
u n I V E R S I T ETS AV I S E n  3  ◆  2 0 1 2  1

Fisk fanger forsker    Kærlighed og karriere    Kritiske Politter
Ditte og Louise    Fortidens fryser    no Logo    Raketvidenskab på Ku

Ansatte 
frygter 
ny dekan

 

HUMANiorA

lÆs siDe 4, 5 oG 6

U A f H Æ N G i G  A f  l e D e l s e N  p å  k Ø B e N H A V N s  U N i V e r s i t e t

Nr. 3   April 2012
UNiVersitetsAViseN

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t



2  u n I V E R S I T ETS AV I S E n  3  ◆  2 0 1 2

ind
HOld

Økonomistuderende vil have opgør med ensporet undervisning 03

Ansatte advarer mod ny dekan 04

no logo på Science 07

Et kvantespring ud i rummet 08

Ditte og Louise laver business, når andre laver lektier 10

Kun kærlighed og karriere kan holde på internationale studerende 11

Dem, der gemmer sig nede i dybet 12

Ernæring på engelsk er en stor mundfuld 14

Et kig ind i fortidens fryser giver aner ind i fremtiden 16

TAP-tillidsrepræsentanter: Vi er lede og kede af forskelsbehandling 18

Kummentar: Tillykke med de 100! 20

Disputten: Skal gud smides ud af universitetet? 21

Meddelelser og navne 22

hum-drenge vinder million i gameshow 24

KOlOFOn
nørregade 10
1165 København K
Tlf. 35 32 28 98
Fax 35 32 29 20
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk
www.uniavisen.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 10.00-13.00

Redaktion: Richard bisgaard, ansvarshavende redaktør, 
Dj; gry bartroff  gaihede, redaktionssekretær; claus bag-
gersgaard, journalist, Dj; christoff er Zieler, journalist, Dj; 
Mike Young, journalist, Anders Fjeldberg, journalist, Dj; Line 
norman hjorth, journalist. 

Redaktionel frihed
universitetsavisen er redaktionelt uafh ængig af ledelsen, hvis 
offi  cielle standpunkt står at læse i Kummentaren på debatsi-
derne.  Resten af avisen redigeres efter gængse journalistiske 
kriterier og kan ikke tages som udtryk for ledelsens synspunk-
ter og prioriteringer.

Annoncer: Dg Media as, 
Store Kongensgade 72, 1264 København K, 
tlf. 70 27 11 55, 
www.dgmedia.dk.

Layout: Rumfang
Tryk: greentech Rotaprint
oplag: 18.000

Medlem af Danske Specialmedier.

Avisen udgives af Københavns universitet 9 gange årligt til alle 
studerende og ansatte.

Abonnement: 300 kr. årligt. 
For udlandet 500 kr. årligt.
udebliver avisen, så kontakt bladkompagniet.dk, e-mail: bk@
bladkompagniet.dk eller din lokale postmodtagelse. Ved læn-
gere tids udeblivelse send en mail til uni-avis@adm.ku.dk

Debat- og læserindlæg modtages gerne per e-mail.

Deadline (kl. 10)

nr. Meddelelser Debat udkommer
4 23/4 25/4 3/5
5 21/5 23/05 1/6
6 27/8 29/8 6/9 

”Man kan hurtigt brænde en kvart 
million af på guldarmaturer og 
skræddersyede suits. Det lyder 
blasert, men det er jo ikke en 
formue i disse tider”

humaniorastuderende og halvmillionær Lars-ole jørgensen, bagsiden

fØlG os på UNiAViseN.Dk

follow Us oN UNiVersitYpost.Dk

18

16 141204



u n I V E R S I T ETS AV I S E n  3  ◆  2 0 1 2  3

kritiske politter
Af Martin Skjerbæk

Den verdensomspændende 
gælds- og finanskrise bør gi-
ve anledning til en revision 
af, hvordan man underviser 
i økonomisk teori. Konse-
kvensen af den nuværende 
undervisning kan blive en 
stækket samfundsdebat. 

Det mener en gruppe 
økonomistuderende på Kø-
benhavns Universitet, der 
har oprettet en ny forening 
ved navn Kritiske Politter 
i protest mod den mang-
lende pluralisme på deres 
studium. Studielederen på 
Økonomisk Institut kan ikke 
se problemet, men indbyder 
til debat.

ikke en eksakt  
videnskab
»I første omgang, vil vi 
gerne sætte fokus på, at det 
ikke er en eksakt videnskab, 
vi har med at gøre. Der er 
en kritisk debat, og der er 
faktisk nogen, der disku-
terer økonomisk teori og 
alternative forståelser af de 
økonomiske fænomener, 
vi behandler i vores fag. 
Det vil vi gerne have bragt 
mere ind på studiet i Kø-
benhavn,« siger Kristoffer 
Jensen, der er talsmand for 
Kritiske Politter.

Gruppen har endnu ikke 
formuleret egentlige krav 
til instituttet, men har klare 
intentioner om at gøre det 
på længere sigt. 

I deres formålsparagraf 
skriver Kritiske Politter, at 
økonomistuderende har, og 
formentlig også i fremtiden 
vil have, stor indflydelse på 
den udvikling, samfundet 
vil tage. Og da der er få 
steder i landet, hvor man 
uddanner økonomer, vil 
mange af fremtidens øko-
nomiske meningsdannere 
komme fra Københavns 
Universitet. 

»Det er klart, at hvis man 
vælger ét bestemt teoretisk 
udgangspunkt og uddan-
ner en masse folk, der ikke 
i særlig høj grad er blevet 
præsenteret for alternativer, 
så kan det have en effekt 
på den debat, der er i sam-
fundet om økonomi,« siger 
Kristoffer Jensen. 

De kan bare komme
På Økonomisk Institut er 
studielederen uforstående 
over for kritikken.

»Jeg mener, vi præsente-
rer de studerende for mo-
derne økonomisk teori, alt 
hvad der er mainstream, og 
hvad der findes af moderne 

synspunkter. Jeg mener, vi 
er dækket ret godt ind,« si-
ger Peter Erling Nielsen.

Han bemærker, at de 
studerende allerede har 
webportalen Altandetlige.
dk, hvor der er plads til 
faglige diskussioner. Han er 
dog også åben for at høre de 
studerendes argumenter.

»Hvis der er nogen, der 
føler, de mangler noget og 
ikke har fået, hvad de gerne 
vil have, så må de jo komme 
og snakke om det,« indby-
der han og fortsætter:

 »Jeg har ikke registreret 
nogen utilfredse stude-
rende.« 

Der mangler et link  
til virkeligheden
Thora Nøhr Møller er li-
gesom Kristoffer Jensen 
på sidste år af økonomi-
studiet. Hun har ikke hørt 
om Kritiske Politter, men 
er enig i, at studiet i meget 
begrænset udstrækning har 
bidraget til at give hende et 

tagelser, hvad vi ved med 
sikkerhed, og hvad vi måske 
tror. Det gør, at man får en 
lidt ’autistisk’ fornemmelse, 
og derfor er der mange stu-
derende, der har efterlyst, 
at økonomisk teori skal bli-
ve mere virkelighedsnært,« 
fortæller han.

»Pointen er, at vi ikke ved 
ret meget om, hvordan øko-
nomi fungerer. Og når der 
så kun præsenteres én teori, 
så virker det som om, man 
godt ved, hvordan økonomi 
hænger sammen. I virkelig-
heden ved vi meget lidt, og 
den viden, vi har, er meget 
usikker,« siger Poul Thøis 
Madsen. 

Han mener, at det kan 
være problematisk, at man-
ge af de lærebøger, man 
bruger i økonomiundervis-
ningen, først er skrevet af 
amerikanske forfattere og 
herefter forsøgt tilpasset 
europæiske forhold.

Peter Erling Nielsen me-
ner derimod, at brugen af 
udenlandske lærebøger er 
vigtigt for studiet. 

 »Det er helt afgørende, at 
vi anvender internationale 
lærebøger og velkendte 
forfatteres synspunkter. At 
vi ikke kommer ind i et eller 
andet hjørne, hvor der sid-
der nogle excentrikere og 
siger et eller andet mystisk,« 
siger han.

Udvandring på Harvard
Kritikken af KU falder sam-
men med en begivenhed i 
starten af november sidste 
år, hvor omkring 70 stude-
rende udvandrede fra en 
forelæsning i økonomisk te-
ori på Harvard University i 
USA. Det gjorde de i protest 
mod kursets indhold og dets 
underviser, den berømte 
økonom Greg Mankiw, der 
er tidligere økonomisk råd-
giver for George W. Bush og 
erklæret konservativ. 

I et åbent brev til Mankiw 
udtrykker de utilfredshed 
med kursets »begrænsede« 
og »forvrængede« perspek-
tiv på økonomisk teori. Et 
syn på økonomi, som de 
tror medvirker til at opret-
holde ineffektive systemer 
og økonomisk ulighed. 

uni-avis@adm.ku.dk

Økonomistuderende  
vil have opgør med 

 ensporet undervisning 
Finanskrisen bør ændre ved undervisningen på Ku’s økonomistudie, 

mener studerende. Den er for ensidig og virkelighedsfjern.

nuanceret billede af økono-
misk teori.

»Jeg ville i hvert fald have 
sat pris på, at man brugte 
noget tid på at diskutere 
nogle forskellige teorier, 
sådan at man allerede fra 
starten fik at vide, at det 
her, det er bare en teori, 

det er ikke den eviggyldige 
sandhed,« siger hun.

Kurset i videnskabsteori, 
der er et fag, hvor man re-
flekterer over videnskabens 
metoder og sandhedskriteri-
er, kalder hun »helt til grin«. 
I det hele taget har hun op-
levet økonomistudiet som 
meget teoretisk. 

»Nogle gange mangler der 
måske et ’link’ til virkelighe-
den, hvor man sætter spørgs-
målstegn ved økonomisk teo-
ri,« siger Thora Nøhr Møller.

et generelt problem
Den ensidige og teoretiske 
undervisning er dog ikke 

begrænset til Københavns 
Universitet. Det mener lek-
tor i samfundsøkonomi ved 
Aalborg Universitet Poul 
Thøis Madsen, som blandt 
andet har forsket i udform-
ningen af de mest anvendte 
økonomiske lærebøger. 

»Man får ikke ret meget 
at vide om, hvad der er an-

kritiske kristoffer

Økonomi er ikke en eksakt videnskab, pointerer 

talsmanden for kritiske politter 
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hypotesen omkring rationelle forventnin-

ger danner fundamentet for næsten al den 

makroteori, der undervises i på de danske 

universiteter. har du også tænkt over, om 

den måske kunne være fejlbehæftet? Kom 

og deltag i diskussion med faglærte økono-

mer. gratis for alle.

facebook.com/events/244042442358118 

 

essAYkoNkUrreNCe 

Deltag i Kritiske Politters essaykonkur-

rence, hvor vinderne inviteres til den højt 

profilerede launch konference for Institute 

for new Economic Thinking i København 

den 16. april med oplæg fra verdenskendte 

økonomer. Spørgsmålet som ønskes be-

svaret er: Er den økonomiske krise også en 

krise for det økonomiske paradigme? 

Alle kan deltage. Se mere på: kritiskepolit-

ter.dk/Essay.html

 

iNet 

Institute for new Economic Thinking 

arbejder for et fundamentalt skifte i den 

økonomiske tænkning. Det er et globalt 

netværk af tusindvis af økonomiske tæn-

kere, rangerende fra nobelprismodtagende 

økonomer til studerende, som har løsrevet 

sig fra det dominerende økonomiske 

paradigme og arbejder for en fri og åben 

økonomisk diskurs. Den 16. april åbnes 

deres center i København, hvor Kritiske 

Politter er inviteret til at tale. Se mere på 

ineteconomics.org

kritiske politter 

kritiskepolitter.dk

facebook.com/pages/Kritiske-Polit-

ter/241164532616937

Vil DU ViDe Mere
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AnsAtte AdvArer:

Dekanen  
smadrer  
vores  
arbejdsplads

Den konstituerede dekan, ulf hedetoft, 
deler vandene på humaniora. Mens 
forskere roser hans reformer, advarer 
tillidsfolkene fra det tekniske og 
administrative personale om risikoen 
for elendigt arbejdsmiljø og giftigt 
samarbejdsklima, hvis han får lov at 
fortsætte.

HUMANiorA

Af claus baggersgaard og christoffer Zieler

Fristen for at søge stillingen som dekan på 
Det Humanistiske Fakultet er netop udlø-
bet, og i bunken med ansøgninger ligger der 
med stor sandsynlighed en, der er under-
skrevet af professor Ulf Hedetoft.

Han har været konstitueret dekan det 
sidste halve år, efter forgængeren Kirsten 
Refsing efter længere tids kritik pludselig 
smed tøjlerne.

Noget tyder dog på, at hvedebrødsdagene 
er slut, og at afløseren allerede har formået 
at gøre sig godt og grundigt upopulær 
blandt de medarbejdere i fakultetets fælles-
administration, der på deres egen krop har 
oplevet hans ledelsesstil.

»Under Kirsten Refsing siksakkede vi af 
sted uden mål, men med Ulf Hedetoft er 
speederen trykket helt i bund, og mange 
frygter at kursen er sat direkte mod afgrun-
den,« siger Søren Balsløv Fransén, fuldmæg-

tig i Uddannelse & Studerende og AC-TAP-
tillidsrepræsentant på Humaniora.

Modtaget med åbne arme
Søren Balsløv Fransén understreger, at han 
på linje med de fleste af sine kolleger var 
positivt indstillet over for Ulf Hedetoft, da 
denne tog over. 

Den udbredte forventning var, at det kun 
kunne blive bedre, og indstillingen var, at 
han skulle have tid til at finde sine ben, og 
at der skulle være plads til, at han måske 
ville begå nogle fodfejl i starten. Blandt de 
administrative akademiske medarbejdere 
var der også principiel opbakning til at de-
centralisere og omrokere.

»Vores holdning er, at det ikke er afgø-
rende, hvor vi sidder rent fysisk. Hvis det 
giver mening fagligt, er det underordnet om 
man sidder på et institut eller i fakultets fæl-
les administration, men vi har bare ikke hørt 
de gode argumenter fra dekanen,« siger 
Fransén.
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AnsAtte AdvArer:

Dekanen  
smadrer  
vores  
arbejdsplads

Han beskriver Ulf Hedetoft som en på man-
ge områder dygtig og kompetent person, 
men også som en meget enerådig leder, der 
giver indtryk af, at han ved bedre end alle 
andre og ikke behøver at rådføre sig med 
sin administration. Han ender derfor med 
at træffe beslutningerne i hast uden at have 
overblik over konsekvenserne. 

