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dekan vil forhindre 
fusionsdepression
Den nye dekan på Science fik et chok, da han opdagede, 
at et tilbud om psykologbistand var mest læste artikel i 
fakultetets nyhedsbrev efter jul. Men han er fast besluttet 
på at få sine medarbejdere helskindede gennem fusionen.

FuSion

Af Christoffer Zieler

Efter nytår var den mest læste historie i 
Sciences elektroniske nyhedsbrev til ansatte 
og studerende et tilbud om psykologhjælp. 
Den oplysning fik en rød pære til at blinke i 
hovedet på den ene af det nys sammenlagte 
fakultets to dekaner, Niels Elers Koch. 

»Jeg tolker interessen for psykologhjælp 
som et tegn på, at der er mange, der føler 
sig usikre og demotiverede i øjeblikket. Og 
det tager jeg og resten af fakultetsledelsen 
på Science meget alvorligt,« siger han.

Niels Elers Koch er skovforsker, og han 
er i høj grad formet af den gamle Kongelige 
Veterinær- og Landbohøjskole, der siden 
2007 har været en stor luns i KU. I studieti-
den boede han på et kammer, der lå klods 
op af fakultetets smukke haver, og han be-
talte sin husleje ved at være parkbetjent – et 
arbejde han kunne udføre ved at overskue 
hele området fra sit vindue. 

Så på en måde har han fået sit studiejob 
tilbage, da KU forfremmede ham til dekan, 
efter at forgængeren Per Holten-Andersen 
hoppede af til CBS. Som studerende skulle 
han forhindre gamle damer i at kværke 
ænder eller stjæle sjældne prydplanter. Nu 
skal han, sammen med sin meddekan fra 
det tidligere Naturvidenskabelige Fakultet, 
forhindre de ansatte i at gå ned med flaget i 
en turbulent fusionsproces.

Fusioner er komplicerede og dyre
»Personligt og menneskeligt er en fusion alt 
andet end omkostningsfri,« siger Niels Elers 
Koch. 

»Jeg har tidligere været en del af ledelsen 
i forbindelse med fem større fusioner og 
topleder i forbindelse med tre af disse, så jeg 
kender de mange svære elementer af en fu-
sion ret godt efterhånden. Under en fusion 
trækker vi store veksler på alle involverede, 
fordi man udsættes for forandringer, der 
river tæppet væk under ens arbejdsliv. Eller, 
sådan føles det i hvert fald i en periode. Så 
jeg er fuld af forståelse for, at mange har 
været interesserede i at læse mere om mu-
lighederne for psykologhjælp.«

Niels Elers Koch mener, at der står meget 
på spil i fusionen, for fakultetet, for KU og 

for samfundet. For den enkelte ansatte er 
det vigtigste, at alt besværet virker menings-
fuldt.

»Det, der ofte kan være medvirkende til, 
at folk går ned, er tab af mening med ens 
arbejdsliv. Hvis man bliver pålagt store for-
andringer, som man ikke kan se det menings-
fulde i, så bliver man frustreret. Hvis man ek-
sempelvis ikke kan se, hvordan en forandring 
fører til bedre forskning eller uddannelse 
eller bedre teknisk-administrativ opbakning, 
så giver det jo ikke mening for den enkelte at 
lægge kræfter og engagement i det daglige 
arbejde,« siger han og lover at gøre sig umage 
for at tydeliggøre, hvorfor hele manøvren er 
så vigtig, som han selv er overbevist om.

»Erfaringen viser, at en fusion med tiden 
kan blive accepteret internt og set som en 
gevinst, hvis fordelene på den lange bane 
er store nok. Og jeg er personligt helt sikker 
på, det nok skal lykkes for os, så vores fu-
sion bliver en succes, ikke mindst på grund 
af det store engagement hos de studerende 
og de ansatte.«

det gælder om at genvinde  
kontrollen over sit arbejde
Et andet forhold, der kan påvirke medar-
bejdere negativt, er følelsen af ikke at have 
indflydelse på ens eget arbejde og ens egen 
situation, mener Niels Elers Koch. Og den 
slags situationer kan være dominerende i 
nogle faser af en fusion. 

»Hos os er mange vant til at bestemme 
over store dele af deres arbejdsliv, hvilket 
er en meget vigtig og privilegeret del af at 
arbejde på et universitet. Når der så bliver 
truffet beslutninger om større ændringer af 
den øverste ledelse, så føles det som et over-
greb. For hvordan kan den øverste ledelse 
vide, hvad der er godt for lige netop det, 
man selv arbejder med? Hvis man ikke fø-
ler, at den viden og indsigt, man har, bliver 
brugt og anerkendt – så bliver man frustre-
ret,« siger han. 

»Jeg synes, at fakultetsledelserne har 
gjort meget for at lytte til medarbejdernes 
gode argumenter under høringsrunderne i 
fusionsprocessen. Men der kan og skal gøres 
endnu mere, for hvis man ikke føler, at der 
bliver lyttet kvalificeret til en og fulgt op 
med handling, så bliver man demotiveret og 
kan gå ned med flaget.«

Har I medarbejderne bag jer i fusionspro-
cessen?

»Nej, endnu langtfra så meget som jeg 
kunne ønske mig. Nogle steder ser kol-
legaerne mulighederne og arbejder meget 
konstruktivt med forandringerne. Andre 
steder ser det anderledes ud. Så mens nogle 
er kommet over de værste frustrationer, så 
er andre stadig nede i en bølgedal, og ende-
lig er der en stor gruppe, som er afventende. 
Derfor vil jeg gerne gentage: Vi har alle en 
stor gensidig forpligtelse til at hjælpes ad 
med at skabe, gribe og udnytte de mange 
nye muligheder, der virkelig ligger i de store 
organisationsforandringer på KU,« siger 
Niels Elers Koch.

chz@adm.ku.dk

nieLS eLerS koCH 

Fællesskaber skal fremmes, mener den nye dekan. Den 8. juni har fakultetet 

booket Lille Vega til en sommerrevy, hvor de sammenbragte forskere og ansatte 

kan få grinet af universitetet og hinanden og drukket nogle drinks.



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

temA om privAtunderviSning

undervisning  
for egen regning

uddAnneLSe 1

Af Jonas Hedegaard Hansen

»Brugen af privatundervis-
ning er socialt skævvriden-
de, og universitetet skal der-
for arbejde for at minimere 
efterspørgslen ved at sørge 
for bedre undervisning.«

Sådan lyder det klare 
krav fra Studenterrådet ved 
Københavns Universitet, 

Studerende køber ekstra kurser på en række fag for 
at forberede sig til eksamen. Et stort problem, mener 
Studenterrådet, der kræver flere undervisningstimer og 
repetition. KU’s ledelse anerkender problemet, men er 
uenige i de studerendes diagnose og løsning.

efter at pressen har kunnet 
berette om et boom i salget 
af privatundervisning.

»Det er et symptom på, at 
de studerende ikke får nok 
undervisning, eller at un-
dervisningen er for dårlig,« 
siger Maria Toft, næstfor-
mand i Studenterrådet. 

Det lave timeantal er iføl-
ge hende årsagen til, at der 
er en betydelig andel stude-

rende på nogle fag, der føler 
et behov for at købe ekstra 
undervisning op til deres 
eksaminer.

Hver fjerde køber  
privatundervisning
Det gælder for eksempel for 
studerende på Samfunds-
videnskab og Jura, hvor 
hver fjerde har betalt for 
privatundervisning i løbet 

af deres studium, fremgår 
det af DJØF Studerendes 
Studielivsundersøgelse fra 
2011 med deltagelse af 663 
medlemmer.  

 Fænomenet er særligt 
udbredt på Copenhagen 
Business School, hvor 42 
procent har købt privatun-
dervisning, mens det på 
Københavns Universitet 
(KU) er 26 procent af de 

studerende, der selv har 
købt undervisning. 

På CBS er der ifølge Po-
litiken sågar eksempler på 
hold, hvor halvdelen af de 
studerende køber sig til eks-
tra kurser, som de betaler 
op mod 4.000 kroner for 
om året.

ingen sammenhæng  
med nedskæringer
Københavns Universitets 
ledelse forstår Studenter-
rådets bekymringer, men 
er dog ikke enige i, at det er 
for få timer, der er skyld i, 
at de studerende selv køber 
undervisning.

»Grundlæggende set er 
der ikke nogen sammen-
hæng mellem, hvor høj ef-
terspørgslen er på de priva-
te ekstrakurser, og hvor lavt 
timetallet er på studiet,« 
siger Hanne Harmsen, leder 
af uddannelsesservice og 
vicedirektør på KU.

Som eksempel nævner 
hun situationen på Jura, 
hvor mange betaler for 
supplerende kurser trods 
et meget højt timetal på 
studiet. Omvendt tager de 
studerende med mindst un-
dervisning, humanisterne, 
ikke ekstra kurser op til 
eksamen.

privatundervisning er-
statter ikke universitet
Hos Aspiri, den største ud-
byder af manuduktionskur-

ser i Danmark, er man på 
linje med Hanne Harmsen. 

»Jeg anerkender bestemt, 
at der findes studier, hvor 
der er brug for flere timer. 
Men vi kan helt klart ikke 
se en sammenhæng mellem 
de fag, hvor der er få timer 
på universitetet og tilslut-
ningen til vores kurser. Den 
er der slet ikke,« fortæller 
administrerende direktør 
Stephan van Rensburg.

Ifølge ham har Aspiri over 
25.000 kursister om året. 
Dog er mange af disse gen-
gangere, så det unikke antal 
kursister er en del lavere.

Fællesnævneren for de 
kurser Aspiri udbyder, er, at 
der i mere eller mindre grad 
er et rigtigt svar at finde 
frem til. 

»Kurserne bruges særligt 
inden for jura, økonomi og 
medicin. De duer ikke til 
fag, som er meget diskus-
sionsbaserede. Der kan 
man ikke komme frem til et 
rigtigt svar. Jo sværere det 
er at sætte problemerne på 
formel, desto vanskeligere 
er det at lave kurser om 
dem,« siger Stephan van 
Rensburg.

Bør ku levere  
mere repetition
KU bør ifølge Studenter-
rådet i højere grad end i 
dag hjælpe de studerende 
med at repetere fagenes 
indhold. 

Østergaard: 

ingen regulering af  
privatundervisning
Der er ikke nogen studier, hvor det skal være 
nødvendigt at købe ekstra undervisning for at klare 
eksamen, siger den radikale uddannelsesminister. 
Men han afviser at indføre et mindstemål for 
det antal timer, de studerende skal forvente på 
universitetet.

interview 
Af Jonas Hedegaard Hansen

Morten Østergaard, hvad mener du om, at 
studerende køber ekstra undervisning som 
en del af deres universitetsuddannelse?

»Jeg har ikke noget problem med 
det, hvis det er et udtryk for, at man 
har et ønske om at forberede sig ekstra 
godt til eksamen, fordi man har en am-
bition om at få en meget høj karakter. 
Men hvis det er et udtryk for, at den 
undervisning man har fået, ikke er til-
strækkelig til, at man føler, at man kan 
klare eksamen, så er det et problem.

Derfor har jeg også sat kvalitet i under-
visningen øverst på dagsordenen. Det er 
helt afgørende, at vi har en høj kvalitet i 
undervisningen. Og der er da nogle steder, 
hvor timetallet er forbavsende lavt. Men 
det får ikke mig til hverken at gå ud og lave 
en stram regulering af, hvor mange under-
visningstimer der skal være om ugen eller 
forbyde købet af ekstra undervisning. Ingen 
af de to løsninger er gode.«

De studerendes organisationer har krævet 
en garanti for et minimumstimetal, som alle 
studerende skal have krav på. Ser du det som 
en løsning?

»Nej, det er ikke den rigtige tilgang. Resul-
tatet risikerer at blive, at man nogle steder 
holder flere store forelæsninger i stedet 
for holdundervisning, fordi det så kan give 
pæne timetal på bundlinjen. Det kunne 
også risikere at gå ud over den individuelle 
vejledning, som mange er optaget af. Derfor 
er det vigtigt, at vi har fokus på kvaliteten i 
bredere forstand. Det handler ikke bare om, 
hvor mange timer, man konkret sidder på 
skolebænken.«

Der er stor variation i de studerendes brug 
af privatundervisning afhængig af, hvilket 
studie man kigger på. Hvornår er andelen af 
privatundervisningskøbere så stor, at uddan-
nelsesstedet skal se det som et problem?

»Generelt vil jeg sige, at jeg er helt overbe-
vist om, at uanset hvor langt vi er i stand til 
at drive det med kvalitetsdagsordenen, så vil 
der stadig være studerende, der køber privat-
undervisning. Jeg ved også, at der er nogle 
studier, hvor det er en fast tradition at gøre 
det. Og det har jeg ikke noget problem med.

Jeg er optaget af kvaliteten generelt på 
alle uddannelser. Og der findes ikke én løs-
ning, der virker for alle. Derfor tror jeg også, 
at vi i fremtiden vil se stor variation i, hvor 
meget holdundervisning, forelæsning og 
individuel vejledning der er. Og ligeså vil vi 
se en variation i, hvor meget privatundervis-
ning der bliver købt.«

Pernille Skipper fra Enhedslisten frygter, at 
fænomenet vil medføre en social skævvrid-
ning, hvor dem, der ikke har råd til at købe 
kurserne, falder fra uddannelserne. Deler du 
den bekymring?
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privatkurser har 
tvivlsom effekt
Det er uklart, om private kurser medfører højere 
karakterer. Det bedste mål for succesfulde kurser hos 
Aspiri er, at kunderne kommer igen. KU’s ledelse tvivler 
på, at der kommer dygtigere studerende ud af kurserne.

uddAnneLSe 2

Af Jonas Hedegaard Hansen

Det er uklart, om studerende, der køber 
ekstra undervisning privat, faktisk klarer sig 
bedre til eksaminerne end dem, der bare har 
fulgt den almindelige undervisning.

»Der er i gennemsnit 1-2 karakterpoint 
i forskel mellem vores kursister og ikke-
kursisterne til eksamen. Men de tal er 
behæftet med stor usikkerhed, og vores 
vigtigste succesparameter er derfor, at kun-
derne besøger os igen,« siger Stephan van 
Rensburg, administrerende direktør i Aspiri, 
der er landets største udbyder af såkaldte 
manuduktionskurser (privat vejledning og 
undervisning af studerende, fx som eksa-
mensforberedelse, red.)

Usikkerheden om effekten knytter sig til, 
at de studerende, der tager kurserne, mu-
ligvis skiller sig ud på andre parametre. Det 
kan eksempelvis være, at de har været mere 
flittige i eksamenslæsningen eller er dygtige 
til andre fag, som de kan relatere stoffet til.

undersøgelse sår tvivl om effekten
På HA-studierne på Copenhagen Business 
School (CBS) er der en udbredt brug af 
manuduktionskurser. Derfor har Evalu-
eringsEnheden på CBS undersøgt, om de 
studerende opnår bedre karakterer ved at 
følge kurserne. 

»Konklusionen er, at der ikke kan påvises 
nogen positiv effekt heraf. Tværtimod er ef-
fekten af manuduktion på eksamenskarak-
teren negativ for alle undersøgte prøver,«  
konkluderer EvalueringsEnheden i deres 
undersøgelse af 2. årgang på HA-studierne.

I analysen holdes de væsentlige bag-
grundsvariable konstante for at undersøge, 
om kurserne i sig selv gør en forskel. 

EvalueringsEnhedens bud på en forkla-
ring af analysens opsigtsvækkende resulta-
ter er, at de studerende på kurserne bliver 
drejet ind i et forkert spor i forhold til, hvad 
de bliver eksamineret i.

privatundervisning redder  
ikke studerende
Analysen bliver mødt med interesse fra 
Hanne Harmsen, vicedirektør på Køben-
havns Universitet (KU). For hende tyder det 
på, at brugen af kurserne er et udtryk for 
noget andet end manglende kompetencer.