»Mange er bange for ham, og de tør ikke-
fremkomme med faglige indvendinger mod 
hans planer, som derved ikke længere kvali-
tetstestes af de fagkyndige medarbejdere og 
ledere. siger Søren Balsløv Fransén. 

indledte revolution
Selv om Ulf Hedetoft kun har titel som kon-
stitueret dekan, gik han med grønt lys fra 
rektor straks i gang med gennemgribende 
omorganiseringer og decentralisering af 
fakultetsadministrationen og studievejled-
ningen. 

Forandringerne på Humaniora i de se-
neste måneder omfatter desuden nedlæg-
gelsen af kommunikationsafdelingen og 
afdelingen for Forskning, Læring og Inno-
vation, der husede et antal underafdelinger. 
Samtidig er der oprettet en ny strategienhed 
under dekanen; fakultetet har fået et fælles 
økonomicenter, og der er indført et nyt le-
delsesteam domineret af institutledere.

Stillingen som prodekan for forskning, 
der blev nedlagt af forgængeren Kirsten 
Refsing, er heller ikke blevet genbesat under 
Ulf Hedetoft.

Arbejdsmiljøet er skadeligt
At Fransén ikke står alene med sin kritik 
bekræftes i en aktuel afgørelse fra Arbejds-

tilsynet, der har aflagt uanmeldt kontrolbe-
søg i en af Humanioras store administrative 
enheder, Uddannelse og Studerende med 
cirka 60 ansatte. 

Arbejdstilsynet konkluderer således, »at 
arbejdet med studieadministration ikke 
bliver planlagt, tilrettelagt og udført, så det 
er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvar-
ligt.«

»Der er medarbejdere, der går grædende 
hjem fra arbejde, og der er medarbejdere, 
der har stresssymptomer i form af bankende 
hjerte, som ikke kan finde ro, når de er kom-
met hjem, og flere har svært ved at sove,« 
står der i tilsynsrapporten.

De seneste års organisationsændringer og 
indførelsen af det studieadministrative it-sy-
stem STADS nævnes som væsentlige grunde 
til, at arbejdspresset er blevet for stort. Men 
STADS er langt fra hele forklaringen. Også 
andre ansatte, der ikke benytter det nye 
edb-system, er presset helt i bund, fortæller 
medarbejderne.

Ledelsen på Hum havde frist indtil den 3. 
april til at indsende en tids- og handlings-
plan, hvor der skal redegøres for, hvordan 
den vil forebygge og håndtere proble-
merne.

Søren Balsløv Fransén mener, at Ulf He-
detoft må påtage sig en stor del af ansvaret 
for, at situationen er løbet løbsk.

»Det sidste halve års organisationsæn-
dringerne er hans ansvar, og arbejdsmil-
jøet har været forfærdeligt specielt for de 
involverede medarbejdere i fakultetets 
fælles administration, efter han tog over,« 
siger tillidsrepræsentanten.

Arbejdstilsynets rapport siger noget til-
svarende: Situationen bunder i høj grad i 
ledelsesproblemer. Medarbejderne føler, 
at ledelsen ikke altid kan overskue konse-
kvenserne af beslutningerne, der gribes 
først ind, når det hele er brændt sammen, 
og folk er blevet sygemeldt med stress, og 
ledelsen går ikke videre med problemerne, 
som medarbejderne melder ind, skriver 
Arbejdstilsynet. De ansatte savner også 
fælles mål for afdelingen, klare retnings-
linjer for hvordan opgaverne skal løses, og 
de er usikre på, hvilke opgaver der har den 
højeste prioritet.

Uheldig udtalelse
Den udlægning var Ulf Hedetoft ikke ube-
tinget enig i, da Universitetsavisen bad ham 
forholde sig til Arbejdstilsynets kritik af 
forholdene.

Dekanen sagde blandt andet, at han 
havde hørt fra nogle medarbejdere, at 
de ikke helt kan genkende den måde at 
fremstille det på, og at utilfredsheden 

med arbejdsvilkårene er begrænset til en 
gruppe på mellem fem og otte medarbej-
dere, som der vil blive taget hånd om. Han 
understregede dog efterfølgende, at han 
»ser med meget stor alvor på problemerne. 
Det er klart at ingen må blive syge af at gå 
på arbejde.«

Den første udmelding havde dog al-
lerede pustet yderligere til utilfredsheden 
blandt de administrative ansatte.

Ifølge karrierevejleder Mike Wenøe, der 
er medlem af Fakultetets Samarbejdsud-
valg (FSU), faldt det mange for brystet, 
at dekanen ikke ville anerkende, at der er 
problemer med arbejdsmiljøet, og at han 
udtalte, at problemerne vedrører få med-
arbejdere, som har følt sig under pres og 
har talt højt om det.

Han efterspørger, at ledelsen nu får un-
dersøgt, hvor mange, der har det dårligt på 
deres arbejdsplads, for at undgå mytedan-
nelser, og han fortæller, at medarbejderne 

fortsættes næste side....

”Der er medarbejdere, der går 
grædende hjem fra arbejde, 
og der er medarbejdere, der 
har stresssymptomer i form 
af bankende hjerte, som ikke 
kan finde ro, når de er  
kommet hjem, og flere har 
svært ved at sove”

Arbejdstilsynets tilsynsrapport

Utilfredshed er mange ting
Dekan ulf hedetoft påtager sig det fulde ansvar for at  
løse problemerne med arbejdsmiljøet på Det humanistiske 
Fakultet og afviser påstanden om at have kuppet 
fakultetets medarbejdere

iNterView
Af claus baggersgaard og christoffer Zieler 

Et stort arbejdspres, uklare ledelsesfor-
hold, organisationsændringer og pro-
blemer med det studieadministrative 
system STADS har fået Arbejdstilsynet 
til at beskrive arbejdsmiljøet i Studie-
administrationen (Uddannelse og Stu-
derende) på Humaniora som potentielt 
sundhedsskadeligt.

Ulf Hedetoft, konstitueret dekan på 
fakultetet, understreger, at han påtager 
sig hele ansvaret for situationen, og at 
han vil sørge for at rette op på forhol-
dene.

»Der er ingen tvivl om, at cocktailen 
bestående af mange forskellige samti-
dige problemer har været en stor ud-
fordring for flere medarbejdere og har 
demonstreret svagheder i vores organi-
sation, og vi ser med meget stor alvor 
på problemerne. Det er klart, at ingen 
må blive syge af at gå på arbejde,« siger 
Ulf Hedetoft. 

Han mener dog, at der ikke er tvivl 
om, at problemerne for en stor dels 
vedkommende skyldes frustrationer 
over STADS. Men ikke kun det, også 
organisationsændringerne spiller ind, 
mener han. 

»Alle forandringsøvelser – især dem, 
der trækker lidt ud – udsætter folk for 
et vist psykisk pres, det ved vi jo godt. 
Humlen er, at det i Uddannelse og 
Studerende ikke kunne gå stærkere, 
hvis det skulle gøres ordentligt,« siger 
dekanen.

proces trukket ud
Ulf Hedetoft påpeger, at det netop er 
hensigten, at organisationsændringer-
ne skal bidrage til at løse de problemer, 
som Arbejdstilsynet har påpeget.

Der er således hovedsigtet i den om-
organisering, der er undervejs, at kom-
me uklarheden om arbejdsfordelinger 
og opgaveprioriteter til livs. Det skal 
skabe klarere snitflader og en mere ef-
fektiv organisation. Ledelsesforholdene 
har også i et stykke tid været i fokus 
med samme hensigt.

Ulf Hedetoft påpeger, at processen 
generelt er gået hurtigt i den centrale 
fakultetsadministration, efter at han 
tog over i sommeren 2011, men det har 
desværre trukket ud i Studieadmini-
strationen.

»Ændringerne er gennemført gan-
ske hurtigt med stor effektivitet, ikke 
mindst takket være medarbejdernes 
indsats, og så vidt jeg kan vurdere til 
stor tilfredshed hos de fleste. Men Ud-
dannelse og Studerende er en stor og 
kompleks organisation med over 60 
medarbejdere, og her går man ikke til 
det sådan hu-hej-vilde-dyr. Vi lavede 
først en grundig undersøgelse af, hvor-
dan vi kunne opnå en bedre admini-
stration med større effektivitet,« siger 
Ulf Hedetoft.

Beklager udtalelse uforbeholdent
Han erkender derfor også, at han var 
for hurtigt ude, da han udtalte, at util-
fredsheden med forholdene begrænse-

de sig til et antal på mellem fem og otte 
medarbejdere, som har følt sig under 
pres og talt højt om det.

Han skriver således i en e-mail sendt 
til de ansatte i Fakultetsservice den 13. 
marts:

»Jeg er klar over, at mange har følt 
sig berørte, nogle måske krænkede over 
min løse vurdering af ’antal utilfredse’ 
som et sted mellem fem og otte. Det til-
kommer mig ikke at foretage den slags 
kvantificeringer – og desuden er (u)
tilfredshed jo rigtig mange ting, hvilket 
gør problemet komplekst og svært at 
sætte på en enkel formel. Udtalelsen var 
med andre ord malplaceret og uoverlagt 
– jeg beklager den og trækker den ufor-
beholdent tilbage.« 

ikke et kup
Det er derimod forfejlet, når han kritise-
res for at have trumfet tingene igennem 
og for ikke at have orienteret og inddra-
get medarbejderne i tilstrækkelig grad i 
omorganiseringsplanerne.

»Et hurtigt blik på mødeaktiviteten, 
siden jeg trådte til, viser at emnet har 
været drøftet mere end tyve gange i 
kollegiale organer. Det kan vel næppe 
kaldes et kup. En af grundene til at pro-
cessen har varet et stykke tid, er netop 
hensynet til orientering og feedback, og 
den oprindelige plan er på dette grund-
lag blevet revideret flere gange,« siger 
han.

Ulf Hedetoft understreger, at ingen er 
blevet fyret på grund af de forandringer, 
han har indført.

»Det har hele tiden været udmeldt, at 
denne øvelse ikke indebærer afskedigel-
ser eller personalereduktioner. Det har 
jeg sagt i alle de sammenhænge, hvor 
det her har været oppe, så ingen bør 
kunne være i tvivl,« siger Hum-dekanen 
og fortsætter: 

»Det har kun handlet om at finde ud 
af, hvad der ligger bedst her centralt, 
og hvad der ligger bedst andre steder i 
systemet. Det er klart, at der har været 
visse medarbejdere, der har været ner-
vøse for, om de måske skulle omplaceres 
til et institut – noget, der for nogle åben-
bart ikke har været særlig attraktivt. Men 
det er vigtigt at anskue fakultetet som en 
samlet organisation, hvor snitfladerne 
er på plads, og medarbejderne yder en 
indsats der, hvor det giver bedst mening. 
Det skal så i øvrigt kraftigt betones, at 
problemerne nu søges løst i en åben og 
konstruktiv dialog med medarbejderne 
fra Uddannelse og Studerende, som 
bidrager væsentligt til udarbejdelsen af 
handleplanen til Arbejdstilsynet.«
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spøger med i protest at få trykt en t-shirt 
med teksten: »Jeg er en af de fem-otte,« 
som de vil gå med, indtil dekanen tager si-
tuationen alvorligt. Men de tør ikke. 

Hovsaløsninger fortsætter
Mike Wenøe forklarer, at problemerne al-
lerede viste sig i starten af oktober sidste 
år, da medarbejderrepræsentanterne i 
samarbejdsudvalget første gang efter-
spurgte en procesplan for, hvordan omor-
ganiseringen af fakultetets fællesadmini-
stration skulle ske.

Trods adskillige rykkere hørte de ansatte 
ikke noget før den 12. januar i år, og sene-
re samme dag fik de berørte medarbejdere 
besked om, hvor de skulle flyttes hen.

»Det gav ingen mening, så det kom som 
et chok i organisationen. Vi vil gerne være 
en seriøs og konstruktiv medspiller i omor-
ganiseringen, men vi oplever det ene ben-
spænd efter det andet fra dekanens side,« 
siger Mike Wenøe.

Han glæder sig dog over, at der den 23. 
marts endelig kom en åbning fra fakul-
tetsledelsen, der har indvilget i at se på, 
hvad samarbejdsudvalget kan gøre ved 
sygefraværet. Medarbejderne savner dog 
fortsat ledelsens bud på, hvordan de vil 
håndtere arbejdsmiljøet på den resterende 
del af humaniora, som ikke er omfattet af 
Arbejdstilsynets rapport.

Annemarie Jensen, institutsekretær på 
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 
og tillidsrepræsentant for de administra-
tive ansatte HK’ere, mener heller ikke, at 
beslutningsgrundlaget har været ordentligt 
gennemarbejdet i forbindelse med omorga-
niseringen.

»Det er de samme hovsaløsninger som 
under det tidligere dekanat, men det må 
komme an på en prøve, om det bliver bil-
ligere og bedre eller dyrere og dårligere at 
flytte arbejdsopgaver ud på institutterne, 
siger hun og fortsætter.

»Det største problem er, at der kun er 
kommunikation fra toppen til bunden. Det 
hedder sig godt nok, at vi bliver hørt, men 
vi underrettes først på et tidspunkt, hvor 
beslutningerne allerede er taget.«  

Hun kvitterer dog for, at Ulf Hedetoft 
havde indkaldt tillidsrepræsentanterne til 
møde den 13. marts.

   
studerende får dårlig service
Ifølge rapporten fra Arbejdstilsynet har 
situationen ikke kun konsekvenser for de 
ansattes helbred og velbefindende, men 
også for den service, studieadministratio-
nen yder de studerende. 

Henvendelser per e-mail bliver slet ikke 
besvaret; det er svært at overholde dead-
lines og kontrol af studieaktiviteten gen-
nemføres ikke. De ender derfor med, at de 
studerende klager til rektor, når opgaver 
som planlægning af, hvilke hold de skal 
følge, slet ikke bliver løftet, eller udføres 
utilfredsstillende, står der i tilsynsrappor-
ten.