»Går man på et studie, hvor der er tradi-
tion for at tage ekstra kurser, så er det svært 
at tænke: ’Nej, jeg kan nok godt klare mig 
uden’,« siger hun og uddyber: 

»Der er på nogle fag et meget stærk fokus 
på eksamen og karakterer. Jeg er ikke sikker 
på, at man lærer stoffet bedre ved at flytte 
en karakter. Der er mange point at score på 
at være smartere til at gå til eksamen. Og 
hvis det er det, man lærer folk, så løfter det 
sådan set ikke kompetenceniveauet,« siger 
hun.

Hanne Harmsen stiller sig i det hele taget 
skeptisk over for, hvad de studerende kan 
lære på manuduktionskurser, der typisk va-
rer 10-15 timer over en weekend. 

»Man kan jo lære nogle tricks på sådan et 
kort crash-kursus. Eksempelvis hvor man 
skal kigge hen i en eksamensopgave, og 
hvad det er, man skal kunne. Men hvis man 
slet ikke har lært noget statistik, kan man 
heller ikke lære det på et crash-kursus,« si-
ger Hanne Harmsen.

Aspiri melder da også klart ud, at de »ikke 
kan redde folk, der ikke har fulgt med i lø-
bet af semesteret,« som Stephan van Rens-
burg udtrykker det. 

»Vi kan ikke erstatte universitetet, og vi 
uddanner ikke læger eller økonomer. Det 
er universitetets rolle at levere fordybelse 
og sikre gode akademikere. Vi leverer et ek-
samensværktøj ud af mange mulige,« siger 
han.

universitetets ansvar
Studenterrådet fastholder dog, at KU burde 
gøre mere for de studerende, så de ikke fø-
ler behov for at købe privatundervisning. 

»Man tager kun kurserne, hvis man føler, 
at man har behov for det. Men man kan ikke 
klandre de studerende eller Aspiri for det. 
Den hænger på universitetet, hvor undervi-
serne i nogle tilfælde direkte opfordrer til at 
tage repetitionskurserne,« siger Maria Toft, 
næstformand i Studenterrådet. 

Hun erkender, at de ældre studerende 
i introforløbene kan blive bedre til at tale 
med de nye studerende om, at der ikke bør 
være brug for at købe ekstra undervisning. 

Men hun understreger, at KU skal tage 
ansvar og give de studerende de nødven-
dige redskaber til at score en god karakter 
til eksamen.

uni-avis@adm.ku.dk

PRIVATUNDERVISNING - Der kan grund-

læggende sondres mellem to former for 

privatundervisning. Der er det officielle 

marked, hvor studerende køber manudukti-

onskurser hos private virksomheder, mens 

andre studerende køber timer på det sorte 

marked. Et endags kursus hos den største 

udbyder af privatkurser, Aspiri, koster typisk 

5-700 kroner. Køber en jurastuderende alle 

kurserne, løber det op i cirka 3.500 kroner 

om året. Det præcise omfang af fænome-

net er uklart, og ingen har et faktuelt over-

blik over udviklingen i markedet. På nogle 

fag er omfanget ifølge de studerendes 

organisationer betydeligt, og derfor kalder 

de nu på handling.

fakta

»Nogle studerende ser de 
private kurser som et tilbud 
til deres eksamenslæsning. 
Men det er ikke alle, der har 
råd til at tage imod det til-
bud,« forklarer Maria Toft. 

KU bør derfor efter hendes 
mening levere flere repetiti-
onstilbud, så de studerende 
ikke føler behov for at købe 
ekstra kurser som en del 
af deres eksamensforbere-
delse.

Men det er ikke KU’s op-
gave at levere repetition, si-
ger vicedirektør for uddan-
nelse, Hanne Harmsen. 

”Grundlæggende set 
er der ikke nogen 
sammenhæng mellem, 
hvor høj efterspørgslen 
er på de private ekstra-
kurser, og hvor lavt 
timetallet er på studiet”

»KU skal sørge for, at un-
dervisningen hænger sam-
men med eksamen. Det skal 
være sådan, at de stude-
rende kan klare sig godt ved 
at følge undervisningen, 

være aktive og læse op til 
eksamen.«

»Hvis vi havde et område, 
hvor samtlige studerende 
sagde, at det er umuligt at 
gå op til eksamen uden at 
tage disse kurser, så måtte 
vi tage det yderst alvorligt. 
Men sådan forholder det sig 
ikke,« siger hun.

»Jeg kan sige fuldstændig uden omsvøb: 
Der er ikke nogen studier, hvor det skal 
være nødvendigt at købe ekstra undervis-
ning for at klare eksamen. Det skal være 
sådan, at der en sammenhæng mellem den 
undervisning, man modtager, og de krav 
der stilles til eksamen. Men derfor kan det 
stadig sagtens være, at nogen vælger at 
købe ekstra undervisning. Det kan være, at 
nogen har været udfordret af sygdom eller 
har haft erhvervsarbejde der har gjort, at de 
ikke har været i stand til at følge undervis-
ningen. Og det må så være op til den enkelte 
studerende.«

Nogle studerende hævder, at de ikke får nok 
repetition på deres uddannelse, og at de der-
for bliver nødt til at købe privatundervisning. 
Kan det være en del af de kommende udvik-
lingskontrakter, at universiteterne skal sikre, 
at de studerende føler sig klædt på til eksamen 
ved at repetere indholdet i fagene?

»Nu er der en proces i gang på universite-
terne, hvor også de studerende og ansatte 
skal komme til orde og hvor universiteterne 
så vender tilbage med et bud på, hvilke kon-
krete målepunkter man kan sætte op i rela-
tion til kvaliteten. Og der vil jeg ikke afvise, 
at det kunne være et pejlemærke. Jeg vil op-
fordre til, at de studerende og andre gør sig 
gældende ude på universiteterne. Det kan 
jo være, at man nogle steder er dygtigere til 
det end andre, og så behøver det ikke være 
et mål alle steder.«
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Jura vil bremse 
karakterræset
Mange jurastuderende køber private kurser og håber 
på en bedre karakter til eksamen. Studielederen håber, 
at den nyligt gennemførte studiereform kan reducere 
karakterræset.

uddAnneLSe 3

Af Jonas Hedegaard Hansen

»Gode karakterer betyder alt på 
Jura,« fastslår Marie hurtigt og be-
stemt, inden jeg når at færdiggøre 
mit spørgsmål. 

»Hvis ikke du har gode karak-
terer, har du ingen chance for de 
gode jobs. Jura er et meget kon-
kurrencepræget miljø, og når alle 
køber ekstra kurser, bliver du nødt 
til at gøre det selv,« forklarer Marie, 
der er kandidatstuderende på Jura 
og optræder med falsk navn her, 
fordi hun ønsker at være anonym.

43 procent af landets jurastude-
rende har ifølge DJØF gjort brug af 
privatundervisning i løbet af deres 
studium. Hovedårsagen er ifølge 
undersøgelsen, at det er vigtigt for 
de studerende at få en god karak-
ter, hvilket bekræftes af studielede-
ren, Kristian Feldthusen. 

»Både de studerende og afta-
gerne er utrolig optaget af karakter-
gennemsnittet på eksamensbeviset. 
Men det er ikke noget, som vi på 
fakultetet er begejstrede over,« un-
derstreger han. 

umuligt at få 12 
uden manuduktion
Det er dog ikke kun kulturen på 
Jura, der er skyld i, at mange stude-
rende tyer til manuduktionskurser i 
deres eksamensforberedelse, mener 
Maj Signe Mønsted, formand for 
Forenede Jurister,

»Også underviserne fokuserer 
enormt meget på eksamen. Sam-

tidig vil mange jurastuderende 
gerne have topkarakterer, og her 
er spørgsmålet, om man faktisk 
kan få 12 ved at være aktiv og læse 
pensum. For mange har det været 
en umulighed, og derfor køber de 
manuduktionskurserne,« siger Maj 
Signe Mønsted.

Studiereform et tegn 
på bedre tider
Men der kan være nye tider på vej. 
Jurastudiet er blevet ændret mar-
kant med den studiereform, som 
trådte i kraft i september 2011. En 
stor del af reformen handler om 
indretningen af undervisningen, og 
det er en ambition, at studiekultu-
ren bliver ændret. 

»Vi gør det obligatorisk at arbejde 
i grupper, skærer holdstørrelsen 
ned og afholder færre forelæsnin-
ger. Det er store ændringer, hvor de 
studerende skal have flere seminar-
timer med tæt kontakt til undervise-
ren. Den tid, der bliver frigivet i ka-
lenderen, skal de studerende bruge 
i deres grupper,« fortæller Rasmus 
Kristian Feldthusen entusiastisk. 

Den nye struktur giver mere 
plads til dialog, hvilket ifølge stu-
dielederen er en afgørende forud-
sætning for, at de studerende kan 
score de gode karakterer.

Studerende er begejstrede
De studerende har også svært ved 
at skjule deres begejstring over ind-
holdet i studiereformen, som de har 
udarbejdet i et ’tæt og godt samar-
bejde’ med studieledelsen. 

»Der er nogle super tiltag, som vil 
give færre, men bedre timer. Vi 
får mere øvelses- og case-baseret 
undervisning, og der bliver også 
bedre sammenhæng med eksami-
nerne og det fremtidige arbejdsliv,« 
siger Maj Signe Mønsted, der tror 
på, at behovet for at købe ekstra 
undervisning vil blive mindre efter 
studiereformen.

karakterer er ikke alt
Det kræver dog mere end en stu-
diereform, hvis man skal bringe 
forbruget af ekstraundervisning 
ned. Underviserne skal overbevises 
om, at de nye tiltag er en god ide og 
ændre deres undervisning efter det. 
Og så kræver det også, at aftagerne 
fokuserer mindre på karakterer. 

»Vi må gå i dialog med vores af-
tagere og sikre, at de ved, at når der 
kommer ansøgere fra Jura på KU, 
så har de flere kompetencer end 
deres karakterer,« siger Rasmus 
Kristian Feldthusen. 

»Derudover skal vi blive bedre 
til at tale om, at karaktererne må-
ske ikke er så vigtige, som mange 
studerende føler, de er. Det er også 
godt for deres fremtidige karrierer, 
hvis de har engageret sig i studen-
terorganisationerne, været på ud-
landsophold, haft frivilligt arbejde 
eller studiejob. Karakterer er langt 
fra det eneste, der afgør juristernes 
fremtid.«

er private kurser 
et problem på dit 
studium?
VOX POP - Det er ikke kun 
jurastuderende, der gør brug 
af manuduktionskurser og 
privatundervisning. Vi har spurgt 
tre studieledere om, hvordan 

situationen er på deres område.

Jørgen olsen, 
studieleder på medicin

”Generelt er det mit indtryk, at brugen af privatundervis-

ning for medicinstudiets vedkommende er størst på de 

første semestre af bachelorstudiet. At en mindre del af de 

studerende ønsker at supplere deres universitetsunder-

visning med privatundervisning, opfatter jeg ikke som et 

problem.” 

”På et kemikursus var der til gengæld en årgang, hvor 30 

procent af de studerende købte privatundervisning, og det 

var problematisk. Faget er nu lavet om, og ved den seneste 

eksamen købte 13 procent ekstraundervisning.” 

Anders wivel, 
studieleder på 
Statskundskab

”På Statskundskab er det hovedsageligt i økonomifaget, 

at de studerende har købt private kurser. Vi ønsker ikke at 

blande os i den enkelte studerendes valg om køb af pri-

vate kurser, men vi tilrettelægger undervisningen, så det 

ikke burde være nødvendigt. Vi er meget opmærksomme 

på at kvalitetssikre vores undervisning.” 

”Økonomifaget får generelt gode evalueringer, karakter-

gennemsnittet er på niveau med lignende fag i Aarhus, 

og meget få studerende dumper faget.”

peter erling nielsen, 
studieleder på økonomi

”Jeg er bange for, at de studerende køber den slags ’for en 

sikkerheds skyld’.  Hvis omfanget bliver for stort, er vi dog 

rede til at overveje nye tiltag og lave repetitionskurser op 

til eksaminer.” 

”Min bekymring går på, at eksamenslæsningen ad denne 

vej fokuseres for meget på gamle opgaver og de tilhø-

rende ’rettevejledninger’, det vil sige indikative besvarel-

ser. De studerende er i forvejen for tilbøjelige til at mene, 

at det eksamensrelevante kan uddrages af de sidste tre 

års opgaver. Og sådan bør det ikke være.”

temA om privAtunderviSning
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Lurmærket 
forskning er 
smækfyldt 
med fejl 
oppustede konklusioner og direkte 
snyd fi nder vej til tidsskrifternes 
spalter, mens vigtige videnskabelige 
resultater risikerer at blive censureret.

peer review  1
Af Claus Baggersgaard

Artikler i anerkendte videnskabelige tids-
skrifter bliver tillagt ekstra stor sandheds-
værdi. De har nemlig været udsat for peer 
review, eller fagfællebedømmelse, og har 
dermed fået et kvalitetsstempel, der garan-
terer, at der ikke er fiflet med data, metoder 
og konklusioner i forskningen.

Men virkeligheden er, at forskningsar-
tikler bliver spyttet ud i et hurtigere og 
hurtigere tempo, hvilket får eksperter til at 
advare om, at kontrollen med forskningen 
risikerer at bryde sammen. 

1,4 millioner forskningspublikationer 
bliver det til årligt, og det er umuligt at be-
dømme alle lige grundigt. 

Marco van de Weert, lektor i farmaci ved 
Københavns Universitet (KU), opdagede ek-
sempelvis i 2010 sammen med en italiensk 
forskerkollega, Dr. Lorenzo Stella, at det var 
blevet normen blandt en stor gruppe for-
skere at begå en bestemt metodisk fejl.

»Der var tale om en basal, men alvorlig 
fejl, der betyder at man ikke kan stole på 
resultaterne i over 200 artikler, der er pub-
liceret i mere end 30 forskellige tidsskrifter. 
Jeg ville ikke engang forvente, at en af vores 
studerende ville begå den, da det viser, at 
du ikke forstår teknikken, som du benytter,« 
siger Marco van de Weert. 

Han tilføjer, at han stadig sammen 
med den italienske kollega kæmper for 
at skabe opmærksomhed om problemet. 
Mange tidsskrifter vil slet ikke modtage 
deres kommentarer, og trykt bliver de kun 

TYSKER SLOG 
ALLE REKORDER

Lægen Ivan Oransky og historikeren 
Adam Marcus fra USA oprettede hjem-
mesiden Retraction Watch i 2010, hvor 
de systematisk holder øje med sager om 
tilbagekaldte artikler.  

Deres opgørelse viser, at the Journal of 
Biological Chemistry var det tidsskrift, 
der måtte trække flest artikler tilbage i 
2011. 15 blev det til. 

Men de helt store spillere som Science fik 
også ridser i lakken med fem tilbage-
trækninger. Nature trak fire tilbage i 
2010 og en enkelt artikel sidste år. 

Tyske Joachim Boldt, der forsker i 
narkosemetoder, løb med førstepladsen 
blandt forskerne. 90 af hans artikler i 
anerkendte tidsskrifter er blevet fjernet, 
han er blevet frataget sin professortitel 
og anklages for at have fusket med 
videnskabelige resultater. 

Den danske hjerneforsker Milena 
Penkowa, der var ansat på Københavns 
Universitet (KU) fik tre artikler truk-
ket tilbage fra ansete tidsskrifter som 
Journal of Physiology og Experimental 
Physiology, men en kommission bestå-
ende af seks internationale forskere er 
i gang med at undersøge hele hendes 
forskningsproduktion, så det kan ende 
med at blive flere.  

sjældent. Selv i de tidsskrifter, som har 
publiceret deres kritik, kan de konstatere, 
at fejlbehæftede artikler fortsat slipper 
igennem. 

Snyd et stigende problem
Selvom sagen er speciel, er den langt fra 
enestående, viser statistikken. 

Mere end 400 artikler måtte trækkes til-
bage på verdensplan sidste år. I halvdelen af 
tilfældene var årsagen videnskabelig urede-
lighed, plagiering, manipulering af billeder 
eller forfalskning af data. I den anden halv-
del af sagerne var der tale om pinlige fejl, 
der sandsynligvis ikke er sket i ond vilje. Til 
sammenligning blev der i gennemsnit kun 
tilbagekaldt omkring 30 videnskabelige ar-
tikler årligt i 00´erne.