De studerendes repræsentanter på fakul-
tetet bekræfter, at administrationen funge-
rer alt andet end optimalt.

»Jeg og mine medstuderende oplever 
fakultetsadministrationen som presset – de 
ansatte er ofte syge eller utilgængelige og 
specielt i spidsbelastningsperioder kan det 
være rigtig generende for ens opfattelse af 
sit uddannelsessted og professionalismen,« 
siger Mads Damgaard, historiestuderende 
og koordinator i HUMrådet og medlem af 
Akademisk Råd på fakultetet.

Det er hans opfattelse, at de ansatte 
forsøger at gøre deres arbejde ordentligt, 
men at ikke mindst it-systemet STADS har 
vendt op og ned på alle rutiner.

»Det gav en enormt uheldig virkning 
oveni ansættelsesstoppet i 2010, at mange 
TAP’er måtte erstatte den vante fleksibili-
tet med et »desværre, det kan vi ikke med 
det nye system«. 

»Administrationen bløder stadig, ekspe-
ditionstiderne er uhyggeligt lange, og stu-

dieordningerne er fastlåste fra september til 
september, så alle forbedringer og rettelser 
af uddannelser må klares med uigennemsig-
tige dispensationer,« siger Mads Damgaard.

 
forskerne rammes også
Selv om de videnskabelige medarbejdere 
(VIP) ikke selv er direkte ramt af det giftige 
arbejdsmiljø, så risikerer det i sidste ende 
også at gå ud over dem, hvis administratio-
nen ikke fungerer. De ser derfor med alvor 
på situationen, understreger Peter Birkelund 
Andersen, lektor på ToRS og fællestillids-
mand for VIP’erne på Hum.

Han får støtte af sin forgænger Karsten 
Fledelius, medielektor og tidligere VIP-
fællestillidsmand.

»De to grupper VIP og TAP er meget af-
hængige af hinanden. Vi er sammen om at 
bære arbejdsbyrden på dette fakultet, og 
hvis der er nogen, der er utilfredse med, 
hvordan tingene går i den ene gruppe, så 
kan det meget let smitte af på den anden 
gruppes vilkår. Vi kan ikke undgå at forhol-
de os til det her,« siger Karsten Fledelius.

positive erfaringer med Ulf
De to tilføjer, at VIP’erne på Hum har gode 
erfaringer med at forhandle med Ulf Hede-
toft om deres egne arbejdsforhold.

»Nogle af de forandringer, som Ulf He-
detoft har lavet i fakultetets overordnede 
struktur, ser ud til at virke administrativt 
positivt og betryggende. Han har fjernet et 
led i den administrative kæde, som det var 
oplagt at slå ihjel, når man har så få institut-
ter,« siger Peter Birkeland Andersen.

Han fremhæver, at dekanen har givet in-
stitutlederne sæde i den nye fakultetsledelse 
som et andet positivt skridt.

Også Karsten Fledelius har anerkendende 
ord til Ulf Hedetoft, fordi han har bidraget 
til at skabe ro om forskernes timenormering.

»Langt hen ad vejen har vi fået det gen-
nemført, som vi gerne ville. Vi har forhand-
let om vores timenormering, og selv om der 
ikke er fuld tilfredshed med resultatet, så er 
spørgsmålet om vores arbejdsforhold landet 
ganske godt,« siger han.

et opgør med ’fedtlaget’
De fleste ansatte tegner da også et billede af 
Ulf Hedetofts reformer som noget, der min-
der om en anti-djøfiserings kampagne. Altså 
et opgør med tendensen til, at ledelsen i 
offentlige organisationer professionaliseres 
ved i stigende grad at blive varetaget af juri-
ster, økonomer og statskundskabere. 

Universiteterne er således i årevis, blandt 
andet i den såkaldte McKinsey-rapport, ble-
vet kritiseret for at bruge for mange penge 
på administration til skade for kerneydel-
serne, forskning og undervisning.  

Ifølge Søren Balsløv Fransén skal Ulf 
Hedetofts reformer formentlig ses i det lys, 
men problemet er, at de risikerer at komme 
til at virke stik imod deres erklærede hen-
sigt, forudser han.

Han peger på, at hvor der før var én 
person, der skulle holde sig ajour med et 
arbejdsområde i fakultetets fællesadmi-
nistration, bliver der fremover seks, én på 
hvert af de seks institutter med studerende, 
der kommer til at lave det samme, så han 
regner med at begejstringen over den kon-
stituerede dekans handlekraft hurtigt vil 
falme, når papirbunkerne rammer lofterne i 
administrationen ude på institutterne. 

»Det virker som om dekanen ikke har 
forstået, at de administrative medarbejdere 
understøtter universitetets kerneaktiviteter 
eller udfører opgaver der er lovbestemt, så 
det der vil ske, er enten, at forskerne kom-
mer til at spilde deres tid på at udføre de 
nødvendige eller lovpligtige administrative 
opgaver selv i stedet for koncentrere sig om 
at forskere og undervise, eller at der må an-
sættes flere administrative medarbejdere på 
institutterne,« slutter Søren Balsløv Fransén. 

clba@adm.ku.dk
chz@adm.ku.dk

”Det største problem 
er, at der kun er  
kommunikation fra 
toppen til bunden.  
Det hedder sig godt 
nok, at vi bliver hørt, 
men vi underrettes 
først på et tidspunkt, 
hvor beslutningerne 
allerede er taget”
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No logo  
på Science
Det sammensmeltede nye naturvidenskabelige fakultet Science 
er ikke klar til at få sig en ny visuel identitet. officielt bruger 
Science universitetets fælles logo i en periode, men uofficielt er 
Science ved at lægge Ku’s nuværende brandingstrategi i graven.

iDeNtitet 

Af christoffer Zieler

De vil ikke have nogen identitet på 
Science. Eller, det vil de naturligvis gerne, 
men ikke i form af et særligt segl, der ud-
trykker fakultetets essens: et symbol, der 
kan trykkes på brevpapir, visitkort og skilte 
i en farve, som tilkendegiver, at Science 
er en unik del af KU’s samlede grafiske 
udtryk. 

KU’s officielle look, hvor fakulteterne har 
deres egne farver blev ellers indført med 
stort rabalder og tilhørende budget i 2000, 

da designvirksomheden Kontrapunkt vandt 
opgaven med at give landets største univer-
sitet en visuel identitet. 

Designpoliti sikrer enhed
Da KU udvidede butikken i 2007 og fu-
sionerede med Danmarks Farmaceutiske 
Universitet og Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole, fik også de to nye fakul-
teter egne segl og farver. Samme år valgte 
også universitetets folkerigeste fakultet, Hu-
maniora, et særligt bomærke (et menneske 
og en bog) ved en afstemning på fakultetets 
hjemmeside. 

KU’s designguide beskriver i pedantisk de-
talje, hvordan universitetet skal præsenteres 
i alle tænkelige sammenhænge, fx:

»På websider og i Powerpoint-præsenta-
tioner er der en særlig brug af navnetræk, 
hvor Københavns Universitet skrives som 
traditionelt navnetræk med Garamond-
kapitæler, mens fakultets- og institutnavne 
mv. skrives med Frutiger Roman. Se web-
manualen under sektionen Topgrafik.«

science ønsker slet ikke logo
Men det nye Science giver pokker i design-
guides og vil hellere bare præsentere sig 

som Københavns Universitet, punktum, og 
bruge KU’s okseblodsfarvede logo med kong 
Christian 3. i sin officielle markedsføring og 
kommunikation. Det er faktisk allerede sat 
i værk.

Spørger man i dekanatet på Science, er 
no logo-politikken en midlertidig ordning, 
der skal bestå, mens fakultetet bøvler med 
alle de andre opgaver, der følger af en stor 
fusion. Men ifølge Uniavisens kilder med 
adgang til LT-møderne (ledelsesteam, 
red.), hvor KU’s chefer mødes, vil Science i 
virkeligheden helst være fri for et nyt logo 
nogensinde.

Ingen må tro at beslutningen om at mar-
kedsføre sig med det ene eller andet logo er 
et ligegyldigt emne for ledelsen på Science. 
Fakultetet, der har 3.500 ansatte og en om-
sætning på 2,5 milliarder kroner, arbejder 
hårdt med sin branding, både over for kom-
mende studerende og som international 
forskningsinstitution og arbejdsplads.
I år skal fakultetet ansætte en ny dekan, og i 
stillingsopslaget fylder fakultetets branding 
en del. 

»Arbejdet med en fælles retning og iden-
titet på fakultetet« bliver en af den nye 
dekans vigtige opgaver, fremgår det af KU’s 
stillingsannonce.

Det er mere realistisk at tro, at fakultetet 
har kigget naboerne i Aarhus over skulde-
ren.

fakulteter er en truet dyreart
Aarhus Universitet er ofte lidt foran KU, 
siger man i Uddannelsesministeriet. Og AU 
gennemførte da også en stor fusion et år før 
den aktuelle på KU – og århusianernes var 
mere gennemgribende.

I stedet for fakulteter består AU nu af fire 
’hovedområder’, og i officielle meddelelser 
skal AU’s forskere nu blot henvise til deres 
universitet i stedet for de alenlange angivel-
ser af afdeling, institut, fakultet og univer-
sitet, som KU-forskere ofte underskriver sig 
med offentligt.

Ifølge AU’s brandingchef Svend Aage 
Mogensen er der ikke noget underligt i, at 
Science foretrækker at profilere sig som Kø-
benhavns Universitet først og så sekundært 
som fakultet. For hvem katten ved, hvad de 
forskellige fakulteter hedder eller står for 
uden for universitetet?
»Du kan jo tage testen og svare på, hvad de 
forskellige fakulteter rundt om i landet hed-
der. Du skriver om det her som journalist 
på et universitetsblad og er en af dem, der 
ved allermest om det, så det må jo være let, 
ikke?« spørger han retorisk.

science har fat i den lange ende
Ifølge Svend Aage Mogensen tager det lang 
tid at opbygge et brand, så det giver god 
mening at satse på noget vedvarende. 

»Organisationer ændrer sig jo hele tiden, 
men selve universitetet består,« siger han.

Han tror, at Aarhus Universitets fokuse-
rede branding på universitetet som helhed 
vil kunne være med til at tiltrække nogle 
af forskningsverdenens store berømtheder 
som Distinguished Visiting Professor ved AU. 
Disse forskere med udmærkelse er tilknyttet 
hele universitetet, ikke blot en afdeling eller 
et institut.

Ved at overtage KU’s brand, fortæller 
Science at der står et helt universitet bag fa-
kultetet. Svend Aage Mogensen synes ikke, 
at idéen er helt tosset:

»Selv om det er et stort fakultet i sig selv, 
så får det jo endnu større vægt ved at tage 
hele universitetet med i sin branding.«

chz@adm.ku.dk

life i GrAVeN 

Det biovidenskabelige Fakultets 

forhenværende logo er lagt død 

med fusionen med Det naturvi-

denskabelige Fakultet af 1. januar 

2012, men her viser Louise chri-

stensen fra sekretariatet på Life 

logo-muleposer frem. universite-

tets grafiker designede dusinvis af 

heste til seglet, før ledelsen valgte 

en, der havde den rette bentykkel-

se. Valget at bomærker er svært.
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et KvAntesprinG 
Ud i rUmmet

blot to år gammel har Ku’s Space Science center fået 
en fi n plads på rumforskningens stjernekort. Til maj er 
centret vært for en konference om Euclid-missionen, 
der trækker 400 udenlandske forskere til byen.

rUMforskNiNG
Af nicklas Freisleben Lund

Kristian Pedersen, astrofysiker og KU-for-
sker, slår ud med armene:

»Rummet er en integreret del af vores 
hverdag. Så integreret, at man ofte helt 
glemmer det. Når du bruger din GPS, ser 
tv eller kigger på meteorologernes vejrbil-
leder, så anvendes der teknologier, som har 
forbindelse til rumforskningen.«

Point taken. Men stadig. Som kontorets 
naivistiske planetmalerier og Tintin’ske 
måneraket indikerer, er rummet nok lige 
det mere nærværende for Kristian Pedersen 
end for fleste af os. Ikke alene har han viet 
sin akademiske karriere til det for lægmand 
Star Wars-lydende fagfelt ’Dark Cosmology’. 
Han er også leder af Space Science Center, 
et tværfagligt center grundlagt i efteråret 
2009 på Science.

»Der har selvfølgelig været rumforskning 
på KU før – siden rumalderens begyndelse, 
altså de sidste 30 år. Men tidligere var det 
sådan, at de enkelte forskere sad med hver 
deres mindre bidrag til forskellige projek-
ter.«

Derfor er en stor del af rumcentrets første 
år gået med at danne sig et overblik over 
hvilke KU-kræfter, der faktisk arbejdede 
med feltet space science – et område, der, 
lidt overraskende, ikke alene inkluderer 
astronomer og deslige, men også dataloger, 
fysikere, geografer og genetikere – for her-
efter at samle, koordinere og styrke univer-
sitetets rumforskningsindsats.

Og ifølge centerlederen er det lykkedes 
tilfredsstillende:

»De fleste forskere sidder på deres ’egne’ 
institutter, og det er bestemt en udfordring 
at have et center uden vægge. Den slags 
fungerer bedst, når der er nogle konkrete 

projekter at arbejde sammen om. Space 
Science Center har været en klar gevinst, 
fordi det har øget forskernes kendskab til 
hinandens projekter.«

»Derudover giver centret gode mulighe-
der for at udvikle projekter i et samarbejde, 
og det er altid godt at have en større organi-
sation i ryggen, når man for eksempel skal 
søge eksterne forskningsmidler eller sam-
arbejde med store organisationer som ESA 
eller NASA.«

pragmatisk ’New frontier’
Rumforskningen er stadig langt fra et mas-
seuniversitært fagområde. Godt nok lyder 
det fancy at høre hjemme i KU’s Rockefeller-
kompleks, men med blot syv fastansatte i 
lokalerne ved Fælledparken er der langt til 
Florida og NASA’s Kennedy Space Centers 
årlige budget på 350 millioner dollars.

Det er dog ikke ensbetydende med, at 
rummet ikke er på dagsordenen herhjem-
me. Det slog forskningsminister Morten 
Østergaard fast i sin tale ved DTU’s interna-
tionale konference ’Space for the Artic’.

»Danmark anerkender, at aktiviteter i 
rummet er et vitalt instrument for samfun-
det,« lød det det blandt andet fra ministe-
ren. Heri er Kristian Pedersen naturligvis 
enig: 

»I dag kan man bruge rummet til stadig 
flere ting. Forskningsmæssigt bliver satellit-
data en vigtig brik i undersøgelsen af klima-
forandringer, og observationer fra rummet 
kan bruges til mere konkrete ting, som for 
eksempel at lokalisere olieudslip i havene. 
Men den forskning vi laver, er med til at 
skabe viden og ny teknologi, som andre så 
kan bruge mere anvendelsesorienteret,« 
siger Kristian Pedersen.

Og der skulle være en masse ny viden på 
vej til Space Science Center. Det er måske 
en journalistisk stramning, at de køben-
havnske forskere har sat kursen mod det 
yderste rum. Men forskningsmæssigt er 

centeret på vej mod, med Kristian Pedersen 
ord, at tage et »kvantespring.«

euclid og infrarød heureka! 
Space Science Center er nemlig blandt de 
forskningsinstitutioner, der skal gennem-
føre den såkaldte Euclid-mission – et projekt 
under den europæiske rumfartsorganisation 
ESA.

»Man kan beskrive processen omkring 
de her internationale missioner som en 
konkurrence. Der er et call for projects, som 
man kan besvare, og er man tilstrækkelig 
dygtig og heldig, er man blandt dem, ESA 
vælger,« fortæller Kristian Pedersen.

Og I er nogle af de dygtige vindere. Men 
hvad er Euclid missionen mere præcist?

»Euclid missionen går ud på, at ESA i 
2019 opsender en satellit med et teleskop – 
lidt ligesom Hubble Rumteleskopet, som de 
fleste nok kender. Euclid skal kortlægge om-
kring halvdelen af himlen så langt ud som 
ti milliarder lysår fra jorden i hidtil uset de-
talje. Der skal tages skarpe billeder, og der-
udover skal lyset fra omkring 70 millioner 
galakser analyseres. Og det helt særlige ved 
Euclid er, at så stor en del af universet for 
første gang skal kortlægges i infrarødt lys.«

Hvorfor er det vigtigt?
»En af de ting, vi her på centerets afde-

ling for Dark Cosmology er interesserede i, 
er det man kalder mørkt stof, som faktisk 
udgør 80 procent af universets stof. Udfor-
dringen er, at man ikke kan se det, fordi 
det ikke afgiver lys. Til gengæld har stoffet 
tyngdekraft, og derfor kan vi observere dets 
indvirkning på synligt stof i form af stjerner 
og galakser. Men fordi lyset fra fjerne galak-
ser er ’rødforskudt’ på grund af universets 
udvidelse, skal man bruge infrarødt lys for 
at kunne studere dem.«

»Vi har noget at byde ind med«
Der går dog lige nogle år, før Euclid vil sen-
de en lysende stjernevrimmel af snapshots 

tjek

Tekniker  Michael Ingemann Andersen og centerleder Kristian Pedersen på Dark 

cosmology efterser isenkrammet, der bringer Ku helt i front.
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til København. For der er et par småting, 
der skal tænkes igennem, før man sender en 
metalkapsel med alverdens finmekanik mil-
lioner af kilometer ud i rummet. Og det er 
her, KU’erne er beskæftiget.

»Vores primære opgave er at udvikle en 
teleskopsimulator, hvor vi skal teste dele af 
kameraet, blandt andet de infrarøde funk-
tioner. Det er et større setup, der kommer 
til at foregå i en stor tank i Marseille, hvor 
vi kan simulere forholdene i rummet,« siger 
Kristian Pedersen.

Med andre ord kommer KU ikke til at 
bygge noget, der skal ud i rummet, men al-
ligevel vil danske forskere få en masse retur 
derudefra:

»Det centrale er, at fordi vi er med på 
missionen, så får vi adgang til de data som 
de allerførste. Er man ikke med, får man 
adgang i en senere omgang, og så er den 
mest interessante videnskab ofte trukket ud 
af det. Men nu hvor vi får de nyeste data, får 
vi mulighed for at være med helt fremme i 
rumforskningen,« siger Kristian Pedersen.

Men allerede inden data fra 2019 og frem 
vil falde som manna fra himlen, vil projektet 
kaste international glans over KU. For den 
15.-16. maj er Space Science Center vært for 
en international konference om Euclid. 

Konferencen i København er den første 
siden projektet blev udvalgt af ESA, og det 
betyder, at stort set alle missionens invol-
verede forskere, mere end 400 personer, 
forventes at deltage.

»Det vil skabe opmærksomhed om KU’s 
rumprofil og vise, at vi er med på beatet in-
ternationalt,« siger Kristian Pedersen.

»Både konferencen og selve det faktum, 
at vi er med på Euclid-missionen, er en 
blåstempling af Space Science Center, som 
viser, at vi har noget at byde ind med.«

nicklas.lund@adm.ku.dk

Cand.spacekadet?
Space Science center barsler med plan om kandidatuddannelse 
specialiseret i rumforskning. For de studerende skal med.

NY UDDANNelse

Af nicklas Freisleben Lund

Kristian Pedersen er godt tilfreds med 
den udvikling, som Space Science Center 
har gennemgået siden starten i 2009. 
Men på et område, synes han dog, at cen-
terets indsats stadig halter bagefter. 

»Vi har ikke fået gjort så meget ved at 
engagere studerende i centeret endnu,« 
siger han.

»Vi har til gengæld fokuseret på ph.d.-
studerende, og blandt andet afholdt et 
ph.d.-kursus, hvor også folk fra NASA og 
ESA underviste. Men jeg ville meget ger-
ne have nogle flere specialestuderende 
ind over, da der er masser af dygtige stu-
derende, der kunne have interesse i vores 
projekter.«

Nogle studerende har dog fundet vej 
til rumcenteret ved Fælledparken. En 
af dem er Elisabet Liljeblad, der skriver 
sit speciale om kategorisering af galak-
ser som et led i centerets arbejde med 
Euclid-missionen. Det er hun begejstret 
over.

»Det er virkelig godt. Tidligere når jeg 
lavede opgaver, følte jeg nogle gange, at 
det ikke rigtig betød noget. Men her, via 
det tætte samarbejde med ph.d.er og for-
skere, knyttes mit studium til virkelighe-
den, og jeg oplever, at mit arbejde og min 
interesse har betydning.«

Den oplevelse kan flere studerende 
måske snart få lov dele. Kristian Peder-
sen kan i hvert fald fortælle, at centeret 
barsler med ideen om en tværfaglig kan-
didatoverbygning, hvor studerende kan 
specialisere sig i Space Science. Og hvor 
et væsentligt element vil være deltagelsen 
i centerets projekter.

»En sådan uddannelse vil gøre os mere 
synlige på KU, og ikke mindst bringe nyt 
blod ind i rumforskningen,« siger Kristian 
Pedersen.

Den nyhed bifalder Elisabet Liljeblad: 
»Det lyder fantastisk. Jeg har i hvert 

fald en del venner, som interesserer sig 
for området.«

FAKtA
Læs mere om Space Science center, 

Euclid-missionen og maj måneds interna-

tionale rumforskningskonference her:

• space.ku.dk

• space.ku.dk/euclid_conference2012

• euclid-ec.org

Er man blandt dem, der stadig gemmer 

kassen med rum-lego og ikke helt har 

lagt ambitionen om en astronautkarriere 

på hylden, så er der mulighed for at høre 

førstehånds joberfaringer fredag den 30. 

marts. her vil den danske ESA astronaut 

Andreas Mogensen holde foredrag om 

sin karriere. Arrangementet begynder kl. 

13.15 og foregår på hc Ørsted Instituttet, 

Auditorium 3.  

ikke ligefrem 
raketvidenskab
Rumforskning er ikke kun for astronomer med stjernefj ernt blik og 
kikkert rettet mod galakser lysår borte. Space Science center rummer 
også jordnære faggrupper som geografer og dataloger.

Du er geograf, men tilknyttet space science Center - hvor er det, 

rummet kommer ind i din forskning?

»Jeg forsker i klodens vegetationsudvikling de sidste 30-40 år, og til det 

bruger jeg tidsserier optaget fra jordobservationssatellitter. Fællesnævne-

ren med Space Science er altså, at de data, jeg arbejder med, genereres fra 

rummet. Så hvor astronomer med flere kigger videre ud i rummet, så kigger 

jeg ned på jorden. De fleste kender nok jordobservationer fra vejrudsigten, 

men i min forskning bliver de brugt til andet end at forudsige vejret.«

 »Men jeg føler mig trods alt ikke som en rumforsker, det faglige 

slægtskab jeg oplever til dagligt, er først og fremmest med geografer. Men 

centeret er godt for det tværfaglige samarbejde, og med hensyn til at søge 

eksterne fondsmidler og den slags, er det altid godt at kunne henvise til et 

center.«

Hvorfor er det nødvendigt at bruge satellitter til at undersøge 

forandringer på jorden? Hvorfor ikke undersøge kloden nedefra?

»Tager man ud i verden for at undersøge for eksempel vegetationsudviklin-

gen, så bliver undersøgelsen lokal. Satellitter udstyrer i stedet én med glo-

balt dækkende data, hvilket, så at sige, giver mig muligheden for at iagttage 

hver eneste af jordens kvadratkilometer i en sammenhængende periode på 

30-40 år. Det skaber meget mere kontinuerlige målinger.«

 »Det har faktisk også vist sig, at der ofte en modsætning i de resultater, 

man får fra satellitdata sammenlignet med dem fra punktmålinger, fordi 

man ofte, når man foretager undersøgelser på jorden, ubevidst har en 

tendens til at vælge at måle på områder, der foregriber ens egen hypotese. 

Groft sagt er ’rummet’ inden for mit forskningsområde med til at eliminere 

sådanne subjektive aspekter, og altså gøre forskningen mere objektiv, fordi 

man ikke selv skal vælge hvorfra, man vil hente sin data, samtidig med 

man får et større overview.«

rasmus fensholt, 
lektor ved institut for 
Geografi og Geologi

Christian igel, 
professor ved 
Datalogisk institut

Hvordan hænger skærmklistrede og himmelvendte 

forskerøjne sammen - hvad er forbindelsen mellem 

datalogi og rumforskning?

 »På Datalogisk Institut er det vigtigt for os at arbejde sammen 

med andre forskningsområder til fordel for begge parter. Og 

med hensyn til rumforskningen tror jeg, at samarbejdet med 

datalogien vil blive vigtigere og vigtigere de næste år.«

 »Datamængden fra astronomiske instrumenter er nem-

lig vokset enormt, spørgsmålet er derfor, hvordan man skal 

analysere det. Det er menneskeligt og manuelt umuligt, og her 

kommer samspillet med datalogien ind i billedet, fordi compu-

tere kan bruges til at foretage dataanalyse – og dermed hjælpe 

forskerne og pejle dem i den rigtige retning.«

Hvilke projekter drejer det sig for eksempel om?

»Sammen med Kristian Pedersen, leder af Space Science Center 

og min kollega datalogilektor Kim Steenstrup Pedersen, har vi 

faktisk lige ansøgt om fondsmidler til et projekt, der vil fokusere 

på to astronomiske problemstillinger som klassificering af 

galakser og hurtig detektion af fænomener som supernovaer, 

eksploderende stjerner eller tilstedeværelsen af en planet uden 

for vores eget solsystem.«

 »Generelt er der et rimelig tæt sammenarbejde mellem 

rumforskerne og gruppen af forskere på Datalogisk Institut, der 

hedder ’Billedgruppen’. Sidstnævnte arbejder netop med billed-

analyse og maskinlæring. Og vi er meget glade for samarbejdet 

med andre rumforskere. Astronomerne har for eksempel en 

masse spændende og originale data, som det er fantastisk, at vi 

med vores viden kan hjælpe dem med at bearbejde.«
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eNtrepreNØrskAB

Af johan Klokhøj

Vidste man ikke bedre, ville man tro, at 
Ditte Darko og Louise Dinesen allerede var 
veletablerede forretningskvinder med egen 
virksomhed og en pæn månedsløn. Deres 
omgangstone er professionel, de er velklæd-
te, og de bruger ord som ’innovation’ og 
’bæredygtighed’ uden at det lyder påtaget. 

Vi sidder på kontoret i Nansensgadekvar-
teret. Et par gader væk sidder deres medstu-
derende i udtrådte Converse-sko og terper 
teori på Institut for Psykologi. Her har Ditte 
og Louise også siddet, men efter de fandt ud 

af, at vejen til fast arbejde for mange psy-
kologer starter som arbejdsløs, har de taget 
forskud på arbejdslivet.

Dimittendledigheden er nemlig høj i disse 
år, og psykologi er et af de fag, som er sær-
ligt hårdt ramt. Her slås lidt over hver tredje 
dimittend mod ledigheden med eksamens-
beviset i hånden. Årsagerne er som altid 
mange, men vil man undgå dagpengeland, 
så må man tænke nyt under studietiden, 
mener Ditte og Louise.

»Ellers går man bare og venter på det per-
fekte studiejob, der måske aldrig kommer,« 
fortæller Ditte.

Brug hvad du har
I stedet for at vente, begyndte Ditte og 
Louise at tænke videre end til næste uges 
pensum. Med udgangspunkt i faget arbejds- 
og organisationspsykologi tog de kontakt 
til DONG, hvor de undersøgte, hvorfor den 
psykiske sundhed ofte glemmes, når virk-
somheder iværksætter sundhedprogrammer 
for medarbejderne.

»Vi nedtonede Chris McDonald-effekten 
og fortalte medarbejderne, at sundhed er 
noget, man definerer individuelt,« siger 
Louise.

At arbejde med en stor virksomhed som 
DONG kan godt være nervepirrende for to 
studerende, der ikke har lang tids erfaring 
på arbejdsmarkedet, indrømmer Ditte. Det 
skal dog ikke være nogen forhindring for 
ens ambitioner. 

»Brug hvad du har, og så tag den derfra,« 
griner den ene af pigerne bag Lykkeakade-
miet.

få erfaring, eller bliv overhalet
Det synspunkt bakkes op af Niels Kjeldsen, 
chefkonsulent i Dansk Psykolog Forening. 