Yderligere måtte mere end 10.000 publi-
kationer i 2011 lide den tort at få tilføjet en 
note om, at indholdet er ændret, da fejl er 
blevet opdaget, efter de blev publiceret.

Sagerne, der kommer frem i lyset, er 
sandsynligvis kun toppen af isbjerget. 
Mange tilfælde af fejl og decideret snyd bli-
ver nemlig aldrig opdaget og artikler får lov 
til fortsat at ligge på nettet, selvom andre 
forskere har gjort opmærksom på, at de in-
deholder alvorlige fejl.

Det er nemlig dårlig reklame og skadeligt 
for et tidsskrifts anseelse at måtte fjerne el-
ler rette i allerede publicerede resultater.

Marco van de Weert mener, at den store 
stigning i antallet af artikler, der udgives, 
er den væsentligste årsag, da det gør det 
vanskeligere at opdage fejl i strømmen af ny 
videnskabelig viden. 

temA om FAgFæLLeBedømmeLSe
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Videnskabelig uredelighed, pla-

giering, manipulering af billeder 

eller forfalskning af data. Eller 

bare pinlige bommerter. I 2011 

måtte 400 videnskabelige artikler 

trækkes tilbage fra internationale 

tidsskrifter.
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SådAn Foregår 
peer review 

1.  Peer review af en forskningsartikel fore-

tages efter          en forsker har indsendt 

sin artikel til et videnskabeligt tidsskrift. 

2.  Tidsskriftets redaktør er den første 

faglige bedømmer, idet vedkommende 

vurderer, om artiklen lader til at kunne 

publiceres og i givet fald udvælger en, to 

eller tre andre forskere, der vurderes som 

bedst egnede til at kommentere artiklen. 

3.  Redaktionen udarbejder på baggrund 

af kommentarerne en rapport, der 

beskriver, hvilke ændringer der eventuelt 

skal foretages i artiklen, før den kan 

publiceres (medmindre den forkastes). 

4.  Når forfatteren har behandlet sin artikel 

i henhold til rapporten, kan redaktøren 

eventuelt sende den videre til yderligere 

peer review, medmindre det kun drejer sig 

om mindre rettelser. 

5.  Når redaktøren vurderer, at forfatteren 

har imødekommet tidsskriftets indven-

dinger, kan artiklen publiceres og kaldes 

nu en peer reviewed artikel.

Forskningsstrømmen vokser
Hver eneste uge bliver cirka 27.000 nyud-
givne forskningsartikler tilføjet Thomson 
Reuters’ online database over videnskabeli-
ge publikationer. Det svarer til 1,4 millioner 
nye videnskabelige artikler og papers om 
året. En stigning på 44 procent over det sid-
ste årti (jf. grafisk illustration fra Nature).

Marco van de Weert vurderer, at antallet 
af fejlbehæftede artikler højst sandsynligt 
ville eksplodere uden fagfællebedømmelse, 
så peer review er et nødvendigt onde, men 
der er brug for at forbedre systemet.

Det burde for eksempel være muligt at 
kommentere alle artikler online, og forsk-
ningstidsskrifters redaktører og redaktions-
assistenter bør være professionelle og ikke 
have deres daglige forsknings- og undervis-
ningsforpligtelser ved siden af, som det ofte 
er tilfældet i dag. 

Desuden må forskerne, der bedømmer 
artikler, have bedre vilkår, så arbejdet får 
højere status.

»Jeg får absolut intet ud af det, om jeg så 
bedømmer en eller 15 artikler. Det tæller ikke 
på mit cv, det giver ikke point, når jeg skal 
søge om forskningsmidler, og det tager tid fra 
min egen forskning, så jeg ender ofte med at 
gøre det i fritiden,« siger van de Weert. 

»For nogen er det rent venstrehåndsar-
bejde, mens andre bruger lang tid på det. 
Jeg har lige brugt en dag på at bedømme en 
artikel, fordi den var fyldt af fejl.« 

»Men hvorfor gør jeg det så? Det er nok 
et spørgsmål om at jeg har en pligtfølelse 
overfor mit fag, og jeg vil jo også gerne have 
bedømt min egen forskning, så hvis alle siger 
nej, bryder det hele sammen,« siger lektoren.  

erfarne forskere takker nej
Professor og overlæge Bente Klarlund Pe-
dersen, der er ekspert i menneskets musk-

ler, har selv været fagredaktør på flere tids-
skrifter, blandt andet Journal of Physiology 
and Experimental Physiology, og bliver ofte 
spurgt, om hun vil bedømme artikler.

Hun bekræfter, at det bliver vanskeligere 
og vanskeligere at finde gode bedømmere, 
fordi der bliver sendt flere artikler til peer 
review, og de færreste forskere har tid til at 
påtage sig opgaven.

»Jeg bliver personligt selv spurgt en, to, tre 
gange dagligt året rundt, om jeg vil reviewe 
en artikel, men jeg siger stort set altid høfligt 
nej, med mindre det er et tidsskrift, der giver 
mange publikationspoint, eller det er et om-
råde, hvor jeg har den specifikke ekspertise. 
Jeg forestiller mig, at de fleste erfarne for-
skere har det ligesådan. Enten siger de høfligt 

”En nyere undersøgelse viser, at 
bedømmere finder metodiske mangler 
i 70 procent af de manuskripter, der går 
imod mainstream, sammenlignet med 
kun 25 procent af dem, der bekræfter 
gamle teorier.”
Jesper Wiborg Schneider, Center for Forskningsanalyse, til Videnskab.dk. 

nej tak, eller, hvis de er flinke, foreslår de en 
yngre forsker fra deres egen forskningsgruppe 
som reviewer. Det er mit indtryk, at bedøm-
merne er mindre erfarne i dag, med mindre 
der er tale om et magasin med høj status,« 
siger Bente Klarlund Pedersen.

Hun mener, at peer review oftest er med 
til at kvalificere et manuskript, men at pro-
cessen ikke er egnet til at opdage decideret 
snyd. 

undervisningen taber 
Jørgen Olsen, professor ved Institut for Cel-
lulær og Molekylær Medicin og formand for 
studienævnet for medicin på KU, mener, at 
problemet er, at den stigende konkurrence 
om at skaffe forskningsmidler får forskerne 
til kun at have øje for publicering.

 »Forskningsrådenes fokus på viden-
skabelige meritter, når de skal fordele 
pengene, får forskningslederne til at piske 
deres ph.d.er og postdoc’er til at gå efter at 
publicere mere og i de mest prestigefyldte 
tidsskrifter. Det giver en tendens til at vride 
fortolkningen af resultaterne i en for positiv 
retning. I værste fald kan den yngre forsker 
føle sig presset til at begå videnskabeligt 
bedrageri,« siger han og udpeger undervis-
ningen til den store taber i spillet.

»Selv ikke den bedste undervisnings-
indsats vil kunne overtrumfe en artikel i 
Nature eller Science, så mit problem som 
studieleder er, hvordan jeg motiverer de 
unge forskere til også at interessere sig for 
at undervise,« siger han. 

Jørgen Olsen tilføjer, at den akademiske 
verden foregøgler offentligheden, at peer 
review er et kvalitetsstempel.

»Reviewerne skal oftest vurdere et 
omfattende datamateriale på kort tid, så 
det er umuligt at nå til bunds. Data bliver 
generelt ikke gennemregnet af bedømme-
ren, så en egentlig kvalitetssikring eksiste-
rer ikke,« siger han og påpeger, at bedøm-
melsen af videnskabelige manuskripter 
tilmed ikke afgøres af faglige argumenter 
alene. De mest prestigiøse tidsskrifter an-
lægger en redaktionel linje, der er baseret 
på, hvad der er populært og oppe i tiden.

nye teorier censureres 
Ifølge Jesper Wiborg Schneider, der forsker 
i bibliometri og forskningsevaluering ved 
Dansk Center for Forskningsanalyse på Aar-
hus Universitet, er det en stor udfordring at 
sikre objektiviteten på fagområder, hvor der 
er interne stridigheder mellem forskergrup-
per, som det for eksempel er tilfældet inden 
for klimaforskningen. Hæderlige artikler, 
der præsenterer banebrydende nye teorier 
har således generelt svært ved at få bedøm-
mernes accept. 

»Peer review-processen er ikke særligt 
fleksibel i forhold til radikale innovationer 
og paradigmeskift. En nyere undersøgelse 
viser, at bedømmere finder metodiske 

mangler i 70 procent af de manuskripter, 
der går imod mainstream, sammenlignet 
med kun 25 procent af dem, der bekræfter 
gamle teorier,« siger Jesper Wiborg Schne-
ider til videnskab.dk. 

De højtprofilerede tidsskrifter har en 
tendens til at afvise manuskripter der er lidt 
skæve, men de dukker ofte senere op i lavere 
rangerende tidsskrifter, som er mere åbne og 
tolerante. 

Lektor i videnskabsteori Claus Emmeche, 
der er leder af Center for Naturfilosofi og Vi-
denskabsstudier på KU mener derfor også, 
at det er uheldigt, at peer review præsente-
res som en ’blåstempling’ af et videnskabe-
ligt fund.

»Når noget først er publiceret i ’videnska-
bens annaler’, så bliver det stående der til 
evig tid, for det er jo kvalitetskontrolleret. 
Det giver et statisk billede af videnskab, 
men virkeligheden er, at forskerne står over 
for en sandhed, som de ikke ved hvad er, og 
som hele tiden forandrer sig,« siger Claus 
Emmeche.   

clba@adm.ku.dk
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indLevet

Niels Bonde animerer ’the missing 

link’, øglefuglen Archaeopteryx.

Niels Bonde, palæontolog og lektor 
emeritus ved Institut for Geografi 
og Geologi kan se tilbage på en 
40-årig karriere ved Københavns 
Universitet, men en ting irriterer ham 
grænseløst. Negative og urimelige 
fagfællebedømmelser har hindret ham 
i at publicere to vigtige opdagelser ved 
øglefuglen Archaeopteryx.

før Niels Bonde begyndte at nærstudere fos-
silerne. 

tåbelige kommentarer
Hans medforfatter, Per Christiansen ind-
sendte manuskriptet til tre – fire tidsskrifter, 
heriblandt Nature, men fik det retur med 
negative reviews.

»Det er altid godt at få kritik, men du 
skal ikke tro, at den altid er noget værd 
fagligt. Manuskriptet bliver sendt til be-
dømmelse hos to eller tre udvalgte forske-
re inden for feltet, der sommetider måske 
ikke ved helt tilstrækkeligt om emnets 
detaljer, og som måske bliver overlæsset 
med forespørgsler og derfor laver rent ven-
strehåndsarbejde. De fleste kommentarer 
var fuldstændigt tåbelige, sjuskede og 
misforståede, også hvad angår argumen-
tationsmåden, så nogle bedømmere havde 
tydeligvis ikke forstået det ellers ret simple 
evolutionshistoriske indhold af artiklen 
og forfejlede dermed deres opgave,« siger 
han.

peer review 2

Af Claus Baggersgaard

Det er tydeligt, at palæontologen Niels 
Bonde brænder for sit fag, som han står der 
på Geologisk Museum og basker med ar-
mene og går i knæ. Han er ved at illustrere, 
hvordan man fandt fossilerne af en dinosaur 
liggende på sine æg.

Det gnistrer endnu mere i hans øjne, så 
snart talen falder på øglefuglen, Archaeop-
teryx.

Verdens nok mest berømte fossil, fundet 
i 1861 i Sydtyskland, blev set som ’the mis-
sing link’ mellem krybdyr og fugle.

Niels Bonde og en medforfatter har i ef-
terhånden fem-seks år haft et manuskript 
liggende, der beskriver en vigtig nyopda-
gelse ved Archaeopteryx’ fjerklædning, og 
hvordan fjerene er bevaret.

Det principielt vigtige træk angående 
’alula’, en mulig ’tommelfingervinge’, er 
aldrig tidligere omtalt og derfor næppe 
ordentligt observeret eller forstået. Altså 

de huggede 
min Øglefugl
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tidsskrifter  
dør i hobetal
Det politiske krav om, at forskerne skal 
publicere i godkendte tidsskrifter for 
at score point, er med til at kvæle de 
små specialiserede tidsskrifter, mener 
redaktørformand. 

peer review 3
Af Claus Baggersgaard

En masseudryddelse af spe-
cialviden er i al stilhed i gang. 
Mindst 100 små specialiserede 
tidsskrifter har ifølge Jørgen 
Burchardt, formand for Danske 
Videnskabsredaktører, måt-
tet lukke og slukke de seneste 
par år. Det sker især inden for 
humaniora og samfundsviden-
skab i små fag om danske og 
nordiske forhold, og både popu-
lærvidenskabelige og egentlige 
videnskabelige tidsskrifter må 
lade livet.

Mange forskere har derfor nu 
problemer med at finde steder 
at publicere.

»Der er tale om indirekte 
censur, da forskernes frihed 
til selv at vælge, hvilket medie 
de ønsker at publicere i, er 
ved at forsvinde,« siger Jørgen 
Burchardt.   

Han mener, at den væsentlig-
ste forklaring på massedøden 
er overdreven fokus på den 
såkaldte bibliometriske forsk-
ningsindikator, som Venstre, 
Det Konservative Folkeparti, 
Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti og Det Radikale Ven-
stre indførte i 2009. 

Det officielle formål var at 
styrke kvaliteten af dansk forsk-
ning, men inden for humaniora 
har det virket stik imod hensig-
ten, mener flere eksperter.

Indikatoren bygger på en 
optælling af fagfællebedømte 
forskningspublikationer bragt 
i tidsskrifter og på forlag, der 
er med på en liste godkendt af 
ministeriet. 

Kun disse udløser publikati-
onspoint. Det er dermed blevet 
afgørende at skrabe så mange 
point sammen som muligt, 
da de fra i år vægter med 25 
procent, når ministeriet skal 
fordele de såkaldte basismidler 
mellem landets universiteter. 
Det er statens tilskud til forsk-
ning, som universiteterne selv 
kan disponere over. 

»Nu er det kun de tidsskrif-
ter, der udløser point, som det 
er værd at skrive i. Systemet 
forhindrer nytænkning og ce-
menterer status quo, da et nyt 
tidsskrift eller forlag er dømt 
ude, idet det ikke er med på 
ministeriets liste,« siger Jørgen 
Burchardt.

Humaniora er  
ikke naturvidenskab
Problemet er ifølge Claus Em-
meche, lektor i videnskabsteori 
og leder af Center for Naturfi-
losofi og Videnskabsstudier på 
Københavns Universitet, at poli-
tikkerne med kravet om, at kun 
fagfællebedømte publikationer 
tæller med, særligt presser de 
humanistiske fag ned i en ska-
belon, som de ikke passer til.

Peer review er nemlig opstået 
inden for naturvidenskaberne, 
mens fagfællebedømmelsen tra-
ditionelt foregår mere uformelt 
inden for humaniora ved, at 
redaktørerne giver forfatterne 
gode råd, hele forlags- og tids-
skriftsredaktioner diskuterer 
indhold, tager initiativ til tema-
numre/udgivelser, og forskere 
skriver lange anmeldelser af 
hinandens bøger.

»Det eneste, man opnår ved 
at pålægge de humanistiske 
forskere at udgive på bestemte 
forlag og i bestemte tidsskrifter, 
er, at der sker en standardise-
ring, men ikke en yderligere 
kvalitetssikring,« mener Claus 
Emmeche. 

tilfældigt udfald
Hans Hauge, lektor på Aarhus 
Universitet, har også kritiseret 
udviklingen i flere debatindlæg.

Han mener, at peer review 
er et helt umuligt system på 
humaniora, der forlener huma-
nistisk forskning med et skær af 
videnskabelighed, og forsinker 
udgivelserne med op til et år. 

»Der er tale om, at en fagfælle 
udtrykker sin politiske og teo-
retiske uenighed, så udfaldet 
er fuldstændig tilfældigt. En 
artikel jeg skrev, blev forkastet 
i Danmark og rost til skyerne i 
Norge. En anden blev forkastet, 
fordi jeg skrev, at en dansk 
forfatter var kommunist, og en 
tredje, fordi den var for under-
holdende,« siger Hans Hauge.