»Studerende tror ofte, at det er karakterer 
eller udlandsophold, der er vigtigst i forhold 
til jobmuligheder. Men faktisk er erhvervs-
erfaring det allervigtigste, når nyuddannede 
skal have job. Får man det ikke under studi-
et eller umiddelbart efter, risikerer man, at 
ens kvalifikationer forvitrer, og nye genera-
tioner overhaler én, da de er bedre egnet.«

Bedre forbindelse til erhvervslivet
Erhvervserfaring under studietiden er dog 
ikke lige så integreret på KU, som det er på 
eksempelvis Copenhagen Business School, 
hvor uddannelse og erhvervsliv mødes i en 
high-five, mener Ditte og Louise.

 Institut for Psykologi anerkender proble-
met og arbejder på forbedring.

»Særligt de eksterne lektorer, men også 
enkelte af vore faste undervisere, er gode 
til at skabe kontakt til verden uden for 
universitetet,« udtaler institutleder Helle 
Andersen.

Den oplevelse deler Ditte og Louise ikke 
helt:

»Underviserne har lavet mange spænden-
de projekter. Det er bare svært at integrere 
de studerende, og derfor ender det med at 
være ufrugtbart for os,« siger Louise.

tag selv ansvar
Studerende må derfor selv gribe telefonen 
og kontakte relevante firmaer og organi-
sationer. Kombineret med erfaringerne fra 
DONG var det formlen, der gjorde det mu-
ligt for Ditte og Louise at designe deres eget 
sundhedsprogram. Et program, der ikke 
kun fokuserer på fysisk velvære hos med-
arbejderne, men også inddrager sociale og 
psykiske faktorer. 

Programmet er så gennemarbejdet, at det 
er lykkedes at sælge det til en mellemstor 
dansk virksomhed – på helt almindelige 
markedsvilkår. 

fra pensum til profit
Således er det lykkedes Ditte og Louise at 
gøre deres overstregede psykologibøger til 
en vækstfaktor i dansk økonomi, at gå fra 
pensum til profit. Og det forpligter: 

»Inden man kommer ud i en virksomhed, 
har man virkelig forberedt sig. Man tager 
ikke en virksomhedsleders tid en halv dag 
uden at være sikker på at kunne gøre det 
godt nok,« advarer Louise.

Måske er det herfra forretningsattituden 
er opstået. Begår man sig i et professionelt 
miljø, så stiller det store krav, men giver 
samtidig en hel del energi, nævner Ditte. Og 
energi er der brug for, hvis drømmen om at 
blive selvstændig skal føres ud i livet.

»Måske starter vi noget selv,« tøver Loui-
se, indtil hun bliver afbrudt af Ditte.

»Jeg er 100 procent sikker på, at det gør 
vi.«

 uni-avis@adm.ku.dk 

Ditte og Louise 
laver  business,  
når andre laver lektier
Selv om arbejdsløsheden blandt dimittender er tårnhøj, kan studerende godt øge 
deres jobmuligheder. Det mener to psykologistuderende, der netop har solgt deres 
første projekt til en mellemstor dansk virksomhed.

35%
bruttoledighed hos sommerdimitterede  

psykologer i januar 2012 (seneste tal)   

(Kilde: Ac)

iNDeNfor

Louise Dinesen (tv) og Ditte Darko ringede på 

hos Dong og blev budt indenfor som konsulen-

ter. De læser Psykologi, og så er man nødt til selv 

at rykke, for instituttet gør det ikke, siger de.
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Tilrejsende studerende kæmper 
hårdt for at få et dansk netværk. Stor 
undersøgelse har spurgt de studerende 
hvorfor de rejser ud i en krisetid, og hvad 
der skal til, for at de bliver. 

MiGrAtioN
Af Mike Young. oversat af Anders Fjeldberg 

At blive eller ikke blive. For en hollandsk, 
mandlig studerende afhænger svaret af om-
stændighederne: 

»Enten skal jeg have en kæreste eller et 
arbejde for at blive i Danmark. Får jeg ingen 
af delene, tager jeg højst sandsynligt videre 
til et andet land.«

Han og 42 andre har deltaget i dybdein-
terviews med migrationsekspert Ana Mos-
neaga. Hendes arbejde har været at finde 
ud af, hvad internationale studerende gør 
sig af overvejelser før, under og efter deres 
studier her i landet. Hvad fik dem i første 
omgang til at komme hertil? Hvordan ser 
de på deres muligheder for at gøre karriere 
undervejs? Og hvad kan få dem til at blive 
boende bagefter?

eksistentielle udfordringer
Citatet fra den hollandske student bekræfter 
en af Ana Mosneagas vigtigste konklusioner 
i hendes ph.d.-afhandling: Beslutningen om 
at blive er sjældent et resultat af en helt 
rationel tankegang, den er heller ikke økono-
misk betinget, men afhænger ofte af tilfæl-
digheder og spontant opståede muligheder.

»Internationale studerende skal komme 
til at føle, at de har gode grunde til at blive 
her. Det kan for eksempel ske, når de får et 
jobtilbud eller møder kærligheden,« siger 
Ana Mosneaga.

Udfordringen i at komme til København 
som international studerende og tage sin 

afsluttende eksamen her svarer til at skulle 
hoppe over tre forhindringer på én gang: 
Man skal finde sig til rette i et nyt lands 
kultur, afslutte en universitetsuddannelse, 
og man skal finde sig et job. 

»For de studerende, jeg har interviewet, 
som er mellem 22 og 34 år, ændrer spillets 
regler sig under deres ophold. De befinder 
sig i en overgangsperiode, hvor både mulig-
heder og begrænsninger ændrer sig under-
vejs, samtidig med at de studerende selv 
udvikler sig. Dertil kommer, at for internati-
onale studerende handler livet også om hele 
migrationsproblematikken,« fortæller hun. 

Held, ikke penge, spiller ind
Politikere og medier taler ellers om bestræ-
belserne for at få internationale studerende 
til at blive, som om alting kun drejer sig om 
penge: Rationelle, udenlandske hjerner kan 
enten føle sig tiltrukket af udsigten til øko-
nomisk gevinst eller frastødt af strammere 
visaregler for indrejse. 

»Politikere og nyhedsmedier ser sådan på 
tingene,« siger Ana Mosneaga, »at interna-
tionale studenter tilhører en uhyre talent-
fuld elite, hvor alle rationelt stræber efter at 
optimere karrieremuligheder og velstand. 
Men ofte er det slet ikke førsteprioriteter. 
Det er tværtimod langt mere komplekse 
omstændigheder og tilfældige forhold, som 
for eksempel nye venner, familie eller rent 
held, der spiller ind.« 

En ansøgning til KU kan ganske enkelt 
have været det første, der faldt dem ind, el-
ler de vælger København, fordi de føler, at 

det er geografisk attraktivt i forhold til deres 
hjemland. For en islandsk studerende var 
det for eksempel tanken om hans gravide 
kæreste, der fik ham til at droppe sin oprin-
delige plan om at tage til Hong Kong for at 
studere og vælge København i stedet. 

 
fremmedfjendtlighed virker
Alle, der vælger at rejse til Danmark for 
at studere, vil først opleve en følelse af at 
træde ind på ukendt terræn, og de kan få en 
oplevelse af, at det udvider deres horisont, 
men for nogle bliver oplevelsen derefter 
anderledes. 

»En international studerende kan komme 
til at føle, at egne ønsker og drømme kom-
mer i konflikt med de betingelser, der råder 
i et nyt land og på et nyt studiested,« siger 
Ana Mosneaga, som for eksempel proble-
mer med visum eller en negativ stemning 
mod udlændinge, der kan afskrække nogle 
fra at blive.

Som en studerende udtrykker det: »Jeg 
overvejer at blive boende her, men frem-
medfjendtlighed i værtslandet kan jeg ikke 
finde en løsning på, og det gør det vanskeli-
gere at sige ja.«

oplever dansk lukkethed
For nogle af Ana Mosneagas interviewper-
soner fremstår Danmark som et koldt sam-
fund, der er umuligt trænge igennem til. 
Danskere virker reserverede, lyder svarene, 
og de internationale studerende ender med 
kun at have kontakt med andre tilflyttere. 

Følelsen af kulde og afstand, af ikke at 
høre til, kan godt være et resultat af selve 
processen med at rejse til et fremmed land, 
og problemet er så det samme i alle værts-
lande. Men Ana Mosneagas interviewperso-
ner har over en bred kam fortalt om deres 
oplevelser med at møde kulde og afstand i 
Danmark, og det bekræfter billedet af dan-
skerne som et reserveret folk.

En japansk studerende overvandt proble-
met, men først efter en kamp med sig selv. 

»Jeg kunne ikke få nogen venner i begyn-
delsen, da jeg kom hertil, men så opdagede 
jeg, at jeg bare skulle være tålmodig. Jeg 

indså også, at de venner, jeg trods alt fik, 
var til at stole på, og i dag er de en del af for-
klaringen på, at jeg bliver i Danmark.« 

Mister netværket hjemme
Ana Mosneaga begyndte sine interviews i 
tiden lige efter den første finanskrise i 2008. 
I dag ser det sort ud med at finde arbejde 
for de internationale studerende, ikke bare i 
Danmark, men også, hvis de vender tilbage 
til for eksempel sydeuropæiske lande, der er 
særligt hårdt ramt af arbejdsløshed. 

Karrierevejledere giver ofte det råd, at 
studier i udlandet forbedrer mulighederne 
for at få job og gøre karriere i hjemlandet. 
Et internationalt Erasmusstipendium er 
ikke helt nemt at få, og det ved potentielle 
arbejdsgivere godt. De ved også, at det 
kræver overskud og hårdt arbejde at rejse 
ud og lære en ny kultur at kende. Så hvis to 
ansøgere er lige kvalificerede, så er der god 
chance for, at jobbet går til den ansøger, der 
har studeret udenlands. 

I dag er der dog, som følge af den økono-
miske recession i kølvandet på finanskrisen, 
en bagside af medaljen for de, der vender 
tilbage til hjemlandet:

»Internationale studerende får det ekstra 
problem, at de har været længe væk fra 
deres oprindelige netværk, og samtidig har 
de kun i begrænset omfang mulighed for 
at finde job i det ny værtsland,« siger Ana 
Mosneaga. 

Så hvad jobjagten angår, så er svaret på, 
om et internationalt studie forøger chancer-
ne, tvetydigt,« konkluderer afhandlingen.

Ti af de 42 studerende, Ana Mosneaga 
har interviewet, har fået arbejde i Danmark 
efter endt uddannelse.

miy@adm.ku.dk 
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Læs hvordan danske universiteter kæmper om 

talenterne fra udlandet i vores tema om internatio-

nale studerende i en krisetid på

UNiVersitYpost.Dk

kun 
kærlighed 
og karriere 
kan holde på 
internationale 
studerende
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Dem, der 
gemmer sig 
nede i dybet

Københavns universitet og Statens 
naturhistoriske Museum udgiver et Atlas 
over Danske Ferskvandsfisk. Det er en 
appetitvækkende godbid til de over 500 000 
lystfiskere i Danmark – og alle andre naturelskere

fiskeAtlAs

Af Line norman hjorth

Uden for Zoologisk Museum i Universitets-
parken står store fiskeskeletter udstillet 
i vinduerne. Biolog, lystfisker og nu også 
redaktør af det nye store fiskeatlas over 
danske ferskvandsfisk, Henrik Carl, går hen 
ad gangen, hvor morgensolen gennemlyser 
kadaverne.

Han fortæller, at skeletterne er hentet 
frem fra magasinerne i anledning af den 
kommende reception for det nye atlas. Hans 
kontor er fyldt op med papkasser af den 
over 700 sider store rigt illustrerede bog, 
der er et resultat af seks års arbejde med at 
kortlægge udbredelsen af de danske fersk-
vandsfisk.

For enden af kontorgangen drejer Hen-
rik Carl til venstre og åbner døren til ét af 
de mange store opbevaringsrum med fisk. 
Værelset har højt til loftet og væggene er 
beklædt med lange hylder, som man ken-
der det fra overvældende biblioteker. Små 
og store glas med alverdens fisk. En ind-
samling der har stået på igennem mange 
hundrede år. Og stadig nye fiskearter op-
dages. Op til 400 årligt, konstaterer Henrik 
Carl. 

liste over truede fiskearter
Der er titusindvis af fiskearter i verden, 
mennesket ikke kender endnu. Og da 
Henrik Carl og hans forskningsgruppe gik 
i gang med at kortlægge ferskvandsfisken 
i Danmark, opdagede de, at der også er en 
masse arter her til lands, som de ikke havde 
kendskab til i forvejen.

»Vi tænkte, at herhjemme ved vi alt om fisk 
i danske farvande. Men det var der ingen af 
os, der gjorde,« siger Henrik Carl og fortæl-
ler, at der blandt andet er lavet en ny rødli-
ste i forbindelse med projektet.

En rødliste er en liste over truede fiskearter. 
»Tag Regnløjen for eksempel. Den tro-

ede man var truet herhjemme, men det 
viste sig at være fordi, den ligner en yngel 
fra nogle af de andre karpefisk. I virkelig-
heden var den over det hele, der var bare 
ikke nogen, der kunne kende den. Derfor 
er kortlægningen også vigtig for at kunne 
lave en ordentlig forvaltning af fiskebe-
standen herhjemme. For ved man ikke, 
hvor de forskellige arter befinder sig, så 
kan man heller ikke lave en forvaltnings-
plan«.

Den menneskelige påvirkning  
af fiskebestanden
Vi mennesker har en tendens til at påvirke 
dyrene omkring os. Også fiskene har men-
neskene indvirket på, enten det er via 
forurening, fiskeri eller ved at sætte nye 
fiskearter ud.

»De ændringer, der sker nu, er i høj grad 
et resultat af menneskelig påvirkning. Det 
kan man også se på vores fiskebestand i det 
hele taget. Fx er rigtig mange af de arter, vi 
finder i søerne, sat ud af mennesker. Guld-
fisken er et tydelig eksempel på dette. Den 
finder man rigtig mange steder i de danske 
ferskvandssøer.«

Henrik Carl viser et kort over alle de ste-
der, guldfisken er observeret i Danmark. 
Der er mange røde prikker på det grønne 
atlas. Guldfisken (sølvkarusse, red.) er 

dog en af de arter, der klarer sig godt ude 
i de danske søer. Får den det rigtige føde, 
kan den vokse sig op til en størrelse på tre 
kilo.

kortlægning kræver stort netværk
»For at vi skal kunne forvalte vores natur 
ordentlig herhjemme, er vi nødt til at vide, 
hvad det er, vi har. Med denne bog har vi 
skabt et overblik over, hvordan det ser ud 
med ferskvandsbesætningen i Danmark, 
og hvilke fisk som findes i landet. Så kan 
man ud fra det tage stilling til, hvorledes 
man vil håndtere situationen. Nogle arter er 
truede, andre er måske uønskede, fordi de 
er fremmede arter. Med bogen har vi fået et 
helhedsbillede at handle efter,« siger Henrik 
Carl. 