Jørgen Burchardt har uden 
held forsøgt at få et møde med 
uddannelsesministeren for at 
gøre opmærksom på udgiver-
nes forringede økonomi efter 
portostøttens bortfald, og efter 
forskningsrådene har stoppet 
ansøgninger til bogudgivelse.

 
clba@adm.ku.dk

For eksempel skrev en tilbage, at »det tror jeg 
ikke på«, mens en anden »rådede« dem til kun 
at beskrive fjerene, men ikke fortolke, som 
om videnskab drejer sig om blot at forelægge 
fakta, og så lade andre drage de videnskabe-
lige konklusioner.

En simpel forklaring på den negative be-
dømmelse kunne selvfølgelig være, at deres 
artikel er dårlig, eller at opdagelsen bare er 
uinteressant, men det afviser Niels Bonde, da 
der er tale om en ret simpel, men ny observa-
tion, som bare helt uventet ikke er gjort eller 
omtalt før, men som ikke desto mindre har 
stor betydning for forståelsen af nogle vigtige 
detaljer ved flyvningens opståen og tidligste 
udvikling.

Frygter plagiat
Niels Bonde spurgte også sine kolleger i 
London, om de ville være med til at lave en 
undersøgelse på deres eksemplar af fjerenes 
bevaringstilstand, så de kunne bekræfte hans 
observationer, men det afslog de, så nu aner 
han ikke, hvad han skal gøre.

En gruppe amerikanske forskere har for 
nyligt fået publiceret en artikel om den del 
af opdagelsen, der angår fjerenes bevaring, 
baseret på det tiende og seneste eksemplar af 
Archaeopteryx, der for nogle få år siden hav-
nede i en Texas-millionærs samling.

Det var netop det, Niels Bonde havde opda-
get og forsøgte at publicere med sine kolleger, 
så han føler sig godt og grundigt snydt. 

   Nu er han bekymret for, at resten af opda-
gelsen bliver ’hugget’.

»Det, man kan frygte, er, at en eller an-
den kunne lade sig ’inspirere’, da seks–otte 
reviewere formentligt har læst vores artikel 
og måske endda diskuteret den med deres 
institut-kolleger,« siger han og tilføjer, at han 
før har prøvet at blive ’snydt’ for en opdagelse 
gjort på et eksemplar af Archaeopteryx i Berlin. 

Det var, da han og en dansk kollega som 
de første havde opdaget huller til luftsække i 
halshvirvlerne, og inviterede to amerikanske 
kollegaer, der var specialister på området, 
med på publikationen, der var blevet opta-
get i Nature. Det kunne den ene amerikaner 
åbenbart ikke vente på, så han offentliggjorde 
opdagelsen alene i en artikel i en bog.

ArCHAeopteryX 

Øglefuglen Archaeopteryx blev fundet i Tyskland i 

1861, to år efter udgivelsen af Charles Darwins Arter-

nes oprindelse, og blev fremhævet som en væsentlig 

støtte for evolutionsteorien som en overgangsform 

mellem krybdyr og fugle. 

Archaeopteryx er ca. 150 mio. år gammel, fra Sen Jura. 

Den er middelstor, omtrent på størrelse med en skade. 

I dag kender man i alt ni skeletter og en løs fjer, alle 

fundet i det sydlige Tysklands litografiske skifer.

Det afgørende træk, som placerede den blandt 

fuglene, er tilstedeværelsen af fjer. Uden fjer bevaret 

ville den uden tvivl blive regnet for et krybdyr tilhø-

rende rovdinosaurgruppen coelurosaurer. I dag ved 

forskerne fra kinesiske fund, at næsten alle dinosau-

rer, især de små og unge former, havde fjer eller dun, 

nogle ’hårlignende’.

 

Hos Archaeopteryx er nøglebenene vokset sammen til 

det såkaldte ønskeben (furcula). Dette træk ses 

hos alle fugle og blev tidligere regnet for et unikt 

fugletræk. Man ved dog nu, at det også findes hos 

adskillige dinosaurer, især rovdinosaurer.

Typiske fugletræk såsom et veludviklet brystben med 

køl og en sammenvokset kort hale (pygostyl) mangler, 

og kraniet er meget mere primitivt end moderne 

fugles.

Vingefjerenes udformning og placering er som hos 

nulevende fugle, og det er klart, at Archaeopteryx 

kunne flyve.

Primitive træk, den havde fælles med dinosaurerne, er 

bl.a. tænder og en lang hale.

 

Fund af både lidt ældre og yngre fuglelignende 

dinosaurer fra Kina har siden placeret tre af arterne af 

Archaeopteryx på en noget fjernere sidegren af fugle-

nes stamtræ. Men i hvert fald en af arterne er stadig 

en mulig stamform for alle senere fugle.

redaktør ignorerede fejl
Han har også været ude for, at redaktøren for 
et hjemligt tidsskrift publicerede en artikel, 
til trods for at Niels Bonde havde gjort op-
mærksom på, at beskrivelsen af knoglerne i 
det, der er verdens ældste repræsentant for en 
gruppe fugle fundet i moleret i Nordjylland, 
simpelthen var fejlagtig og heller ikke passede 
sammen med billederne, der omfattede en 
elendig tegning. 

»De andre udenlandske bedømmere havde 
kun læst artiklen og havde højst set på fos-
silerne en eftermiddag under et kort besøg, 
men jeg satte mig ned og studerede knoglerne 
i en uge. Jeg sagde til redaktøren: det kan du 
ikke publicere, men han svarede bare, at de 
andre reviewere da syntes, at artiklen var ud-
mærket, og så trykte han den uden rettelser. 
Spørgsmålet er, hvad man overhovedet kan 
bruge peer review til, hvis man ikke engang 
kan få rettet lodrette fejl,« siger han.

Sagen får ham til at konkludere, at det er 
afgørende, hvor omhyggeligt redaktøren for 
et tidsskrift gør sit arbejde, men også at det er 
svært at finde en bedre evalueringsmåde.

Andre fine fund
Selvom Niels Bonde således har oplevet at 
blive snydt for store opdagelser i sin karriere, 
kan han også glæde sig over andre fine fund. 
Han var blandt andet med ved fundet af den 
første dinosaurtand i Danmarkshistorien på 
Bornholm på et geologikursus, som han og en 
anden havde arrangeret i starten af septem-
ber 2000.

Tanden har siddet i munden på en op til fire 
meter lang rovdinosaur, der levede for 140 
millioner år siden i begyndelsen af Kridttiden. 
Senest har Bonde sammen med en anden ung 
kollega, Jesper Milan, undersøgt det cirka 
140 millioner år gamle forstenede ekskre-
ment, en koprolit, der blev fundet på samme 
sted på Bornholm og nu er blevet ’danekræ’.

Det er mest sandsynligt, at ’ophavsmanden’ 
til bæen er en vandlevende skildpadde, men 
det kan ikke udelukkes, at der var tale om en 
lille dinosaur, der ikke kunne holde sig.
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DU INVITERER. 
    VERDEN KOMMER. 

Bliv kongresvært i København, så er det dig, der sætter dagsordenen. 

Som forsker kan du trække værdifuld viden til Danmark og samtidig styrke 

dit netværk. Wonderful Copenhagen tilbyder hjælp til planlægning, økonomi 

og markedsføring. Læs mere og lad dig inspirere på altomkongres.dk

uniavisen har 
mest feministisk 
bøsseævl
Kunstneren Elin Amundsen Grinaker sætter med 
projektet ’Feministisk Bøsseævl - nu i Uniavisen’ fokus på 
den skæve kønsrepræsentation i medierne. Ved brug af 
blå og pink tusch farvelægger hun de steder i teksten, hvor 
benævnelserne utvivlsomt henviser til køn.

kunStproJekt
Af Line Norman Hjorth

Norske Elin Amundsen Grinaker har i lang 
tid gået med en fornemmelse af, at danske 
mediers kønsrepræsentation har en kraftig 
slagside til mændene fordel. Nu har hun af-
sløret det i praksis. 

I det hele taget har mødet med Danmark 
for snart 15 år siden gjort hende til en aktiv 
kønsdebattør. Dengang, i august 1998, var 
det som at forlade et fædreland, hvor lige-
stilling har været en politisk agenda siden 
1970’erne, til fordel for et Danmark, hvor 
det var svært at få bekræftet mantraet ’vi 
har ligestilling’ i medier og politik. Men de 
danske tilstande har været med til at forme 
Grinaker som stolt feminist.

Efter snart 15 år med pendling frem og 
tilbage mellem Danmark og Norge er Grina-

kers fornemmelse vokset til en erkendelse. 
I hendes optik er Danmark langt bagud i 
næsten alt, hvad der vedrører ligestilling 
og kønspolitik, selv om danskerne godt kan 
lide at tænke, at de er fremme i skoene med 
hensyn til ligelig kønsrepræsentation. Den 
illusion vil Grinaker aflive. 

At visualisere fakta
Derfor har hun kastet sig over et projekt, 
hvor hun retter fokus på den skæve kønsre-
præsentation i medierne. Hun var optaget 
af at finde en måde, der kunne visualisere 
mændenes overrepræsentation.

»Jeg ville vise skævheden i repræsentatio-
nen som et faktum og komme væk fra, at det 
kun var et postulat fra min side, som kunne 
modargumenteres. Derfor var det nødven-
digt, at budskabet kom tydeligt frem og ikke 
kunne diskuteres.«
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Det har undervejs været vigtigt at finde 
frem til et system, hvor hendes subjektive 
holdning ikke har styret eller haft indflydel-
se på resultatet. For at hendes arbejdsme-
toder ikke kan drages i tvivl, har Grinaker 
derfor nedskrevet flere dogmer, som be-
tinger, hvordan hun farvelægger avisernes 
opslag.

»Det interessante er ikke min tolkning. 
Det interessante er at synliggøre, hvad der 
rent faktisk står i avisen, og hvordan den er 
skrevet,« siger hun.

Feministisk Bøsseævl
Grinakers første projekt var at farvelægge 
Politikens Kultursektion. Hun kaldte det 
Feministisk Bøsseævl, fordi Politiken selv 
havde påtaget sig det slogan i en reklame-
kampagne fra 2005. Men så meget femini-
stisk bøsseævl viste der sig alligevel ikke at 
være i Politiken. 

»Politiken har et kønnet sprog, hvor re-
daktionen ofte tillægger det anvendte sprog 
en kønsværdi,« siger Grinaker, som også for 
nylig underkastede Uniavisen den samme 
kunstneriske behandling. 

»Universitetsavisens sprog er, i forhold til 
Politikens, mere kønsneutralt. Det kan sik-
kert handle om flere forskellige ting, blandt 
andet at Uniavisen ikke er så tabloidiseret 
og skriver til en begrænset gruppe. Politiken 
skal ramme bredere og har en højere ten-
dens til at reproducere kønsstereotyper.«

Grinaker understreger, at Uniavisen gør 
et umiddelbart godt indtryk, fordi avisen 
er god til at udvælge kilder ligeligt mellem 
mænd og kvinder. Men når man kigger nøje 
efter, ændrer billedet sig lidt.

»Det virker som om, Uniavisen har en 
politik om, at kvinder ikke skal være under-
repræsenterede. Men i bemandingen af 
redaktionen er det åbenbart ikke politikken, 
og der er klart flest artikler, der er skrevet 
af mænd. Det finurlige er, at det kun få 
steder bliver tydeligt, at artiklen er skrevet 
af en mand. I Politiken er det mere synligt i 
sproget.«

uniavisen har et anderledes blik
Når Grinaker forfægter, at Uniavisen er lidt 
mere kønsneutral end det store dagblad, 
tror hun, det kan hænge sammen med, at 
formen i universitetsbladet er mere gengi-
vende. Journalisten er ikke så synlig i tek-
sten, som hun oplever det i andre medier.

»I Politiken kan en sangerinde for eksem-
pel blive kaldt for ’meget genert, lille en-
gelsk pigemus på cirka 14 år’.  Den slags ser 
jeg ikke i Uniavisen, hvor teksterne er mere 
registrerende. Det handler nok også om, at 
journalisterne i høj grad benytter sig af cita-
tioner, hvilket giver læseren et indtryk af, at 
avisen er mere objektiv.«

Men når det kommer til stykket, så har 
Uniavisen ikke så meget at prale af. For i 
en optælling af resultatet fra de tre numre, 
Grinaker har arbejdet med, kan man se en 
tydelig skæv balance mellem det, der er far-
vet pink, og det der er farvet blåt. 

Ud af 72 sider, er 41 sider hovedsagelig 
blå, 13 er pink, og resten er nogenlunde 
ligeligt fordelt. 33 artikler er skrevet af 
mænd, og kun syv er skrevet af kvinder.

mændene sætter stadig dagsordenen
Grinaker håber, at hendes projekt kan gøre 
folk mere bevidste om, hvordan de og andre 
bruger sproget. Og måske endda blive mere 
opmærksomme læsere og lægge mærke til, 
hvad der faktisk står.

»Jeg ønsker at gøre synligt for den almin-
delige læser, hvordan det stof, som de får 
ind hver dag, reproducerer nogle kønsstere-
otype værdier, som vi i virkeligheden burde 
skille os af med.«

Og det er vigtigt, mener Grinaker, for, 
som hun formulerer det:

»Ved at synliggøre de usynlige ting, kan vi 
nærme os et ligestillingsutopia.«

’Feministisk Bøsseævl - nu i Uniavisen’ udstil-
les sammen med Politikens kultursektion på 
KUA ved trappe 16 indtil den 14. marts.
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På sporet af  
den tomme tid
Ifølge forskere oplever flere og flere ansatte, at deres 
arbejdsdag udfyldes af en frustrerende og tabuiseret 
kedsomhed på grund af lediggang. Den KU-studerende 
Malte Roed har nu lavet en hjemmeside og iværksat en 
undersøgelse af fænomenet ’tomt arbejde’

ArBeJdSkuLtur
Af Nicklas Freisleben Lund

»Hvis du læser det her i din 
arbejdstid, så er du kommet 
til det rette sted.«

Sådan hilses man velkom-
men på www.dettomme-
arbejde.dk. ‘Tomt arbejde’ 
defineres her som »den løn-
nede arbejdstid, vi bruger 
på andet end de arbejds-
opgaver, som vi er ansat os 
til at udføre. Kort sagt: al 
arbejdstid uden arbejdsop-
gaver.«

På siden kan man ikke 
bare læse om tomt arbejde, 
men også, anonymt, fortæl-
le om sine egne erfaringer 
med fænomenet. Og ifølge 
Malte Roed, studerende ved 
Psykologi på Københavns 
Universitet og medinitiativ-
tager til undersøgelsen, så 
skulle rigtig mange ansatte 
have masser at fortælle om 
og rigelig arbejdstid at gøre 
det i. 

Projektets tese er nemlig, 
at det tomme arbejde i dag 
er ekstremt udbredt. Derfor 
er det også essentielt at ita-
lesætte og problematisere 
fænomenet.

»I de her krisetider er der 
over hele det politiske spek-
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trum enighed om, at den 
eneste løsning på ’mang-
lende arbejdspladser’, er at 
skabe flere arbejdspladser,« 
siger Malte Roed.

»Når man tænker på hvor 
mange af os, der keder sig 
ihjel i meningsløse job, så 
kan det virke bizart, at man 
vil skabe mere arbejde.«

 
Arbeit, schein, sein
Denne (kapitalisme)kritiske 
tilgang er også tydelig i det 
værk, der introducerede be-
grebet ’tomt arbejde’ i Skan-
dinavien, Arbetssamhället 
(2010) af svenske Roland 
Paulsens, ph.d. i sociologi 
ved Uppsala Universitet.

»De spørgsmål, jeg derfor 
forsøger at rejse, er altså, 
hvilke jobs vi som samfund 
ønsker at skabe. Som det er 
nu, er målet bare at skabe 
job, uden nogen speciel år-
sag,« siger Roland Paulsen. 