I forbindelse med indsamling af data 
til forskningsprojektet, har Henrik Carl 
og hans kollegaer været i kontakt med en 
række lystfiskere i Danmark, som hellere 
end gerne deler deres fund med forskerne. 
Han viser et brev frem, han har modtaget 
samme dag fra en fiskeinteresseret, der har 
taget en kopi af en gammel folder med sna-
belundersøgelser fra Sønderjylland i starten 
af firserne.  

»Når jeg modtager den slags oplysninger, 
skriver jeg det altid ind i vores store data-
base. Der ligger et danmarkskort, hvor man 
kan zoome helt tæt på, sætte røde kryds på 
kortet og skrive ind, hvilke oplysninger vi 
har fra det præcise område«.

Dybdegående opslagsværk
Idéen bag bogprojektet har også været at 
gå længere end selve kortlægningen og lave 

kAtAloG

Arbejdet har stået på siden 2006 og er udført 

af Ku-forskere i samarbejde med DTu Aqua. 

66 arter er med, og værket står i 399 kroner.

sMeltMUND

Den slanke, sølvskinnende, sjældne 

fisk har et effektivt bid.
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Dem, der 
gemmer sig 
nede i dybet

Københavns universitet og Statens 
naturhistoriske Museum udgiver et Atlas 
over Danske Ferskvandsfisk. Det er en 
appetitvækkende godbid til de over 500 000 
lystfiskere i Danmark – og alle andre naturelskere

en bog, der kan bruges til mange forskellige 
ting. Hver fiskeart har fået op til 20 siders 
beskrivelse i bogen, hvor der gennemgås 
biologi, systematik, kendetegn og udbredel-
se. Det er aldrig blevet gjort før i Danmark, 
så fiskeatlasset er det første af sin slags. 

»Denne bog bliver et opslagsværk for 
fremtidig forskning, der vil vide noget om, 
hvordan fiskebestanden i Danmark så ud 
anno 2012. En helt overordnet udredning 
på linje med dette, eksisterer ikke om til-
standen for fx 100 år siden. Der er masser af 
forskning på området, men man har savnet 
en grundigere kortlægning. Den har vi nu,« 
siger Henrik Carl.

Hans forskningsgruppe og det store net-
værk af både andre biologer og frivillige 
medhjælpere, der har bidraget med at sende 

materiale ind til dem, kan nu sænke skuld-
rene en anelse, efter at det sidste punktum 
er sat og bogen bundet ind. Men kortlæg-
ningen stopper selvfølgelig ikke her, under-
streger Henrik Carl.

»Det er et kontinuerligt pågående ar-
bejde.« 

I mellemtiden kan interesserede nu få 
bredere indsigt i de forskellige arter, der 
gemmer sig i vandet, via det tykke og billed-
rige fiskeatlas. Det egner sig ikke til at have 
med på fisketuren, men det kan være nyttigt 
at have liggende på skrivebordet.

Eller ved lænestolen, som Henrik Carl 
foreslår. For så kan man virkelig fordybe sig 
i dem, der lever under overfladen.

Line.hjorth@adm.ku.dk

skjerN å

Et paradis for lakseyngel og lystfiskere.

sØtorUp sØ

her huserede heltningen, men den er ikke truffet siden 1971.

tYVe kilos kArpe

henrik carl famdt denne vinterdøde sølvkarpe på 

19,3 kg og 107cm i Stensøen, Albertslund i 2010.

”De ændringer, der 
sker nu, er i høj 
grad et resultat af 
menneskelig på-
virkning. Det kan 
man også se på 
vores fiskebestand 
i det hele taget. Fx 
er rigtig mange af 
de arter, vi finder 
i søerne, sat ud af 
mennesker”
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HUMAN NUtritioN
Af jonas hedegaard hansen

Marie Stenbæk begyndte i september på 
kandidatuddannelsen i Human Ernæring 
under Det Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet på Københavns Universitet. Hun 
havde længe været sikker på, at hun ville gå 
den vej, men op til ansøgningsfristen kom 
hun alligevel i tvivl. Faktisk overvejede hun 
at lade være, fordi den året forinden skif-
tede sprog fra dansk til engelsk. 

»Det har aldrig været min stærke side, så 
det var en stor hurdle at skulle over.«

De øvrige studerende i Maries læsegruppe 
nikker genkendende denne morgen, hvor 
de har aftalt at mødes i biblioteket på Bü-
lowsvej. 

Om godt en uge skal de aflevere en 50-si-
ders opgave på engelsk. En stor mundfuld, 
når det stadig er relativt nyt at formulere sig 
på skriftlig engelsk på universitetsniveau.

Kandidatuddannelsen i Human Ernæring 
foregår i dag på engelsk, og ret beset burde 
der derfor også her stå human nutrition. 

Dumpeprocent steg fra tre til 25
Det er en konsekvens af en gammel beslut-
ning, der blev taget af ledelsen på Landbo-
højskolen (KVL) inden fusionen med Køben-
havns Universitet (KU) og oprettelsen af Life. 

I årene op til overgangen indfasede insti-
tuttet engelsk lidt ad gangen, og siden 2010 
har hele uddannelsen været på engelsk. 

»Den første gang vi kørte blok 1 på en-
gelsk, oplevede vi, at dumpeprocenten steg 
fra tre til 25 procent,« fortæller Susanne 
Bügel, studieleder ved Institut for Human 
Ernæring (IHE). 

»Det syntes vi, var et stort problem. Og en 
af årsagerne måtte være, at vi var skiftet til 
engelsk.« 

På Center for Internationalisering og Paral-
lelsproglighed (CIP) nikker de genkendende 
til udfordringerne ved at gå over til engelsk. 

»Når man underviser på engelsk, og de 
studerende ikke er så gode til sproget, så 
bliver de mere passive i undervisningen,« si-
ger Anne Holmen, professor og centerleder 
ved CIP. 

»Det skal behandles ved at højne det 
sproglige niveau, men også ved at tilpasse 
pædagogikken i undervisningen.«

CIP og IHE satte sig sammen for at finde 
en løsning. Sammen lavede de et forløb, 
hvor både de studerende og underviserne 
kom på kursus og fik redskaber med hjem 
på to separate workshops.

kursus gav nye studieværktøjer
De studerendes kursus varede to dage og 
fandt sted op til semesterstart. Efter en kort 
introduktion gennemførte de en læse-, lytte- 
og skrivetest, som de senere fik feedback på. 

»Det største problem for de studerende 
var skriftlig engelsk,« fortæller Sophie 
Swerts Knudsen fra CIP og underviser på 
kurset. 

»Men flere havde også problemer med, 
hvordan de skal læse en akademisk tekst. 
Der er mange, der tror, at de skal forstå 
hvert eneste ord. Så her har vi lært dem om 
forskellige læsestrategier.«

På kursets anden dag var der individuel 
feedback på testene, hvor de studerende på 
baggrund af testresultaterne fik besked om 
deres styrker og svagheder. Derudover var 
der øvelser i mindre grupper, hvor de fik 
gode råd til at studere på engelsk. 

Og alt tyder på, at kurset var værd at 
bruge to dage på. 98 procent af deltagerne 
svarede i evalueringen ifølge CIP, at de var 
’tilfredse eller meget tilfredse’ med udbyt-
tet.

skimme og scanne tekster
Marie, Camilla og Majbritt deler begejstrin-
gen for kurset. De var især glade for, at de 
fik konkrete redskaber med hjem. 

»Vi lærte eksempelvis, hvordan vi kan 
skimme og scanne teksterne i stedet for at 
læse alt i detaljer. og vi fik hjælp til at ud-

vikle og aktivere vores ordforråd ved at lave 
vores egen aktive ordbog,« forklarer Marie, 
inden Majbritt Berg Hybholt tager over med 
et eksempel. 

»Jeg plejede at slå alle de ord op, som 
jeg ikke forstod. Så skrev jeg betydningen 
ovenover ordene. Men jeg glemte dem igen 
kort efter. Der lærte Sophie (underviseren, 
red.) os, at vi skal anvende ordet i sætninger 
mange gange, før det bliver integreret i vo-
res ordforråd.«

Marie, Camilla og Majbritt er i dag glade 
for, at de deltog på kurset. 
»Sophie var rigtig dygtig,« siger Camilla Be-
tak Nielsen. 

»Men det er svært at nå at få brugt redska-
berne i hverdagen. Der skal man bare have 
læst siderne og har ikke tid til at gå og lave 

små kort med tegninger af, hvad ordene be-
tyder. Det er der slet ikke tid til.«

De tre studerende er dog sikre på, at kur-
set gør en positiv forskel, selvom de ikke når 
at bruge redskaberne hver dag. 

»Det er svært at sætte ord på, hvordan 
man bruger det,« siger Camilla. 

»Men jeg læser og bruger mit sprog an-
derledes nu. Jeg er blevet mere bevidst om, 
hvordan jeg lærer og hvordan jeg husker 
ord.«

ernÆrinG pÅ enGelsK 
er en stOr mUndFUld

Kandidatuddannelse i human Ernæring på Københavns universitet 
stiller ekstra krav til indfødte danskere, efter at undervisningen i 
2010 overgik til engelsk. Instituttet tilbyder nu sprogkurser til såvel 
studerende og undervisere, men er det nok til at hindre en sænkning af 
det faglige niveau?

”Jeg synes, at de fl este af 
underviserne klarer det 
rigtig godt, men jeg savner 
de der små historier, som 
underviserne normalt ville 
fortælle på dansk”

studerende Marie Stenbæk, human Ernæring
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HKH Kronprinsesse Mary og Europaminister Nicolai Wammen byder velkommen i Operaens 
foyer, der denne eftermiddag er lavet om til et stort forsøgs- og videnslaboratorium. 
Arrangementet foregår fra kl. 14.00 – 17.00, deltagelse er gratis og forbeholdt offentligheden. 
Du kan blandt andet: Få målt forureningsniveauet i den luft du indånder. Få forklaret UV-
indekset af DR’s meteorolog Jesper Theilgaard. Finde ud af om man kan få malaria i Europa. Få 
målt din lungefunktion. Få testet din hudtype. Møde Cirkus Naturligvis, som laver eksperimenter, 
der viser, hvad klimaforandringer er. Få taget et billede, der viser, hvordan solens stråler påvirker 
din hud. Møde to gymnasieelever, der har opfundet en solcreme med ozon. Se Alexandra 
Instituttets og Diffus Designs klimakjole og UV-kjole, der viser hvor meget UV og CO2, du 
udsættes for. Møde klimaambassadørerne fra tænketanken Concito. Høre og se nogle af de 
forskningsprojekter, som EU støtter og lære mere om klimaet og miljøets betydning for vores 
sundhed. Og meget, meget mere. 
Europabevægelsen, LEO Pharma og European Policy Centre står bag arrangementet, hvor 
udstillerne blandt andet tæller Astma Allergi Danmark, Tænketanken Concito, Diffus Design, 
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet, Niels Bohr Instituttet, Bispebjerg 
Hospital, Cirkus Naturligvis, Alexandra Instituttet og Dansk Erhverv. 
Åbent hus i Operaens foyer afholdes i forbindelse med Danmarks EU-formandskab.  Se det 
fulde program på www.eubev.dk”. Arrangementet afholdes: Operaen, Ekvipagemestervej 10, 
1438 København K.

Klima, miljø og DIN sundhed 
Hvor meget forurening 
indånder du? Hvad betyder 
UV-stråling for din hud? Har 
klimaforandringer betydning 
for din allergi? Få svar på 
disse spørgsmål og mange 
andre i København den 25. 
april. Her kan du på din egen 
krop opleve, hvad klima og 
miljø betyder for din sundhed. 

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary 
og Europaminister Nicolai Wammen vil begge 
holde en åbningstale.

Universitetsavisen.indd   1 23/03/12   09.56

speAk Up

»Du må ikke lade være, fordi det er på engelsk«, siger Marie Stenbæk. Det råd er Majbritt berg hybholt (th) og 

camilla betak nielsen (ryggen til) enige i. Alle tre er i gang med den engelsksprogede kandidatuddannelse i 

human nutrition (human ernæring).

studerende holder sig tilbage
Sproget giver dog stadig udfordringer, 
selvom de studerende har været glade for 
de tilbud, som KU har stillet til rådighed. 
Det kan ikke undgå at påvirke faglighe-
den, mener læsegruppen, når der skal bru-
ges ekstra kræfter på det sproglige. 

»Man holder sig også mere tilbage i dis-
kussionerne,« siger Marie.

Og det er der ikke noget underligt i, si-
ger Anne Holmen. 

Underviserne i human ernæring har 
derfor også været på et kursus, hvor der 
blev sat fokus på forskellige pædagogiske 
værktøjer. Og de kurser har de studerende 
bemærket.

»Underviserne spørger ekstremt meget 
ind til emnet, og bibeholder tavsheden i 
længere tid end normalt,« siger Majbritt. 

Et andet trick, som underviserne bruger, 
er summegrupper. Her skal de studerende 
diskutere med sidemanden i et par minut-
ter inden underviseren beder om et svar 
foran hele klassen. På den måde forsøger 
man at få flest muligt til at tale om det 
akademiske stof på engelsk.

»Jeg synes, at de fleste af underviserne 
klarer det rigtig godt, men jeg savner de 
der små historier, som underviserne nor-
malt ville fortælle på dansk,« siger Marie.

Udtalen driller underviserne
De studerende rangerer undervisernes 
sproglige kompetencer fra ’ringe’ til ’rig-
tig gode’. De udviser dog stor forståelse 
for undervisernes situation, selvom det 
faglige niveau nogle gange lider under 
det. 

»Det er første gang, det bliver kørt på 
engelsk, og man kan godt mærke, at un-
derviserne også kæmper med at få formu-
leret sig korrekt,« forklarer Majbritt. 