»Der er opstået mere og 
mere uproduktivt og imma-
terielt arbejde. Selvom pro-
duktiviteten her i Sverige er 
femdoblet siden 1930, har 
vi siden 70’erne brugt stadig 
mere tid på at arbejde.«

Eller i hvert fald på 
arbejde. Den svenske for-
sker fortæller nemlig, at 
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den måde, vi i samtiden op-
fatter tid som rum på – som 
noget, der kan fyldes ud? Er 
der andre former for tid end 
den, som blot indeholder 
et endnu uudnyttet poten-
tiale?«

passiv/aggressiv 
 modstand
Stiller man sig selv Rasmus 
Johnsens kritiske spørgs-
mål, kunne det tomme 
arbejde så trods alt også 
rumme et kritisk potentiale, 
hvor jobbets tomhed udnyt-
tes privat og betales me-
ningsfuldt? 

Eksempelvis som den 
arkivar, Roland Paulsen 
stødte på i sin research, der 
i sin arbejdstid forfattede en 
hel doktorafhandling. Fri 
forskning på arbejdsgive-
rens regning!

»Tomt arbejde kan også 
være en modstandshand-
ling, hvis man for eksempel 
bevidst arbejder langsom-
mere eller skjuler manglen 
på arbejdsopgaver for sin 
chef,« siger Malte Roed.

»Men problemet er, at det 
tomme arbejde stadig er 
tabu, det er ikke noget, man 
fortæller begejstret om til 
middagsselskabet – derfor 
forbliver det en individuel 
modstand. Og det er lidt 
derfor projektet er opstået: 
for at skabe et sted for ud-
veksling af fælles erfaringer 
om tomt arbejde og samti-
dig cirkulere simple taktik-
ker at overleve det på.«

»Politikerne og erhvervs-
livet er selvfølgelig mindre 
interesseret i den slags. 
Men de kan måske presses 
til reformer, der for eksem-
pel forkorter arbejdstiden 
til fire eller seks timer om 
dagen. Det er jo snart 100 
år siden, arbejdstiden blev 
nedsat til cirka otte timer 
om dagen. Og uanset hvad 
er sekstimers-arbejdsdagen 
jo allerede en realitet for 
mange mennesker i kraft af 
alt det tomme arbejde ... «

undersøgelser blandt kon-
toransatte i USA, Tyskland 
og Singapore viser, at de 
ansatte i gennemsnit brugte 
1,5 -3,0 timer i løbet af en 
arbejdsdag på private, ikke-
jobrelaterede sysler.

»Det viser, at arbejdet i 
dag handler mindre om at 
præstere end om at lade 
som om man arbejder”.

 
Sig det ikke til chefen
Men det kan have særdeles 
uheldige konsekvenser at 
fortælle om sit tomme ar-
bejde. 

Roland Paulsen kan 
blandt andet berette om 
datalogen, der havde fået 
et halvt år til at program-
mere en hjemmeside; en 
opgave, der reelt ville tage 
ham en uge. Efter i lang tid 
at have arbejdet et kvarter 
om dagen, gik han til sin 
overordnede og berettede 
om situationen. Facit: Hans 
stilling – og løn – blev skåret 
ned til det halve …

Men er det egentlig ikke 
også lidt af et drømme-
scenarie at blive betalt for at 
lave ingenting? Ikke Ifølge 
Malte Roed:

»Problemet er, hvis man 
ikke har andet valg end 
at blive betalt for at lave 
ingenting. Hvis man havde 
valget og muligheden, ville 
de fleste formodentligt hel-
lere gå ud i det gode vejr 
end at sidde og internetsur-
fe på kontoret eller ordne 
reolen med mapper, som 
ingen læser, fordi der ikke 
er noget at lave.«

 
kede sig ihjel
Den dybereliggende psyko-
logiske problematik er, at 
det tomme arbejdes kede-
lige, uproduktive natur er i 
diametral modsætning til de 
værdier, vi i dag forbinder 
med arbejdet.

»Når man ikke får mu-
ligheden for at præstere og 
være produktiv, så kan man 
blive det, mange manage-
mentforskere kalder ’bored 
out’. Det er en slags negativ 
stress, der opstår, fordi man 
oplever ens arbejde som 
meningsløst,« siger Roland 
Paulsen.

Den analyse genkender 
adjunkt ved Institut for 
Ledelse, Politik og Filosofi, 
CBS, Rasmus Johnsen, der 
for tiden forsker i noget så 

 empty eriCSon, 25 år, 
 studerende ved det Humanistiske Fakultet

Har du selv oplevet tomt arbejde?

”Ja, det har jeg. Jeg holdt et undervisningsfrit semester, hvor jeg var ansat 

som studentermedhjælp i en projektstilling i et ministerium, hvor jeg ar-

bejdede på et mindre ministerielt initiativ. Problemet var bare, at stillingen 

var på 20 timer om ugen, men der var måske maksimalt ti timers arbejde i 

det per uge. Men fordi jeg var timelønnet og skulle bruge pengene, blev jeg 

ligesom nødt til at blive der alligevel.”

Hvordan reagerede du på det?

”I starten var det vildt forvirrende, fordi jeg ikke kunne forstå, at tingene ikke 

tog længere tid. Jeg gik lidt og troede, at jeg var dum og ikke gjorde arbejdet 

grundigt nok, men jeg fik oftest ros for mine ting. Derfor begyndte jeg at 

spørge om ekstra opgaver, men jeg blev træt af altid selv at skulle opsøge 

tingene – også fordi det ofte var ting, jeg ikke var ansat til. I stedet begyndte 

jeg at bruge tiden på ’mine egne’ ting. Jeg skulle snart på udvekslingsophold, 

så jeg fik faktisk lavet ret meget papirarbejde på statens regning. Det har jeg 

faktisk lidt dårlig samvittighed over. Men jeg vil for resten også lige nævne, 

at jeg har haft andre rigtig gode studiejobs.”

 LArS Leer, 28 år, 
 ph.d. ved det naturvidenskabelige Fakultet

Når man venter på forsøgsresultater og den slags, har man så ikke 

meget ventetid, potentiel tom tid?

”Det vil der altid være, når man laver forsøg. Og når det er kort tid, kan det 

godt ske, at man bare sidder der. Men er det noget længerevarende, så 

bruger man ventetiden på andre ting. Man gør det næste forsøg klart, læser 

artikler og prøver generelt at effektivisere tingene.”

Hvad med dengang, du var studerende, havde studiejobs og den slags. 

Brugte du tiden på samme måde?

”Konceptet var det samme, man forsøger at optimere. Så det er ikke den 

store forskel. Men som ph.d.-studerende er der flere ting til at tage sig til. Og 

så er jeg så heldig, at jeg har mit kontor lige ved siden af laboratoriet, så jeg 

ikke skal bruge tid på at komme frem og tilbage – dér er andre nok mindre 

heldige. Det gør, at jeg strukturerer min tid temmelig godt og derfor stort set 

er i stand til at undgå spildtid.”

 verA vide, 27 år, 
 studerende ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Har du selv oplevet tomt arbejde?

”Ja, jeg var ansat i en kommunes byplanlægningsafdeling som studenter-

medhjælp, og der skulle jeg hele tiden selv spørge, om jeg måtte arbejde. Og 

så blev det ofte lidt nederen-opgaver som at pakke ting, kopiere og så videre. 

Hvis det ikke tog mig en hel dag, så spurgte jeg, om der var andre opgaver. El-

lers sad jeg lidt og skrev på et idekatalog. Så når jeg arbejdede, følte jeg mig 

ikke særligt nyttig, opgaverne var mere en slags tidsfordriv.”

Hvordan var det at arbejde på den måde?

”Det var meget utilfredsstillende. Jeg havde en forestilling om, at nu skulle 

jeg bruge mine kompetencer på et relevant sted. Og så bliver det frustre-

rende, når man ikke får muligheden. Jeg tror det ofte kan være et problem 

for studentermedhjælpere, fordi der mange steder mangler en kultur for, 

hvordan de kan bruges. I den afdeling var der ikke rigtig nogen, der tog stilling 

til mig og mine opgaver. Min ansættelse havde ikke engang en stillingsbe-

skrivelse.”

Har du oplevet 
tomt arbejde?
Vi har ændret de studerendes navne. 
Deres identitet er redaktionen bekendt.

”Når man tænker på hvor 
mange af os, der keder sig 
ihjel i meningsløse job, så 
kan det virke bizart, at man 
vil skabe mere arbejde.”

Malte Roed, studerende ved Psykologi på Københavns Universitet

spændende som kedsom-
hedens udvikling i det 20. 
århundrede.

»Det er blevet tabuiseret 
– pinligt og ubehageligt – 
at kede sig. Den sjælelige 
irritation, der opstår i det 
tomme arbejde, skyldes, 
at kedsomhedens særlige 
tidslighed udfordrer vores 
idealer om et produktivt liv 
i stadig udvikling. Det er 
tiden selv, som kommer til 
syne i kedsomheden. Tom 
og stillestående. Den er ikke 
målrettet, ikke indholdsrig, 
og det er uklart, hvad den 
skal. Den afspejler erfaring 
uden kvalitet. Jeg interesse-
rer mig særligt for, hvordan 
denne ’fattige’ bevidsthed 
har åbnet et marked for 
arbejdslivsfænomener som 
mindfullness, motivati-
onspsykologi og coaching 
i forsøget på at håndtere 
kedsomheden.«

Men CBS-forskeren un-
derstreger, at det er vigtigt, 
at tænke det tomme arbejde 
som en slags egentid.

»Jeg synes, det er spæn-
dende, hvis man fastholder, 
at det, der er tale om, er ens 
egen tid. At lære at vente, at 
acceptere, at der ingenting 
sker, betragter jeg som en 
eksistentiel kvalitet. I senka-
pitalismen er kedsomheden 
blevet noget, der kan tjenes 
mange penge på. Tænk 
på de timer, som bruges i 
arbejdstiden på Facebook, 
når man ikke lige ved, hvad 
man skal tage sig til. Her 
skaber man jo reelt værdi 
– arbejder altså indirekte – 
for en anden arbejdsplads: 
nemlig Facebook. Også 
coachen og mindfullness-
konsulenterne tjener på 
vores reaktioner på den 
tomme tid.«

Skal man så lade være med 
at fylde tiden ud?

»Det er jeg ikke sikker 
på. Måske man skulle stille 
spørgsmålet anderledes. 
Det er ikke al tid, som er ar-
bejdstid. Er vi tilfredse med 

viL du vide mere?
•	 Se	hjemmesiden	dettommearbejde.dk		

•	 	Læs	Roland	Paulsens	Arbetssamhället	-	

 Hur arbetet överlevde teknologin, Gleerups, 2010.

•	 	Meld	dig	til	CBS-konferencen  ’Boredom.	Life	and	Work	after	

the experience economy’, den 12.-13. april 2012, hvor en 

række relaterede temaer vil blive behandlet.
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interview

eliteforsker giver 
folkeoplysning om 
finanskrisen
Professor Peter Norman Sørensen fik årets 
fornemme EliteForsk-pris. Vi bad økonomen beskrive 
sit fagområde for folk, der ikke kan løse ligninger.

økonomi

Af Gry Bartroff Gaihede

Boligboblen brister, banker krakker, og kri-
sen kradser. 

Hvad er det, der sker, når hele national-
økonomier er dejset omkuld i Europa siden 
2008 som sjusket byggede korthuse? 

Hvorfor ikke spørge Peter Norman Sø-
rensen, 43-årig KU-professor, der i februar 
modtog Uddannelsesministeriets fornemme 
EliteForsk-pris på 1,2 millioner kroner? 

Peter Norman Sørensen forsker i finansiel 
adfærd, så selv om han er hardcore økonom, 
grænser hans studier op til sociologien og 
psykologien, og den imødekommende top-
forsker vil gerne i jævne termer forklare, 

hvad det er, der foregår på de markeder, der 
kollapser, mens alle aktører kigger hinan-
den over skulderen.

Som de andre gør
Forbrugere har en tendens til at efterligne 
hinanden, og den adfærd kan have skubbet 
økonomien i gal retning.

»Tag for eksempel de galoperende huspri-
ser inden boblen brast. Hvis så mange andre 
købere mener, at det er en god ide at gå ud 
på markedet og låne til op over skorstenen, 
så er det nok det rigtige at gøre, tænker 
mange,« siger Peter Norman Sørensen, som 
kalder fænomenet hordeadfærd.

Det problematiske er, at sådanne mega-
trends faktisk kan være baseret på få men-

neskers dårlige vurderinger, der får lov at 
spredes som ringe i vandet. 

»Selv om alle har en privat vurdering af, 
hvad der er fornuftigt i en given situation, 
er vi tilbøjelige til at hoppe med på vognen 
og imitere majoriteten, der så bliver større 
og større. Det betyder også, at man ikke 
deler information om de forbehold, man 
faktisk har. Sådan kan relativt få mennesker 
sætte skub i et modefænomen, selv om den 
information, de lagde til grund, var dårlig.«

Her kommer gruppedynamiske overve-
jelser ind i billedet. Peter Norman Sørensen 
fortæller, at en af hans artikler handler om, 
hvordan mennesker påvirker hinanden i 
grupper. Det kan udvikle sig sådan, at når 
nogle begynder at tale, så overbevises andre 

om, at de talende nok har ret, selv om andre 
sidder med forskellige indvendinger: 

»Hvis du spørger hver enkelt, vil de synes, 
at gruppen er i gang med at træffe den rig-
tige beslutning. Selv om de fleste har mod-
argumenter, synes ingen, at de har nok til at 
modsige tendensen – og når ingen deler de-
res vurderinger, kommer modargumenterne 
ikke frem i lyset.« 

Højt spil på højt niveau
Peter Norman Sørensen er i dag ved at un-
dersøge teorien om hordeadfærd på børser-
ne. Når der handles aktiver på de finansielle 
markeder, argumenterer økonomer ofte for, 
at reguleringsmekanismerne virker udmær-
ket, men Peter Norman Sørensen undersø-
ger begrænsningerne i det tankesæt:

»Mange tænker nok, at hvis prisen på en 
aktie bliver drevet højt op over det rigtige 
niveau, så vil andre, der sidder inde med 
noget information, forsøge at sælge for at 
opnå gevinst, og sådan vil kursen presses 
ned igen og i rigtig retning.« 

Men så gennemsigtige er markederne 
desværre langtfra:

»Hvis en spekulant er overbevist om, at 
en aktie er overvurderet, vil han sælge. Men 
hvis ingen andre sælger, begynder han at 
tøve, fordi han tænker, at nogen sidder inde 
med en viden, han ikke har. Så hvis alle 
andre handler en aktie højt op, så har de 
måske en information, de holder tæt med, 
og hvad stiller spekulanten så op?«

Også på højeste, politiske niveau, sporer 
økonomen hordeadfærd:

»Økonomer vil typisk mene, at jo flere 
penge, der er i spil, des grundigere er be-
slutningsprocessen. Men der er altid et pres 
på beslutningstagere om at handle hurtigt. 
Man hører tit citeret som argument i debat-
ten, at de lande, vi normalt sammenligner 
os med, har gjort sådan, og når det virker 

BoLigBoBLe 

Danskerne tog vilde lån til hundedyre huse 

inden krisen ramte i 2008. Det gjorde vi, fordi 

de andre gjorde det, og fordi ingen, heller 

ikke de økonomiske eksperter, satte hælene 

i. Eksperterne kerer sig for meget om deres 

renomme til at gå mod strømmen. 
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Snart  
bachelor?  
Hvor skal  
du hen?
På DTU kan du blive civilingeniør på 2 år, hvis du har en  
relevant naturvidenskabelig bachelorgrad i forvejen. Du kan 
vælge mellem 28 forskellige kandidatretninger, f.eks.  Akvatisk 
 Videnskab og Teknologi, Olie- og Gasteknologi  eller Lyd og  
Akustisk Teknologi. Eller måske er Farmateknologi eller Systembiologi mere dig? 
Du kan sagtens nå at læse mere om dine muligheder, før du beslutter dig.  
Der er først ansøgningsfrist d. 1. april.

Læs mere om alle vores kandidatuddannelser på www.dtu.dk

for dem, er det sikkert også det rigtige for 
os. Man tager til takke med argumenter, der 
virker overbevisende, fordi det er omkost-
ningsfyldt at undersøge konsekvenserne i 
bund,« siger Peter Norman Sørensen.

eksperter er også lemminger
Vi ved godt, at dem, der bringe aktier til 
torvs, strategisk vil forsøge at tale kursen 
op. Selvom man sidder inde med en viden, 
tilbageholder man den, fordi man har in-
teresse i at manipulere andre i en bestemt 
retning. 

Men så forestiller man sig måske, at der 
på de finansielle markeder sidder nogle og 
analyserer tallene, som vil kunne advare om 
urealistiske stigninger og prisbobler. Sådan 
fungerer virkeligheden bare ikke, fordi eks-
perterne er optaget af deres omdømme. 

»Jeg har ikke undersøgt det empirisk, 
men man kan sagtens forestille sig, at de 
økonomiske eksperter ofte vil sige, hvad 
folk forventer at høre. Hvis en analytiker 
finder noget meget uventet, begynder han 
at afveje, om han skal gå ud med det, og 
hvordan det i givet fald vil påvirke hans om-
dømme. Måske har han begået en fejl i ana-
lysen, tænker han, og han vil nødig stikke 
ud ved at sige noget tåbeligt,« siger Peter 
Norman Sørensen: 

»Har man for eksempel fundet et ret 
præcist tal for, hvor stor arbejdsløsheden 
bliver om et år, der trækker i en kontrover-
siel retning, vil man alligevel gå ud og sige 
noget langt mindre overraskende. Så man 
må forstå, at de meldinger vi får fra eksper-
terne, er meget upræcise,« siger Peter Nor-

blå bog

peter normAn SørenSen 

•	 Født	1968

•	Kandidat	i	matematik-økonomi,	KU,	1992	

•	 	Ph.d.	i	økonomi,	Massachusetts	Institute	 

of Technology, 1996 

•	 	Prize	Research	Fellow,	Nuffield	College,	

oxford, 1995-1997 

•	 	Adjunkt,	Økonomisk	Institut,	KU,	1998-

1999. Lektor samme sted 1999-2006

•	 	Professor	i	finansiering,	Økonomisk	 

Institut, KU, siden 2006  

•	 	Modtager	af	Uddannelsesministeriets	 

EliteForsk-pris 2012

man Sørensen, der finder det »både trist og 
bekymrende«, at også eksperterne udviser 
flokadfærd: 

»For tiden er der heftig debat om kredit-
vurderingsbureauernes ekspertrolle. De 
kommer med deres vurdering af, hvor vi er 
på vej hen, men mange beskylder dem for 
at følge i hælene på markedet og i virkelig-
heden forstærke de effekter, der allerede er. 
Når det først går ned ad bakke, så følger de 
efter og siger, at det egentlig heller ikke så 
særlig godt ud.« 

Om den aktuelle krise i Grækenland siger 
Peter Norman Sørensen:

»Da de græske statsobligationer begyndte 
at falde i kurs, og renten steg for et par år 
siden, var der tvivl om, hvad der lå i det. 
Politikerne forsvarede obligationerne: 
euroobligationer kunne aldrig blive mindre 
værd end de øvrige nationers, så der burde 
ikke være forskel på den græske og andre 
EU-renter.« 

»Men de finansielle markeder blev ved 
at presse på, og til sidst var man nødt til at 
forhandle et lavere beløb med obligationsin-
dehaverne,« siger økonomen, der har fulgt 
interesseret med i den efterfølgende diskus-
sion om, hvorvidt markederne har ret, eller 
om nogle aktører har haft uret, men allige-
vel var i stand til at manipulere obligations-
kursen, så den faldt. 

gennemsigtighed og oplysning
Vil du svinge dig op til at give nogle råd til 
regeringen?

»Det er vigtigt at have transparens på 
markederne, og Danmark er faktisk allerede 

et foregangsland hvad angår gennem-
sigtighed i offentlig sammenhæng. Men 
det er også meget vigtigt med høj stan-
dard og klare principper i revisionen af 
virksomhedsregnskaber.«

Hvordan kan man komme det problem 
til livs, at alle sidder tilbage med lidt in-
formation, de ikke får brugt? 

»Man kunne godt oprette nogle eks-
tra, væddemåls-agtige markeder, som 
man kender fra amerikanske præsident-
valg, hvor man spiller på vinderen. Man 
kunne undersøge, om huspriserne er på 
vej op eller ned ved at lade folk dele de-
res vurdering for færre penge end på de 
finansielle markeder,« siger Peter Nor-
man Sørensen og tilføjer, at en anden 
god ting allerede er undervejs, nemlig 
en bedre folkeoplysning om de simple-
ste sammenhænge: Hvordan skal man 
som almindeligt menneske begå sig, når 
man skal låne eller investere? 

»Den oplysning kan vi godt give tidli-
gere – i skolen.«

Helt nede i folkeskolen?
»Ja, det behøver ikke være så indvik-

let at forstå, hvad der foregår. Børnene 
lærer selvfølgelig, hvad en rente er, men 
man kunne godt gå videre end det. Jeg 
tror udmærket folkeskoleelever kan 
forstå, at folk har forskellige motiver, og 
at det tit kommer til udtryk i sammen-
hænge, hvor der kommer mange penge 
på bordet.«

gbg@adm.ku.dk
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Portrætinterview

Fyrre års  
kamp for  
medbestemmelse

Læs beretningen om, hvordan en bondeknøs fra Himmerland ved navn Poul Erik 
kunne blive ansat på landets fineste universitet uden studentereksamen for en 
dag pludselig at vågne op som prodekan på Naturvidenskab og siden blive valgt af 
medarbejderne til at være næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget i de næste 28 år.

FAgLigt ArBeJde
Af Richard Bisgaard

»Selv om forholdene generelt er blevet 
bedre gennem årene, er der ingen grund til 
at glorificere Københavns Universitet som 
arbejdsplads. Hvis man lige er blevet fyret 
og har fået det glatte lag efter 20 års ansæt-
telse, har man nok svært ved at se det posi-
tive i udviklingen.«

Ordene kommer fra en af Københavns 
Universitets mest erfarne faglige tillids-
repræsentanter, forskningstekniker på 
Geografisk og Geologisk Institut Poul Erik 
Krogshave.

Vi har sat ham stævne i redaktionens lo-
kaler i Museumsfirkanten i Nørregade 10 i 
anledning af, at han for nylig til stor overra-
skelse for alle udenfor den nærmeste kreds 
af tillidsfolk trak sig som næstformand i Ho-
vedsamarbejdsudvalget efter næsten tredive 
år på posten. 

»Som tillidsrepræsentant skal man være 
opmærksom på tre ting: Helbredet, lysten 
og kollegernes opbakning. Alle tre ting skal 
være i orden. Og det er de ikke i øjeblikket 
for mit vedkommende,« siger han som be-

”Den generelt 
fordragelige og gemytlige 
omgangsform på KU er 
et af de resultater, jeg er 
mest tilfreds med, at vi 
har opnået i den tid, jeg 
har været med i arbejdet 
som tillidsrepræsentant 
og i HSU”

grundelse for, at han overlod stolen i HSU 
ved siden af rektor til HK-fællestillidsrepræ-
sentant Ingrid Kryhlmand, som han støttede 
valget af. 

 Især den ekstraordinært store arbejds-
byrde i forbindelse med drøftelserne af 
fusionerne af de våde fakulteter samtidigt 
med forberedelse af møderne på medarbej-
dersiden har trukket tænder ud i en situa-
tion, hvor sygdom på hjemmefronten også 
har krævet ekstra opmærksomhed.

»Selv om jeg er 68 år, vil jeg dog gerne 
blive på KU og fortsætte arbejdet i HSU lidt 
endnu, såfremt mine kolleger fra Teknisk 
Landsforbund fortsat ønsker mig som deres 
repræsentant,« siger Poul Erik Krogshave

under otte rektorer
Uanset hvad er Poul Erik Krogshave selv-
skreven som mundtlig kilde til historien om 
Hovedsamarbejdsudvalgets udvikling på 
Københavns Universitet fra dets dannelse i 
1973 og frem til i dag, når en faghistoriker 
eller studerende beslutter sig for at kaste sig 
over den opgave.

38 år har han har været med i arbejdet i 
Hovedsamarbejdsudvalget, heraf 28 som 
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næstformand. Han har arbejdet under otte 
rektorer med vidt forskellige temperamen-
ter og talenter, haft samarbejde og kontakt 
med hundredvis af faglige tillidsrepræsen-
tanter, dekaner, prodekaner, direktører og 
institutledere, deltaget i tusindvis af møder 
og læst stakkevis af løse A4-ark med doku-
menter og referater af vigtige og mindre 
vigtige sager på KU.

»Det har været fantastisk oplevelse og me-
get berigende for min udvikling,« siger han 
og lyder som en, der mener det.

Bondeknægt fra Byrsted
Og ret beset er det fantastisk at tænke på, 
hvor vidt den tidligere bondeknøs fra Him-
merland har drevet det, siden han i midten 
af 60’erne forlod sin elskede hjemegn med 
et svendebrev som mekaniker og årerne 
fulde af virkelyst og oprørstrang.

Efter at have aftjent sin værnepligt, hav-
nede han i hovedstaden, hvor han straks 
meldte sig til aftenundervisning på Frede-
riksberg Realkursus og derefter på Statens 
Studenterkursus. Studentereksamen nåede 
han dog ikke at gennemføre, inden familien 
blev forøget og stillede krav om ekstra smør 
på brødet.

Det var dog ikke nogen hindring for at 
blive ansat på Københavns Universitet, nær-
mere bestemt på Institut for Almen Geologi, 
hvor nu afdøde professor Asger Berthelsen 
netop var i færd med at oprette en afdeling 
indenfor malmgeologi til sine kolleger Mar-
tin Ghisler, senere institutleder og direktør 
på GEUS, samt Hans Urban, malmgeolog 
uddannet på tyske universiteter, der havde 
behov for at få kvalificeret malmgeologisk 
analysemateriale.    

Til det formål var der brug for en tekni-
ker til at fremstille præparater, der kunne 
bruges til at analysere alle mineraler fra de 
bjergarter, som forskerne og specialestude-
rende bragte hjem til instituttet. 

Autodidakt
Det havde 25-årige Poul Erik Krogshave 
ganske vist intet begreb om, men det gjorde 
ikke noget, for det var der heller ingen 
andre, der havde. Til gengæld kunne Poul 
Erik Krogshave fremvise sit svendebrev fra 
Byrsted Auto- og Metalindustri, der var ver-
denskendt i Himmerland for at kunne fikse 
alt fra traktorer til biler og cykler. 

Set på den baggrund virkede det ikke som 
en uoverkommelig udfordring at skulle lære 
sig også at skære sten ud og indstøbe dem i 
en bestandig form, så de efterfølgende kan 
bearbejdes mekanisk ved slibning og pole-
ring med diamantspray, så bjergarten kan 
analyseres mikroskopisk.  

»Ligesom så mange andre teknikere 
rundt omkring på KU er jeg autodidakt i 
jobbet, fordi området er så specialiseret. 
I Danmark var der jo ingen kvalificerede 
erfaringer med fremstilling af præparater 
til malmmikroskopi, så jeg måtte sendes 
ned til Den Tekniske Højskole i Clausthal-
Zellerfeld i Harzen og til Universitetet i 
München for at få introduktion til det ap-
paratur, som vi efterfølgende anskaffede 
på instituttet,« fortæller Poul Erik Krogs-
have.

tillidsmand under studenteroprøret
Poul Erik Krogshave havde ikke været 
længe på Geologisk Institut, før han i 1971 
blev valgt som tillidsrepræsentant for det 
tekniske personale. Dengang i begyndelsen 
af 1970’erne sydede og boblede studenter-
oprøret mod det klassiske professorvælde, 
hvor professorerne bestemte over institut-
terne og besatte alle pladserne i de kolle-
giale organer.

Undervisningsminister Helge Larsen (R), 
bedre kendt som Onde Helge, ville dog ikke 
bøje sig for studenternes krav om at indføre 
basisdemokrati på universiteterne, således 
at hver person uanset rang, fra rengørings-
assistent over studerende til professor, fik 
en stemme ved valg til ledelsen.
Poul Erik Krogshave og de øvrige TAP-

tillidsfolk var især fortørnede over, at det 
teknisk-administrative personale kun havde 
fået observatørstatus i Konsistorium, uni-
versitets øverste styrende organ, i Universi-
tetsstyrelsesloven af 1970.   

»At Helge Larsens næste lov af 1973 
rettede op på det ved at fordele pladserne 
i de styrende organer med 25 procent til 
studerende, 25 procent til TAP og 50 pro-
cent til VIP, var en klar sejr for TAP, men 
mange oplevede ikke desto mindre den 
ulige fordeling af pladser mellem universi-
tetets tre stænder som en grov tilsidesæt-
telse af demokratiet,« fortæller Poul Erik 
Krogshave.

universitetsdemokrati og magtkampe
Hvad med ledelsen, havde den ingen repræ-
sentanter?

»De valgte organer var ledelsen!« udbry-
der Poul Erik Krogshave og minder om, at 
rektor, dekaner og institutledere var udpe-
get efter direkte valg blandt studerende og 
ansatte på de respektive områder, og at le-
derne stod til ansvar over for de folkevalgte 
forsamlinger i Konsistorium, Fakultetsråd 
og Institutråd.

»Konsistorium bestod af 40 medlemmer 
(10 TAP, 10 studerende og 20 VIP) og med 
de valgte medlemmer i fakultetsrådene var 
der i alt omkring 225 medlemmer i valg-
forsamlingen der deltog i valg af rektor og 
prorektor. Desuden var der alle medlem-
merne af de mange institutråd af forskellig 
størrelse. Så rigtig mange mennesker var 
involveret i ledelsen af deres egen arbejds-
plads. Det var nok ikke altid lige effektivt, 
men det var demokratisk og gav en enorm 
legitimitet til de valgte ledere,« siger Poul 
Erik Krogshave.

Det gav også anledning til voldsomme 
magtkampe. Poul Erik Krogshave husker 
især valget om rektorposten i 1978, hvor 
professor Erik Skinhøj fra Sundhedsviden-
skab vandt knebent over svampeprofessor og 
tidligere SF-folketingsmedlem Morten Lange 
efter en hård og ubehagelig valgkamp.

»Der blev brugt meget ubehagelige me-
toder for at mistænkeliggøre motiverne 
hos Skinhøjs tilhængere,« husker Poul Erik 
Krogshave og taler om et ’sammenrend af 
lærergrupper’, som ikke kunne forliges med 
Skinhøjs socialpolitiske tilgang til univer-
sitetspolitik i en periode med økonomiske 
nedskæringer og adgangsbegrænsninger.

      
Fra tillidsmand til prodekan
Poul Erik Krogshave selv svømmede som en 
fisk i vandet i det oprørte universitetsdemo-
krati. Ikke så snart var han blevet valgt som 
tillidsmand på KU i 1971 før han i flere peri-
oder siden 1973 valgtes som TAP-repræsen-
tant i Fakultetsrådet for Naturvidenskab og i 
Konsistorium for Københavns Universitet.
Og som om det ikke var nok, valgtes han 
også til prodekan på Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet (1980-1981), selv om han ikke 
havde en akademisk grad. 

»Det kunne man godt dengang. Jeg blev 
opstillet som kandidat af TAP-gruppen og 
var prodekan i perioden med professor 
Bengt Saltin, der kom fra August Krogh 
Instituttet. Da han trak sig som dekan året 
efter og blev erstattet af docent Hans Jørgen 
Hansen fra Geologisk Institut, måtte jeg og-
så trække mig, idet prodekan og dekan helst 
ikke må komme fra samme institut.« 

opgør med akademisk hovmod
Poul Erik Krogshave har aldrig oplevet det 
som et problem i KU-sammenhæng, at han 
ikke har samme videregående uddannelse 
som de fleste af sine akademiske med- og 
modspillere.

»Jeg har tværtimod haft oplevelsen af, 
at jeg sagtens kan matche dem i samfunds-
mæssige og politiske anliggender. Til gen-
gæld ved jeg også, hvornår jeg skal tie og 
lytte i respekt for folks specialviden,« siger 
han.

I det hele taget oplever han, at der i dag 
er større gensidig respekt mellem repræ-

sentanterne for de forskellige medarbejder-
grupper og mellem ledelse og tillidsrepræ-
sentanter. 