»De er også er inde i en læringsproces i for-
hold til at anvende engelsk. Man skal vænne 
sig til at høre på en underviser, der nok er 
rigtig god fagligt, men hvor sproget minder 
om skoleengelsk.«

På undervisergangen er sprogproblemer-
ne heller ikke ukendte. 

»Det største problem for mig og nogle af 
de andre undervisere er udtalen. For os er 
det et sprog, vi har læst os til,« siger Susan-
ne Bügel, lektor og studieleder på Human 
Ernæring. 

»Vi har ikke et aktivt talesprog. Det kræ-
ver træning.«

Hun mener, at det er et spørgsmål om 
øvelse og tilvænning, for at niveauet bliver 
højere. På den måde adskiller underviserne 
sig ikke væsentligt fra de studerende.

fortsætter med sprogtilbud 
På Human Ernæring ser de sprogkurserne 
under CIP som en vigtig forudsætning for en 
høj faglig standard, og de oplever positive 
effekter af kurserne. 

»Jeg synes, at de studerende er blevet 
mere spørgende, efter de har været på CIP-
kurserne,« siger Susanne Bügel og fortæller, 
at instituttet er rede til selv at punge ud for 
sprogtilbud til de studerende, efter de sidste 
år fik støtte fra Den gode uddannelse. 

Studielederen håber på, at instituttet med 
tiden selv kan stå for kurserne og derved 
spare penge. 

»Ideen er, at vi skal have udfaset CIP. Vi prø-
ver at få uddannet nogle superbrugere internt, 
som skal kunne rådgive os andre og som 
kan holde workshops med de studerende.«

Marie, Camilla og Majbritt synes, at det er 
en god ide at holde fast i kurserne. De har 
svært ved at pege på mulige forbedringer, 
men har dog en opfordring: 

»Gør kurset obligatorisk.«
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et kig ind i 
fortidens fryser 
giver aner om 
fremtiden
Eksperter verden over er efterhånden blevet enige  
om, at klimaforandringerne er kommet for at blive.  
hvad konsekvenserne bliver, er imidlertid usikkert.  
Ku står klar med et tilbageskuende bud.

iskerNeforskNiNG
Af Therese hjorth

Da skybruddet ramte København lørdag 
eftermiddag den 2. juli 2011, var forskerne 
ved Center for Is og Klima mere lorne ved 
situationen end de fleste andre. I centerets 
kælder gemmer de nemlig på 130.000 år 
gammel is, der skal hjælpe med at forudsige 
fremtidens klima. Hvis strømmen på insti-
tuttet gik, ville det vigtige forskningsmate-
riale gå tabt.

Strømmen gik ikke, og isen er stadig at 
finde i fryseren, men lektor Jørgen Peder 
Steffensen påpeger usikkerhedens pudsig-
hed: 

»Selv os, der til daglig arbejder med kli-
maændringerne, er ikke ordentligt forbered-
te, når konsekvenserne i form af fx skybrud 
faktisk udspiller sig.«

Center for Is og Klima ved Københavns 
Universitet har ellers i mange år gennem 
iskerneforskning i Grønland beskæftiget sig 
med klimaforandringer. I dag arbejder de 
danske forskere sammen med eksperter fra 
14 nationer om det såkaldte NEEM-projekt.

Iskernerne, der bores op fra den grøn-
landske iskappe i op mod tre kilometers 
dybde, giver forskerne vigtige spor at gå 
efter i jagten på at forstå fortidens klima. 
Luftbobler er konserveret i isen, der derfor 
kan være med til at rekonstruere fortidens 
atmosfære. Og gennem fortiden skabes et 
billede af fremtiden.

fortidens spor
Projektet er blevet stablet på benene med 
stor dansk statsstøtte i ryggen, og med ame-
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115.000 år før nu – og således belyse et mu-
ligt fremtidsscenarium.

forskerens rolle som oplyser
På grund af det danske forhold til Grønland 
har Danmark været involveret i iskerne-
forskningen fra et meget tidligt stadium. 
Selv har Dorthe Dahl-Jensen været tilknyt-
tet projektet siden 1981, hvor hun som 
studerende for første gang så indlandsisen 
i øjnene. Siden er udstyret blevet bedre, og 
konteksten mere kompleks.

»Klimalobbyisme komplicerer det viden-
skabelige kodeks, og vi kommer som forske-
re ofte til kort,« siger Dorthe Dahl-Jensen 
med henvisning til, at lobbyister er ansat til 
at tale for deres sag, mens forskere gerne 
bistår med orientering, men »det kan vi jo 
ikke leve af«.

Ikke desto mindre gør Center for Is og 
Klima en stor indsats for offentlig oplysning. 
Blandt andet har centret hvert år cirka 50 
gymnasieklasser på besøg. Så de studerende 
allerede i en ung alder kan blive bevidste 
om klimaforandringernes mulige konse-
kvenser.

forandring undervejs
For tiden taber Grønland hvert år over 200 
gigaton masse, fordi indlandsisen smelter. 
Et tal, der er hastigt stigende. De sidste ti 
år er der sket et så kraftigt massetab, at de 
nordlige arktiske forhold ikke længere kan 
ignoreres – hvad enten man mener, foran-
dringen er menneskeskabt eller ej. 

Klimaændringerne er sat i gang, og selv-
om vi kan arbejde for at mindske fremtidige 
drivhusgasudslip, ruller udviklingen, og den 

lejrliV

nEEM lejren 2011 med to telte til beboelse, 

hercules flyet (uSAF) med ski bringer forsynin-

ger og udstyr. Twin-otteren (nASA) bruges til 

transport og målinger i området.

DYBDeBoriNG (øverst)

Shallow boring tæt på nEEM med let boreudstyr 

ned til  40-100 meters dybde.

isANAlYse (nederst)

nEEM Science Trench. her analyseres iskernerne 

umiddelbart efter de kommer op fra borehullet 

som i 2010 nåede bunden 2538 meter nede.

kan ikke stoppes fra den ene dag til den an-
den, pointerer Dorthe Dahl-Jensen: 

»Vi må acceptere ændringerne og til-
passe os dem. Klimaændringer kan og vil 
forekomme, men det er ikke smart at skabe 
større forandringer, end det er muligt at 
tilpasse sig.«

Der har da også i tidligere mellemistider 
været højere middeltemperaturer, end vi 
har i dag. Men under de tidligere begiven-
heder var den naturlige orden, at den sti-
gende temperatur indledningsvis fik atmo-
sfærens indhold af eksempelvis kuldioxid og 
methan til at stige, mens det i dag er driv-
husgasserne, der tvinger temperaturerne 
i vejret. En menneskeskabt udvikling, der 
ifølge Dahl-Jensen har været i gang i 250 år. 

Således har iskerneforskningen på Grøn-
land og Antarktis vist, at nutidens koncen-
trationer af de ovennævnte drivhusgasser, 
CO2 og CH4, er helt ude af skala med 
de koncentrationer, vi har haft de sidste 
400.000 år.

fremtidstanker
Fælles engagement er altafgørende, hvis kli-
maforandringerne skal bremses. 

»Det er svært alene at gøre så meget, fordi 
det er en global affære, men det betyder 
ikke, at vi skal lade være med at prøve. Vi 
må være lidt praktiske og løse problemerne, 
som de kommer. Danmark kan godt agere 
og eksempelvis forsøge at skabe en større 
energimæssig uafhængighed,« siger Dorthe 
Dahl-Jensen. 

Temperaturforholdene i den gamle 
Eem-tid matcher prognoserne for år 2100, 
og derfor kan forskergruppens arbejde på 

Grønland blive altafgørende. Fordi deres 
resultater kan give os et meget realistisk bil-
lede af, hvordan fremtidens klode vil se ud.

Og hvor slemt står det så til? Lytter vi til 
eksperterne, manes der fra Dorthe Dahl-
Jensens side til besindigt opgør med laissez 
faire-politik: 

»Jeg tror ikke, verden går under, men vi 
bør tage forandringerne alvorligt. Det er lidt 
ligesom at tisse i bukserne for at holde sig 
varm – det dør man heller ikke af, men det 
er jo alligevel ikke særlig smart.«

uni-avis@adm.ku.dk

NeeM-projektet
Forskningsprojektet ledes af en gruppe 

fra center for Is og Klima ved Københavns 

universitet. Feltarbejdet i nordvestgrønland 

fandt sted 2007-2011. Læs meget mere om 

projektet, se videoer fra lejren i grønland og 

følg resultaterne: 

Http://NeeM.Dk/

”Klimaændringer kan 
og vil forekomme, 
men det er ikke 
smart at skabe større  
forandringer, end  
det er muligt at  
tilpasse sig”

rikansk assistance er de mange tons gods, 
der lokalt bruges under forskningsarbejdet, 
blevet fløjet ind af Hercules-fly spændt op 
på ski. Forskere fra hele verden arbejder 
sammen for at finde svar på de spørgsmål, 
ingen andre endnu har kunnet besvare vi-
denskabeligt.

»Vi vil gerne være vismænd i stedet for 
spåkoner,« siger Jørgen Peder Steffensens 
kollega, professor Dorthe Dahl-Jensen, om 
behovet for videnskabelig fundering for 
klimadebatten, der ellers kan være meget 
religiøst betonet. 

Iskerneforskningen, som blandt andre 
Dahl-Jensen tager del i, kan være med til at 
kvalificere vores viden, og hun er ikke i tvivl 
om, hvad empirien fortæller os: 

»De klimaforandringer, vi skaber, vil på 
lang sigt få afgørende konsekvenser.« 

Det kan NEEM-projektet være med til at 
sætte fokus på. Ikke gennem målinger af 
nutidens hastige udvikling, men ved at se på 
en varmere fortid – nærmere bestemt den 
forrige mellemistid, Eem-tiden, 130.000-
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TAP-TILLIDSREPRæSEnTAnTER

Vi er lede og kede af 
forskelsbehandling
De tekniske og administrative medarbejdere på Københavns 
universitet føler sig efterhånden så ildeset, at mange står på 
spring til at forlade arbejdspladsen, lyder meldingen fra to hK-
fællestillidsrepræsentanter.

iNterView

Af claus baggersgaard

Kontorfunktionærerne, laboranterne og alle 
de andre teknisk-administrative medarbej-
dere (TAP), der får hjulene på Københavns 
Universitet (KU) til at køre rundt, så de 
videnskabelige medarbejdere (VIP) kan 
koncentrere sig om at forske og undervise, 
er talmæssigt rundt regnet lige så mange 
som VIP’erne. 

Men dermed holder ligheden mellem de 
to store personalegrupper på KU også op.

Cirka 4.000 er der af hver, men mens VIP’er-
ne har to medlemmer af bestyrelsen og er 
selvskrevet som medlemmer af de akademi-
ske råd, så har TAP’erne kun et enkelt be-
styrelsesmedlem og kan kun få observatør-
status i rådene. Det til trods for, at rådene 
skal spille en større rolle efter revisionen af 
universitetsloven og også behandle emner, 
der er vigtige for TAP. 

En urimelig forskelsbehandling, mener 
Ingrid Kryhlmand og Joan Lykkeaa, fælles-
tillidsrepræsentant for henholdsvis de admi-
nistrative HK’ere og HK-laboranterne på KU.

»Vi TAP’er bliver efterhånden stigmatiseret i 
en grad, så mange af vores kolleger føler sig 
som en slags andenrangs ansatte, der ikke 
anerkendes for at yde et ligeværdigt bidrag 
til universitetet,« siger Ingrid Kryhlmand.

Nej til medlemskab
Det blev ellers præciseret med ændringen af 
universitetsloven i 2011, at alle medarbejdere 
og studerende har medbestemmelse og skal 
inddrages i væsentlige beslutninger på alle 
organisatoriske niveauer, altså både ude på 
det enkelte fakultet og det enkelte institut.

Det betyder, at alle institutter skal oprette 
nye institutråd, men på fakultetsniveau vil 
KU øge medindflydelsen gennem de eksiste-
rende akademiske råd, så man slipper for at 
nedsætte endnu et samarbejdsforum.

TAP’erne har hidtil kun haft observa-
tørstatus i Akademisk Råd, men på blandt 
andet Syddansk Universitet ville man løse 
problemet med den mangelfulde TAP-
repræsentation ved at lade dem indtræde 
som fuldgyldige medlemmer med stem-
meret, når der drøftes emner som udvik-
lingskontrakt, fakultetets organisering, 
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joan Lykkeaa (tv) og Ingrid Kryhlmand fortæller, at 

det administrative Ku-personale føler sig stadig 

mere marginaliseret.
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Målrettet ansatte i administrative stillinger på universiteterne  
og på University Colleges

MASTER I  
VIDEREGÅENDE UDDANNELSE  
OG FORSKNING

Masteruddannelsen udforsker blandt andet de  
politikker, love og institutioner, der styrer området,  
og bibringer den studerende en solid, forsknings-
baseret viden om feltet og metoder til bedre  
at kunne intervenere i egen organisation.  
 

KOM TIL INFORMATIONSMØDE
AARHUS:  Torsdag 19. april
KØBENHAVN:  Torsdag 26. april

Læs mere og tilmeld dig på
www.master-forskning-uddannelse.au.dk

Scan koden og skyd genvej  
til uddannelsens hjemmeside 

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder 
med ledelsesstøtte, administration og udviklings- 
opgaver inden for videregående uddannelser og 
forskning og eller med politikudvikling, strategi- 
udvikling eller andre typer af projekter.

økonomi og budget, ansættelsespolitik og 
fysiske og sociale rammer for medarbejdere 
og studerende. De ville dog beholde deres 
observatørstatus, når rådene behandler rent 
akademiske spørgsmål som tildelingen af 
ph.d.- og doktorgrader.

Men det vil uddannelsesminister Morten 
Østergaard (R) tilsyneladende ikke tillade, 
viser hans svar til Folketingets Udvalg for 
Forskning, Innovation og Videregående Ud-
dannelser fra den 7. marts i år.

Morten Østergaard skriver blandt andet:
»Akademisk Råds hovedopgave er at sikre 

den akademiske uafhængighed. Det teknisk-
administrative personale er derfor ikke repræ-
senteret i rådene, og deres indflydelse skal 
derfor i stedet sikres via andre kanaler, herun-
der i bestyrelsen og samarbejdsudvalgene.«

Ministeren peger også på, at TAP’erne kan 
gå til deres nærmeste leder, tillidsrepræ-
sentanten eller til de faglige organisationer, 
hvis de er utilfredse med forholdene.