Sådan var det absolut ikke i begyndelsen 
af 1970’erne. 

»Selv om tiltaleformen skiftede fra ’De’ til 
’du’, ændrede det ikke ved den brovtende, 
belærende og bedrevidende stil, som nogle 
af professorerne og lederne dominerede 
omgangsformen med,« fortæller Poul Erik 
Krogshave og glæder sig over, at omgangs-
formerne siden er blevet mere ’civiliserede’, 
som han kalder det.     

»Den generelt fordragelige og gemytlige 
omgangsform på KU er et af de resultater, 
jeg er mest tilfreds med, at vi har opnået i 
den tid, jeg har været med i arbejdet som til-
lidsrepræsentant og i HSU,« siger han.

Fra demokrati til eksternt flertal
Ellers er der ikke så meget tilbage at fejre fra 
de sejre, som studerende og ansatte vandt i 
kølvandet på studenteroprøret.

Styrelsesloven fra 1970 gav fra starten 
anledning til megen debat og kritik, og med 
revisionen af loven i 1992 blev universitets-
demokratiet rullet tilbage og afløst af det 
såkaldte ’dekanvælde’.

Rektor og dekaner skulle dog stadig væl-
ges og stå til ansvar over for deres respek-
tive vælgere på universitets- og fakultets-
niveau, fortæller Poul Erik Krogshave, der 
efterfølgende selv blev genvalgt som TAP-
repræsentant i det nye Akademiske Råd på 
Naturvidenskab.

Kritikken af universiteternes ledelser for 
at være for svage forstummede dog ikke, 
og i 2003 vedtog den borgerlige regering 
med støtte fra Socialdemokratiet så den 
nuværende universitetslov, der med et slag 
afskaffede det interne selvstyre, som univer-
sitetet havde nydt godt af siden grundlæg-
gelsen i 1479. 

Dekanvældet var hermed afløst af besty-
relser med eksternt flertal og rektor i rollen 
som administrerende direktør.

Hovedsamarbejdsudvalget får  
øget betydning
For Poul Erik Krogshave og hans tillids-
mandskolleger var afskaffelsen af Konsisto-
rium og fakultets- og institutråd ensbety-
dende med, at der nu skulle lægges meget 
mere vægt på arbejdet i alle samarbejdsud-
valg. 

De vigtige diskussioner mellem ledelse og 
medarbejdere foregår nu i Hovedsamar-
bejdsudvalget, og som udvalgets mange-
årige medarbejdervalgte næstformand roses 
Poul Erik Krogshave af både kolleger og 
ledelse for at have gjort en kæmpeindsats 
for at sikre et ordentligt samarbejdsklima i 
en vanskelig overgangssituation.

Personligt er han især glad for resultatet 
af arbejdet med universitetets personalepo-
litik, der har udmøntet sig i formuleringen 
af en række principper for god personalepo-
litik, bedre kendt som De ti bud.

»De blev ganske vist latterliggjort rundt 
omkring på universitet, da de blev offentlig-
gjort, fordi vi ikke havde været gode nok til 
at kommunikere ud, at principperne ikke 
var en beskrivelse af, hvordan KU ser ud i 
dag, men hvordan det bør være i morgen,« 
siger Krogshave og minder om, at rektor 
Ralf Hemmingsen direkte adspurgt i et fæl-
les interview med ham i Universitetsavisen 
pointerede, at de skulle være gennemført 
senest i 2013. 

»Det kan de omkring 600 ledere på KU 
ikke bare tillade sig at se bort fra,« siger 
Poul Erik Krogshave og taler ikke bare om 
De ti bud, men om alle de cirka 30 persona-
lepolitiske retningslinjer, som er beskrevet i 
detaljer i Den personalepolitiske håndbog. 

Efter hans opfattelse er personalepolitik-
ken på KU et godt og effektivt værktøj til at 
opnå arbejdsglæde og bedre effektivitet i 
dagligdagen. 

»Men desværre er der fortsat nogle ar-
bejdssteder, der endnu ikke kan, eller vil, 
bruge værktøjet efter hensigten. Derfor er 
der fortsat behov for at holde øje med, at 
personalepolitikken bliver efterlevet og give 
den fornødne vejledning,« slutter Poul Erik 
Krogshave.

rjb@adm.ku.dk

AutodidAkt 

Ligesom mange andre 

teknikere på KU er Poul Erik 

Krogshave selvlært inden 

for sit område. Her demon-

strerer han bjergartsprøver 

fra lokaliteten Sorte Engel i 

Grønland samt nogle af de 

præparater, han har fremstil-

let og udviklet til analyse ved 

malmmikroskopi.
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KUmmentar

nye horisonter
Temaerne i EU’s ambitiøse forskningsprogram Horizon 
2020 passer som fod i hose med KU’s nye strategi 2016

FOR OMKRING HALVANDET ÅR SIDEN 
beskrev repræsentanter fra universitetets 
fakulteter seks områder, hvor vi – på tværs 
af fag – har noget særligt at tilbyde samfun-
det. Områderne var sundhed og livskvalitet, 
aldrende samfund, klimaforandringer, fø-
devaresikkerhed, vedvarende energi samt 
mangfoldighed og sammenhæng i Europa. 
Det blev til et papir med indspil til EU’s 
kommende forskningsrammeprogram. 

I november præsenterede Europa-Kom-
missionen så sit forslag til Horizon 2020, 
som skal gælde for perioden 2014-2020 og 
forventes at få et budget på 80 milliarder 
euro (cirka 595 milliarder kroner), 30 mil-
liarder euro mere end det nuværende 7. 
rammeprogram. Samtidig skal det være 
mindre bureaukratisk at søge, der skal gives 
støtte til aktiviteter tæt på markedet, som 
kan bidrage til økonomisk værdiskabelse, 
og så skal der være bedre muligheder for at 
nye ansøgere og dygtige unge forskere kan 
deltage EU-forskningsprojekter.

DET LOVER NYE HORISONTER FOR KU i 
en tid, hvor universitetet er i videnskabelig 
og uddannelsesmæssig vækst og har brug 
for nye midler til at styrke denne udvikling 

yderligere. Samtidig passer temaerne i Hori-
zon 2020 som fod i hose med KU’s nye stra-
tegi 2016, som blandt andet har en målsæt-
ning om at samle vores eksperter på tværs af 
fagfelter, så vi får en tydelig profil, der nemt 
kan genkendes og udnyttes af vores poten-
tielle eksterne samarbejdspartnere. 

EU-programmet fokuserer på seks tvær-
gående områder, som skal ruste Europa 
til at tackle de store samfundsmæssige 
udfordringer: Sundhed, klimaforandringer, 
fødevaresikkerhed, vedvarende energi, bæ-
redygtig transport samt innovative og sikre 
samfund. Temaer som flugter med det, som 
vi for halvandet år siden beskrev som KU’s 
styrkeområder. Her har vi fordel af vores 
store forskningsbredde i tværgående sats-
ninger, ligesom fusionen mellem KU’s våde 
fakulteter vil understøtte et yderligere fokus 
på faglig synergi. 

FREMTIDENS VIDENSKABELIGE NYBRUD 
kommer ikke alene ved at sidde i hver sin 
faglige silo. I stedet skal vi kunne blande 
discipliner – samtidig med at den dybe fag-
lighed bevares. Succes-eksempler på den 
balance ser vi allerede nu i tværgående KU-
projekter som Food, Fitness and Pharma, 

der involverer forskere fra næsten alle KU’s 
fakulteter, Sustainability Science Centre, 
der arbejder med alt fra kulturelle til bio-
fysiske aspekter af bæredygtighed eller det 
nye Center for Communication and Compu-
ting, som vil bidrage til udviklingen af nye 
kommunikationsplatforme ved at blande 
humaniora og naturvidenskab. 

Og der vil komme flere til. Det er en klar 
del af KU’s strategi, at vi skal satse på være 
det universitet, der kan bidrage til løsning 
af nogle af samfundets store udfordringer 
ved at angribe dem fra flere videnskabelige 
vinkler og dermed skabe mere hele løsnin-
ger. Det er, i form af kandidater, ph.d.er 
og forskningsresultater, vores væsentlige 
bidrag til værdiskabelse i samfundet, og her 
ser det ud til, at Horizon 2020 kan blive en 
væsentlig løftestang for den målsætning. 

GENNEM COPENHAGEN RESEARCH FO-
RUM har en række forskere på KU siden 
sidste år været med til at give input til Hori-
zon 2020 sammen med i alt 600 forskere fra 
hele Europa. Alle har været enige om, at det 
er centralt, at programmet fokuserer på den 
tværgående, problembaserede forskning, og 
at samfundsvidenskaberne og humaniora 
kommer til at stå lige så stærkt i program-
met som sundheds- og naturvidenskaberne. 

Det giver KU en usædvanligt god platform 
for at afsøge nye forskningshorisonter i de 
kommende år, fordi vi rummer alle de vi-
denskabelige discipliner – og ser det store 
potentiale i at udnytte den bredde.

Af formand Bjarke Lindemann 

Jepsen og næstformand maria 

toft, Studenterrådet ved KU

studenterkommentar

en hyldest til ku’s  
aktive studerende
Københavns Universitet ville ikke være særlig meget 
uden de tusindvis af aktive studerende, der er med til 
at sikre et fedt studiemiljø.

HVAD VILLE EN DAG PÅ KUA være uden 
en kop billig studenterkaffe fra Nordisk 
Kaffebar? Hvad ville en fest på Frederiks-
berg Campus være uden A-vej? Hvad ville 
universitetet være uden aktive studerende 
i fagråd og studienævn? Hvad ville studie-
starten være uden ældre medstuderende, 
der introducerer russerne til universitetet 
og hinanden?

Vi vil gerne hylde alle de aktive stude-
rende, der er her på KU. Alle vores med-
studerende, der aktivt har valgt at hjælpe 
til med at gøre universitetet til et bedre og 
federe sted.

Ved at lange bajere over disken i fredags-
baren. Ved at tale med studielederen, når 
der er noget i vejen med vores uddannelser. 
Ved at engagere sig i rusforløbet, så vores 
nye medstuderende får en god start på uni-
versitetet. 

Københavns Universitet ville ikke være 
særlig meget uden de tusindvis af aktive stu-

derende, der er med til at sikre, at vi stude-
rende har det fedest mulige studiemiljø og 
at vores uddannelser bliver endnu bedre.

ÉN TING ER, hvad der foregår på vores 
uddannelser hver især. Noget andet er, at 
aktive studerende sammen på tværs af fag 
og fakulteter kan lære rigtig meget af, hvad 
hinanden går og laver.

Af samme grund afholdt vi i Studenter-
rådet for nyligt vores årlige BootCamp. Det 
var fantastisk at opleve, at over 150 aktive 
studerende på tværs af fag og fakulteter, og 
lige fra aktivister i fredagsbarer over fagråd 
til rusvejledere, valgte at bruge en lørdag på 
at blive bedre til det, mange gør rigtig godt 
i forvejen.

Igennem tre workshoprunder med work-
shops om alt fra forhandlingsteknik og 
-værktøjer til ’Træt af at lege kluddermor? 
Nye måder at ryste folk sammen på’ blev vi 
sammen klogere på, hvordan vi bliver end-

nu bedre til at skabe fede rammer for vores 
medstuderende.

DET KAN LYDE GAMMELDAGS at hylde 
vores fællesskab som studerende og engage-
mentet i frivillige foreninger. Vi mener, det 
forholder sig lige omvendt.

I den kommende tid skal Københavns 
Universitet indgå en såkaldt udviklingskon-
trakt med Uddannelsesministeriet. Det er 
en aftale, der lægger retningen for, hvordan 
universitetet skal udvikle sig de kommende 
år. Uddannelsesminister Morten Østergaard 
har besluttet, at et af de fire udviklingsmål 
er innovationskapacitet. 

Tit kommer innovation til at handle om 
patenter, produktudvikling og det at starte 
sin egen virksomhed. Men er det at være 
med til at starte og drive frivillige foreninger 
på universitetet ikke netop et enormt udtryk 
for innovation? Er det ikke innovation, når 
vi aktivt udnytter vores kreative evner til at 
skabe en forskel for vores medstuderende?

Når universitetsradioen udvider med 
en tv-kanal, hvor aktive studerende selv 
går i gang med at lave studenterrelevante 
nyhedsuddannelser, er det et udtryk for in-
novation.

Når de studerende på Sociologi går sam-
men om at skabe en fælles morgenmadsord-
ning, hvor studerende på tværs af årgange 
kan mødes over en bid brød inden forelæs-
ningen, er det et udtryk for innovation.

Så inden Københavns Universitet går i pa-
nik over, at vi studerende ikke er innovative 
nok, burde de måske lige kaste et blik på – 
ja, de aktive studerende.

Af Rektor ralf Hemmingsen og 

prorektor thomas Bjørnholm
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Mønten Studieboliger
midt i København
150 indbydende nye studieboliger i Den Kongelige Mønts 
historiske ejendom midt i København står klar til indflytning 1. august 2012.  

Her bor du centralt ved Stadsgravens grønne arealer, tæt på Christianshavn, Langebro og  
Københavns Universitet. Og du finder gode offentlige transportforbindelser lige ved døren.

Lejlighederne er fordelt på 5 etager i varierende størrelser fra 39-90 m2 fordelt på 1-3 værel-
ser i et eller to plan. Alle lejlighederne har dejligt badeværelse, køkken og depotrum. En stor 
del af lejlighederne har egen altan eller privat tagterrasse.

Find din bolig her:

www.mønten-studieboliger.dk

M. Goldschmidt
Ejendomme A/S

M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid

Mand: Pantone Cool Gray 8

Tekst: Pantone 389

Eller ring til 33 63 09 00

www.mønten-studieboliger.dk

M. Goldschmidt Ejendomme er en del af  M. Goldschmidt Holding koncernen, 
som ejer en række ejendoms- og investeringsselskaber. Se mere på www.mgh.dk

M. Goldschmidt Ejendomme A/S - Grønningen 25 - 1270 København K
Tlf +45 33 63 09 00 - www.mgh.dk

midt i København
historiske ejendom midt i København står klar til indflytning 1. august 2012.  

Flyt ind 1. august
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kalender
religion, magt og kommunikation -  
Foucault og Habermas i debat 
FoREDRAG – Af lektor, dr.theol., Lars Albinus, AU

tid: 6/3 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården.  

Entré 25 

Arr.: Teologisk Forening

psykiatri og eksistens
FoREDRAG – Af Anders Dræby Sørensen, faglig leder på AU, 

uddannet i filosofi og psykologi og doktorstuderende i eksi-

stentiel terapi

tid: 7/3 kl. 19-21

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 1.1.18

Arr.: Forum for eksistentiel psykologi og terapi (mindre entre 

for ikke-medlemmer)

økologiske netværk og  
klimaforandringer på grønland 
MØDE – Med oplæg af postdoc Claus Rasmussen, Biologisk 

Institut, AU 

tid: 8/3 kl. 19.30

Sted: August Krogh Bygningen, Auditorium 1

Arr.: snm.ku.dk/dnf

åndseliten går pop
IKK FESTIVAL – Fest, artist talks, debat, performances og 

meget mere

tid 8/3 kl. 10-23 og 9/3 kl. 10-03

Sted: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, bygning 21, Ka-

ren Blixens Vej 1

Arr.: ikkfestival.dk 

IKK Festival er en årlig hyldest til viden og ekspertise, men i li-

ge så høj grad til kunstnerisk initiativ, nytænkning og narre-

streger. Ønsket er skabe bånd mellem universitet og kunst-

scene, og i år er temaet pop. Bør licenspenge gå til X-factor? 

Er public service blevet lig med poplic service? og hvad er 

popkultur egentlig? Disse spørgsmål diskuterer forfatter 

Knud Romer, kultursociolog Peter Duelund, områdedirektør 

på Filminstituttet Claus Ladegaard og direktør for DR kultur 

Morten Hesseldahl fredag d. 9. marts, når de i en paneldebat 

modereret af Adrian Lloyd Hughes afrunder to dages IKK Fe-

stival under temaet PoP. Se hele programmet på hjemmesi-

den.

Fotoudstilling fra Berlins Lesebühner
ÅBNING – Fotoudstilling

tid: 12/3-12/4

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Njalsgade 112

Arr.: KUBIS, kit@kb.dk

At være eller ikke at være noget værd
TEMAGUDSTJENESTE/FoREDRAG – Af Lars Worning, 

kandidat i filosofi og psykologi med speciale i angst

tid: 14/3. gudstjeneste kl. 19, foredrag kl. 20–22 

Sted: Simeons kirke, Sjællandsgade 12

Arr.: studenterpraesterne.ku.dk

identitetsøkonomi
FoREDRAG – Af internetpsykolog, cand.psych. Anders Col-

ding-Jørgensen Med Facebooks afskaffelse af anonymiteten 

online handler internettet ikke længere primært om informa-

tioner, men om identitet

tid: 15/3 kl. 20

Sted: Trinitatis sognehus, Pilestræde 67

Arr.: studenterpraesterne.ku.dk

diverse
BoLiger

Bolig søges

københavn

Søren Kierkegaard Forskningscenteret søger fremlejede, 

møblerede værelser og lejligheder til kommende gæste-

forskere. Kontakt Bjarne på bsl@sk.ku.dk eller tlf. 3376 

6900.

Bolig udlejes

Christianshavn/City Centre 

Period: 1 June – 1 September 2012. 

3 room furnished apartment close to metro and city cen-

tre. Incl. kitchen, bath, washing machine, dish washer, 

private balcony and common courtyard.

Rent: 12.500 kroner per month. 

Contact: Susanne Bregnbæk,  susanne.bregnbaek@

anthro.ku.dk, tel. 2989 7255.

Fonde og LegAter

eva og Henry Frænkels mindefond
Af fondets midler kan der i år 2012 uddeles ca. kr.  

1,6 millioner til fremme af forskning i kræft, hjerte- og 

kredsløbssygdomme.

Ansøgninger skal indsendes elektronisk på  

www.fraenkel.info.

Ansøgningsfrist: 1. maj 2012.

Meddelelse om hvem, der har opnået tildeling, udsendes 

ca. 1. september 2012.

diverSe

årets store bogudsalg på kuA
BILLIGE BØGER – Kom og gør et bogkup, når Museum 

Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, igen i år 

holder en hel uges udsalg med kæmpe rabat på flere 

hundrede af forlagets bøger. Vi glæder os til at se jer ved 

det store bogudsalg i kantinen på det nye KUA. 5.-9. 

marts hver dag kl. 10-16.

grøn dySt Studenterkonference 
DEADLINE – Konference den 22. juni 2012 på DTU. For at 

deltage skal den studerende udarbejde et projekt, der in-

deholder et eller flere elementer af miljø, klimateknologi 

eller bæredygtighed. Man kan vælge at udarbejde pro-

jektet i et eksisterende kursus, et specialkursus, et ba-

chelorprojekt eller et kandidatspeciale. Indsend ab-

stract på maks. to sider til Sustainability Science Centre, 

Annette Jeholm, ajeh@science.ku.dk, senest 30. marts 

2012, kl. 12.00, så KU kan udvælge ti projekter, der skal 

tilmeldes. Deadline for tilmelding er senest d. 13. april 

2012.

Læs mere her: www.groendyst.dtu.dk.

Hvad ved du om digital litteratur?
BRoWN BAG SESSIoN – Tag frokosten med

tid: 16/3 kl. 12.30-13.10

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Njalsgade 112

Arr.: KUBIS, kit@kb.dk

den levende fortælling
FoREDRAG – Poul Nesgaard giver os indblik i den levende for-

tælling som medskaber af virkeligheden, set i lyset af sit eget liv 

og filmskolen som dannelsessted for nye fortællere 

tid: 20/3 kl. 18

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: studenterpraesterne.ku.dk

die Berliner Lesebühne Chaussee der 
 enthusiasten 
FoREDRAG – kom og hør om de nyeste litterære tendenser i 

 Berlin

tid: 22/3 kl. 18-20

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Njalsgade 112

Arr.: KUBIS, kit@kb.dk

mitternes verden –  
epidemiologiske studier 
MØDE – Med oplæg af ph.d. studerende Carsten Kirkeby, 

 Veterinærinstituttet, DTU

tid: 22/3 kl. 19.30

Sted: August Krogh Bygningen, Auditorium 1

Arr.: snm.ku.dk/dnf

partiernes udviklingspolitik
DEBATMØDE – Sendes live på udviklingsdebat.dk

tid: 26/3 kl. 15.30-18.00

Sted: Festsalen, Københavns Universitet, Frue Plads 4

Arr.: Danske Universiteter og NGo Forum

Ministeren har taget initiativ til en ny dansk udviklingsstrategi. 

Hvad er det den nye strategi kan, som den gamle ikke kunne? 

Hvilken betydning vil vægten på en rettighedsbaserede tilgang 

få for den bilaterale og multilaterale bistand? Hvor er de socia-

le sektorer blevet af i dansk bistand? Udviklingsminister Chri-

stian Friis Bach har bekræftet sin deltagelse og det forventes 

at udviklingspolitiske ordførere fra de fleste politiske partier 

vil deltage. Journalist og forfatter Mette Holm er ordstyrer og 

vil med skarpe spørgsmål styre debatten.

den tredje reformation. gamle kirkelige 
retninger og nye religiøse tendenser
FoREDRAG – Af generalsekretær i Bibelselskabet,  

ph.d. Morten Thomsen Højsgaard

tid: 27/3 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården. Entré 25 

Arr.: Teologisk Forening

kønskonstruktioner blandt thailandske 
 sexarbejdere i danmark
HERToFT-EFTERMIDDAG – Med oplæg af Marlene Spanger. 

Undersøgelsen er baseret på interviews og deltagerobservati-

oner blandt socialarbejdere og thailandske migranter, som 

sælger sex

tid: 29/3 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet,  

Henrik Harpestrengs Vej, opg. 61a

Arr.: sexogsamfund.dk og klinisksexologi.dk



U N I V E R S I T ETS AV I S E N  2  ◆  2 0 1 2  23

navne
on univerSitypoSt.dk

Faculty: to welcome 
internationals, you need to 
speak… danish 
Following University Post articles, the 

Faculty of Humanities re-affirms its policy: 

Non-Danes must be able to ‘speak Danish’ 

and prove they understand the Danish 

system to be a mentor and welcome new 

international students. The decision has 

angered international mentors, who argue 

in articles and comments that they in some 

ways were better at this volunteer job.

 

Chubby farm friends
Scientists can infer things about human 

obesity from looking at our pink chums, the 

pigs. The University Post takes an in-depth 

look at the science behind this, and offers an 

inside look at the animal experimental farm 

in Taastrup.

new rule blocks good students
Numbers of incoming students from Italy 

and Eastern Europe are effectively blocked 

from coming to Copenhagen by new balan-

cing rule.

Critical Aarhus professor: 
i face humiliation
She accused Aarhus University of »stea-

ling the education from generations of 

students«. Now she faces a reprimand, and 

surveillance.

your five step path to a good 
danish job
Want to get a Danish job? The University 

Post asked three experts to give us their 

insider tips.

university post now only online
The English-language media of the Univer-

sity of Copenhagen has always had most 

of its content online. Now we step out of 

the Danish printed newspaper completely. 

Make sure you are tuned into our content via 

newsletter, Facebook and Twitter.

Read the full articles, comments, 

and the responses to them on

univerSitypoSt.dk

Scan the QR code below with your 

smartphone and stay tuned on our site.

drug designer 
på  toppen

Professor	Hans	Bräuner-Osborne	fra	

Institut for Molekylær Lægemiddelforsk-

ning er modtager af Uddannelsesmini-

steriets EliteForsk-pris til yngre forskere 

i international topklasse.

Den	44-årige	professor	Hans	Bräuner-

osborne er leder af forskningsgruppen 

Molekylær Farmakologi, som forsker 

i hvordan signalstoffer og potentielle 

lægemiddelstoffer virker på deres mole-

kylære signalmodtagere. 

Han beskæftiger sig med de allermind-

ste byggesten i mennesket – nærmere 

bestemt en særlig receptorfamilie, der 

er et potentielt mål for nye lægemidler. 

Gennem hele sin molekylærfarmakolo-

giske	karriere	har	Hans	Bräuner-Osborne	

været fordybet i rationelt drug design, 

hvor forskere målrettet forsøger at 

ramme bestemte ’targets’ i den men-

neskelige organisme. 

Forskning er som klatring

Hans Brauner-osborne og hans forsk-

ningsgruppe var de første til at klone og 

karakterisere receptoren GPRC6A, der 

fungerer som en slags omstillings-bord 

mellem cellens ydre og indre miljø og 

findes i mange organer som fx hjernen, 

lungerne, tarmene og musklerne: 

»Andre var på sporet, men vi var de første 

til at publicere resultater. På den måde 

tør jeg godt kalde os pionerer. Siden vi 

klonede og karakteriserende GPRC6A, er 

vi langsomt blevet klogere på den vigtige 

rolle, receptoren spiller i den menneske-

lige organisme. Vores resultater indike-

rer, at receptoren har stor betydning for 

stofskiftet – og den er derfor interessant 

at undersøge med henblik på for eksem-

pel fedme og type 2-diabetes,« fortæller 

Hans	Bräuner-Osborne,	som	deltager	i	

det tværfaglige forskningsinitiativ Food, 

Fitness and Pharma på Københavns 

Universitet, der har fokus på livsstils-

sygdomme. 

Når	Hans	Bräuner-Osborne	ikke	grund-

forsker i menneskelige receptorer og 

signalstoffer, bestiger han isklædte 

bjergtinder i fjerne verdensdele: 

»Man kan godt sammenligne forskning 

med bjergklatring. Begge discipliner kræ-

ver mentalt overskud og byder på både 

succes og fiasko. I laboratoriet kan man 

opleve et pludseligt gennembrud efter-

fulgt af måneder uden resultater. På 

samme måde har jeg været på klatretu-

re, hvor vi lå og ventede i base camp i en 

måned på grund af dårligt vejr. Desuden 

er man afhængig af andre mennesker, 

når man klatrer på bjerget – det er i høj 

grad et spørgsmål om tillid. Forskning 

er på mange måder også en holdsport,« 

fortæller	Hans	Bräuner-Osborne.

oVER SKYERNE 	–	Hans	Bräuner-Osborne	er	

på toppen af karrieren og ses her på Mount 

Aspirings tinde i New Zealand.
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Farmakolog	Hans	Bräuner-Osborne	modtog	årets	
prestigefulde EliteForsk-pris
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Studerende med 
overSkudSenergi

Det er langtfra alle studerende, der føler sig i minus. Mange har 
så meget overskud, at de lægger bunker af frivilligt arbejde.

FriviLLigt ArBeJde
Af Gry Bartroff Gaihede

Cafeerne er indrettet med bløde, bulede 
loppemøbler og oldemorlamper, på væg-
gene hænger vintage-verdenskort og kunst 
i skifterammer. Alle krus og kopper er 
forskellige. Det ligner fællesstuen i ver-
dens hyggeligste bofællesskab. 

Sortimentet omfatter Meyers 
smovsede bagværk (kanelsnurren 
skal anbefales), øko-øl og mange 
slags chai. Man kan få soyamælk i 
sin latte, der er gratis internet og 
livemusik fredag/lørdag. Præcis 
som på alle andre gode køben-
havnske cafeer. 

Det er dyrt at drikke baristakaf-
fe, men på de to Retro-cafeer i 
Knabrostræde og Jægersborggade 
lægger man glad de 35 kroner en 
kop koster, for hele overskuddet går 
til hjælpeprojekter i Indien og Afrika. 
Barpersonalet får ingen løn, for alle – 
også dem backstage – arbejder gratis i de 
to nonprofit-cafeer. 

Hjælper Sierra Leone – og hinanden
Foreningen Retro er stiftet i 2004 af en 
gruppe unge, der ville skabe et social-
økonomisk projekt baseret på frivilligt 
arbejdskraft, fortæller cafebestyrer Jon 
Bjarnhof:

»Siden har Retro udviklet sig til rigtig 
meget mere, end jeg tror de kunne forestille 
sig dengang. Af ejerne af den fine gamle 
1700-tals bygning i Knabrostræde fik de lov 
at restaurere og bruge stueetagen og første 
sal til cafe. Siden er antallet af gæster vok-
set, økonomien er vokset, og der hersker en 
ret stolt ånd af do it yourself.«

Mange studerende bruger netop cafeerne 
som de fællesstuer, de ligner. Og de cirka 
200 aktive frivillige skaber en særlig ånd, 
fordi de ofte befolker lokalerne, selv om de 
ikke lige er på vagt eller har møde:

»Folk hjæl-
per hinanden 
med lektierne, og 
giver et nap i baren, hvis der er 
det behov. Det kan godt føles lidt abstrakt 
at arbejde frivilligt for at hjælpe nogen i den 
tredje verden – jeg har fx ikke selv været i 
Sierra Leone. Så det dejlige ved Retro er, at 
folk på stedet er villige til at hjælpe hinan-
den med at få alt muligt til at fungere – det 
kommer der mange gode ting ud af, og det 
er en vigtig værdi, som Retro skaber her,« 
siger Jon Bjarnhof, der har været bestyrer 
siden juli 2011. 

Jon er overbygningsstuderende på Filoso-
fi, for tiden på RUC, og på spørgsmålet om, 
hvor mange timer han lægger i arbejdet, 

produktion i gang i Sierra Leone, hvor fæl-
lesskaber af lokale kvinder syr tingene og 
får en ordentlig løn.« 

Af andre projekter kan nævnes et uddan-
nelsescenter i Masanga, Sierra Leone og 
Kherwara, Indien, som er et hjem for foræl-

dreløse piger.
Men også i København har flere 

glæde af de frivilliges indsats, for ek-
sempel kan alle droppe ind til gratis 
spanskundervisning hver søndag 
fra 16 til 18, fortæller Jon, som 
også gerne vil starte danskunder-
visning op, for der er mange ikke-
danske frivillige i Retro.

»Det vrimler med gode ideer. 
Forleden kom der nogle folk 
forbi, der gerne vil lave stand-up 
på Retro. Torsdag aften har vi 
open mike for singer-songwritere, 

og hver anden søndag har vi world 
jam. Et større projekt, der lige er 

skudt i gang, og som jeg er meget 
spændt på, er Retro Academy, hvor del-

tagerne får otte-ti ganges undervisning og 
coaching til selv at kunne udvikle og starte 
nye social-økonomiske projekter.«

Det er ikke svært at tiltrække frivillige, 
fortæller Jon:

»Vi er enormt privilegerede. Der er man-
ge, der gerne vil være med, og vi har løben-
de brug for nye kræfter, men det er en lidt 
mærkelig oplevelse, når folk skriver at de 
gerne vil være med i baren, at måtte svare: 
’Hvor dejligt! Kom ned og få en snak, men 
lige nu er skemaet faktisk fint dækket, så 
måske du har lyst til at tjekke vores event-, 
kunst- eller musikgruppe ud – eller hvad er 
du god til? Hvad synes du Retro mangler?’« 

Udfordringen, slutter Jon, da kruset med 
grøn te er tømt, er at få al den overskuds-
energi, som er omkring foreningen Retro, 
omsat, så der er ikke er noget, der siver ud.  

gbg@adm.ku.dk

retroS værdier 

* Fællesskab, der er ægte 

* Udvikling, der skaber

* Kreativitet, der udfordrer 

* Ansvarlighed, der forandrer 

* Åbenhed, der møder

* Dialog, der vedrører

Læs mere på www.cafe-retro.dk 

svarer 
han:

»Som be-
styrer får jeg løn for 

15 timer om ugen, men vi fem, 
der har lønnede kontrakter, lægger langt 
flere. Det er nok en konsekvens af frivillig-
hedskulturen, at skellet mellem det egen-
tlige arbejde og hyggen ikke er ret skarp.« 

Afrikanske accessories og world jam
I cafeerne kan man købe yogamåttetasker, 
stempelkandevarmere og computertasker 
i tekstiler med karakteristiske afrikanske 
print.

»De er fra et af vores hjælpeprojekter, 
KONO, i Sierra Leone. Danske designere fra 
Retro har udviklet dem, og så har vi sat en 
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