KU’s bestyrelse var ellers villig til at give 
TAP’erne fuldt medlemskab af Akademisk 
Råd i sager, der vedrører dem, men nu af-
venter man Uddannelsesministeriets vurde-
ring af, om det vil være i strid med loven.

kræver deres ret
Det er ikke godt nok, lyder det fra Joan 
Lykkeaa, der mener, at ministeren ikke for-
holder sig til det egentlige problem, nemlig 
at TAP’erne dermed ikke har udsigt til at få 
indflydelse og inddrages, som loven siger 
de skal.    

»Det skriger til himlen. Hvis politikerne 
mener det alvorligt med medbestemmelse, 
så er det underligt, at vi som TAP bliver ude-
lukket i nogle fora, der behandler emner, 
som er relevante for os. Akademisk Råd dis-
kuterer ting som økonomi, organisering og 
strategi, som også er vigtige for TAP’erne,« 
siger Joan Lykkeaa.

Ingrid Kryhlmand kalder det »rendyrket 
juristeri«, at hendes kolleger åbenbart skal 
holdes udenfor indflydelse, fordi det ikke er 
nævnt i loven, at de kan være medlemmer af 
Akademisk Råd.

TAP’ernes krav er derfor at loven bliver 
lavet om, eller at der alternativt oprettes en-
ten et andet samarbejdsorgan på fakultets-
niveau, hvor de også kan være fuldgyldige 
medlemmer, eller at de akademiske råd kun 
skal behandle rent akademiske sager.

lang liste med eksempler
Ingrid Kryhlmand tilføjer, at konflikten om 
fortolkningen af den nye universitetslov blot 
er det seneste eksempel på en langt alvorli-
gere tendens til generelt at nedvurdere og 
forskelsbehandle TAP’erne.

Senest blev deres forslag om, at de får to 
bestyrelsesmedlemmer, som VIP’erne og de 
studerende allerede har, afvist af et flertal 
i bestyrelsen med henvisning til, at man så 
også skulle til at finde et nyt eksternt med-
lem, så magtbalancen mellem de interne og 
eksterne medlemmer bevares.

En dårlig undskyldning og et usagligt ar-
gument, mener Ingrid Kryhlmand.

Ved årsskiftet måtte i alt 66 administrative 
stillinger nedlægges på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet. De 49 af dem fordi rege-
ringen som en del af sin økonomiske genop-
retningsplan krævede, at KU sparede cirka 80 
millioner kroner på ledelse og administration. 
Igen var det TAP’erne, der måtte holde for, 
præcis som da KU-ledelsen besluttede, at der 
skulle bruges 120 millioner kroner mindre på 
administration årligt i 2010 i forhold til i 2006. 

I forbindelse med skandalen om hjerne-
forskerne Milena Penkowa endte TAP’erne, 
der arbejder med økonomistyring, også med 
at blive brugt som syndebuk for alle de store 
ændringer som foregår for øjeblikket, påpe-
ger Ingrid Kryhlmand. 

Og sidste år indførte KU pludselig en ny po-
litik, der betyder, at TAP’erne mister deres 
fastansættelse, hvis de vælger at udvikle de-
res kompetencer ved at søge en tidsbegræn-
set stilling internt på KU.

splitter medarbejderne 
De to tillidsrepræsentanter mener, at det 
er indførelsen af den professionelle ledelse 

med universitetsloven i 2003 og ansættelsen 
af et helt nyt administrativt lag af akademi-
kere, som har splittet VIP’erne og TAP’erne 
fra hinanden. 

Før arbejdede de to grupper nemlig tæt 
sammen ude på institutterne, de respekte-
rede hinanden og erkendte, at der var brug 
for dem begge for at få universitetet til at 
fungere, men sådan er det ikke længere, ef-
ter at for eksempel økonomimedarbejderne 
er blevet samlet centralt i store enheder.

»Før skulle en underviser blot gå to døre 
ned ad gangen, hvis han skulle have flyttet 
en forelæsning eller aflevere en faktura, 
men nu er mange TAP’ere ikke længere en 
daglig del af instituttet. Før kunne VIP’erne 
se, at vi gjorde en forskel, men nu kan de 
kun se en fakultetsadministration, der svul-
mer op med nye højtbetalte ledere,« siger 
Ingrid Kryhlmand.

Joan Lykkeaa tilføjer, at hun oplever, at 
mange kolleger har det dårligt med den 
forskelsbehandling, som de oplever, og med 
ikke at de ikke føler sig som en værdsat del 
af deres arbejdsplads, at mange forlader KU, 
så snart de får muligheden.

»Rigtig mange kigger jobannoncerne me-
get grundigt igennem i øjeblikket,« siger hun.

clba@adm.ku.dk

”Før kunne VIP’erne se, at 
TAP’erne gjorde en forskel, men 
nu kan de kun se en fakultets-
administration, der svulmer op 
med nye højtbetalte ledere.”
Ingrid Kryhlmand, hK-fællestillidsrepræsentant
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tillykke med de 100!
Studenterrådet er stadig en vigtig del af Ku med et klogt 
fokus på ikke at blive opslugt af ’systemet’

OM FÅ DAGE FYLDER STUDENTERRÅDET, 
som er langt den største studenterpolitiske 
organisation på Københavns Universitet, 
100 år. Det bliver uden tvivl en festlig dag 
– og en mulighed for at se tilbage på aktive 
studerendes arbejde gennem en stor del 
af KU’s moderne historie: Fra årene før 1. 
verdenskrig, hvor studentermassen ikke var 
en masse, men en lille elite, til opgøret med 
professorvældet og helt frem til universitets-
reformen. Det er lidt af en historie. Og der 
er grund til beundring, for det har ikke altid 
været let både at skulle søge indflydelse og 
samtidig undgå at blive en del af systemet’. 

 
MEN ER STUDENTERINDFLYDELSEN 
historie? Det mener vi ikke. Et universitet 
er hverken et aktieselskab eller et basisde-
mokrati: Vi har valg til bestyrelsen, men 
også eksterne medlemmer. Vi har valg til de 
akademiske råd og valg til studienævnene. 
Vi har ansatte ledere (med pligt til at lede), 
råd, nævn og studenterdemoer, når bøl-
gerne går højt. Og vi har en uafhængig uni-
versitetsavis til at fremme debatten. Dertil 
kommer organiserede processer, hvor større 
tiltag bliver testet. Alt andet end trivielle 
forandringer bliver genstand for behandling 
i - om ikke alle, så mange - fora for indfly-
delse. De færreste tiltag kommer uforandret 

igennem, hvilket de heldigvis oftest bliver 
bedre af. Og de studenterpolitisk aktive har 
ofte haft en stor andel i de forandringer. 

 
PÅ DEN BAGGRUND er det egentlig ufor-
tjent, at stemmeprocenten er så lav til uni-
versitetsvalget – til bestyrelsesvalget i 2011 
var den 15 procent for de studerendes ved-
kommende. Et valg der bestemmer, hvem 
der skal repræsentere 40.000 studerendes 
holdninger, bør ikke være en parentes, som 
få bemærker, men en begivenhed præget af 
debat og højere stemmeprocenter. Derfor 
er det også blevet en del af KU’s nye strategi 
2016, at der – blandt andet gennem valg til 
de organer, der har indflydelse på hverda-
gen på KU - skal skabes mere fælles identitet. 
Derfor iværksætter rektoratet snart et ini-
tiativ for at skabe mere opmærksomhed om 
universitetsvalget både i forhold til valg af 
studenter- og medarbejderrepræsentanter. 

 
STUDENTERRÅDET ER ET eksempel på, at 
møjsommeligt arbejde og et netværk med 
aktive i stort set alle afkroge af universitetet 
giver indflydelse i hverdagen. Selvom der 
langt fra er enighed om alt mellem ledelsen 
og de studerende, kommer vi mange proble-
mer i forkøbet, fordi Studenterrådet har en 
god fornemmelse for, hvad der rører sig på 

universitetet. I anledning af 100 års jubilæet 
skal der derfor også lyde en tak til de man-
ge, der lokalt tager en tørn i studienævn og 
arbejder med studieordninger, forbedringer 
af studiemiljøet og meget mere.

 
SAMTIDIG ER DER ingen tvivl om, at da-
gens studenterpolitikere ”er vokset med 
alderen”, og som denne avis tidligere har 
beskrevet, er blevet betydelig mere pro-
fessionelle og mindre anarkistiske. Der 
er bevidsthed om det at kunne sætte en 
dagsorden. Men omvendt er kompromisset 
heller ikke fremmed land. Således har ikke 
mindst Studenterrådet været en aktiv med-
spiller i strategiprocessen op til vedtagelsen 
af 2016. Og mellemtimeundersøgelsen, 
som er mundet ud i en målsætning om mi-
nimumstimetal blev lavet på baggrund af et 
forslag fra netop de studerende. Det viser, 
at det er muligt at rykke noget ved at vise 
engagement.

 
STUDENTERENGAGEMENTET ER VIG-
TIGT. Måske vigtigere end nogensinde, 
fordi både vores egne og omgivelsernes 
ambitioner om bedre uddannelser og flere 
studerende står højt på dagsordenen. Der 
er mange processer og forandringer at for-
holde sig til affødt af, at verden uden for 
bevæger sig med meget stor fart. Tillykke 
til Studenterrådet, tak for indsatsen og vel-
kommen ind i de trecifredes rækker, når I 
den 19. april runder de 100! I er stadig en 
vigtig del af KU, men samtidig med et klogt 
fokus på ikke at blive opslugt af ’systemet’!

Af formand Bjarke lindemann 

jepsen og næstformand Maria 

toft, Studenterrådet ved Ku
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100 års  
medbestemmelse?
Med universitetsloven fra 2003 fik studerende og 
medarbejdere et kæmpe los ud i kulden.

19. APRIL 2012 har Studenterrådet fødsels-
dag. I kølvandet på jubilæumsdagen lance-
rer vi en kampagne om vores medbestem-
melse og om, hvordan vi som studerende 
har påvirket og fortsat påvirker vores hver-
dag og uddannelser. Det vil vi gøre igennem 
happenings og sjove tiltag på fakulteterne. 
Men vi vil også gøre det ved at stille spørgs-
mål – for vi ønsker at udvide diskussionen 
om medbestemmelse:  

 
HVAD VIL DET egentlig sige at kunne på-
virke sin egen hverdag på studiet? Oplever 
du, at du er med til at bestemme over din 
uddannelse? Og er der områder, hvor vores 
indflydelse på beslutningerne ville kunne 
skabe bedre resultater for både universitetet 
og samfundet? Vi mener, at medbestemmel-
se er fantastisk godt for Københavns Univer-
sitet. Det giver mening, at vi studerende er 
med til at bestemme over vores uddannelser 
og vores hverdag. Det er nemlig os, der 
kender vores studier, universitetet og byen 
bedst, og vi har rigtig mange gode idéer til, 

hvordan uddannelserne, boligsituationen 
og studiemiljøet kan blive endnu bedre.

 
DERFOR BLIVER VI studerende også 
skuffede, når vi ikke har indflydelse på 
universitetets udvikling. Når man skærer i 
undervisningen uden faglige hensyn. Når 
ingen gider gøre noget ved den ekstreme 
boligmangel i København. Eller når fire 
dekaner får en god idé en lun sommerdag 
og gennemfører en kæmpefusion af fa-
kulteterne, inden man kan nå at stave til 
medbestemmelse. Vi studerende skal tages 
med på råd, fordi vi, hvis der bliver lyttet til 
vores bekymringer og idéer, kan skabe et 
bedre universitet! For 100 år siden var det 
en kamp i sig selv overhovedet at få lov til at 
sige noget til universitetet som studerende. 
Da de studerende efter flere års debat 
blandt professorerne endelig fik lov til at 
stifte et Studenterråd i 1912, var det kun på 
en treårig forsøgsordning. Man skulle jo lige 
sikre sig, at studerende nu også kunne finde 
ud af at sige noget fornuftigt.

 STUDERENDES INDFLYDELSE og medbe-
stemmelse handler om tillid fra ledelsens 
og politikernes side. Tillid til, at selvom vi 
til tider er uenige, så er vores meninger og 
input faktisk en virkelig vigtig forudsætning 
for universitetets udvikling. Også fordi til-
liden skaber engagerede studerende, der 
i højere grad bliver en del af universitetet 
og dets liv. Studenteroprørets paroler ’Ned 
med professorvældet’ og ’Medbestemmelse 
NU’ står stadig som monumenter over de 
demokratiske reformer, som universitetet 
undergik i starten af 70’erne. 
 
DESVÆRRE SVIGTEDE TILLIDEN fra poli-
tikere og ledelse op igennem nullerne. Med 
universitetsloven fra 2003 fik studerende og 
medarbejdere et kæmpe los ud i kulden. Nu 
var vi hverken dygtige eller professionelle 
nok til at kunne lede et universitet. Jovist, 
vi har stadig pladser i KU’s bestyrelse, og vi 
har stadig 50 procent af pladserne i studie-
nævnene. Men vi har fx ikke indflydelse på, 
hvordan pengene på universitetet bruges, 
så vi får mest mulig undervisning, eller på 
hvem der skal ansættes som undervisere.

For et par måneder siden reviderede 
Folketinget universitetsloven. Politikerne 
har erkendt, at der er et stort demokratisk 
underskud på universiteterne. Men der blev 
ikke skabt mere medbestemmelse. Vi fik op-
rettet institutråd, hvor de studerende og an-
satte har ret til at høre om institutlederens 
beslutninger. Det er et skridt i den rigtige 
retning – men er det medbestemmelse?

Af Rektor ralf Hemmingsen og 

prorektor thomas Bjørnholm
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dispUtten

skAl GUD sMiDes 
UD Af UNiVersitet?
SAgEn KoRT - Lektor i religionshistorie 
Mikael Rothstein kritiserer teologi-
lektor jakob Wolf for at kalde sine 
religiøse forestillinger for videnskab. 
Wolf tager til genmæle og anklager 
Rothstein for ikke at kunne skelne mel-
lem videnskab og ideologi. 

Anledningen til disputten er en kronik i 
Kristeligt Dagblad, hvor jakob Wolf gør 
sig nogle betragtninger om teologiens 
rolle på universitetet. 

Debatten fortsætter på uniavisen.dk

spar universitetet  
for religiøse fantasier 

Hold dig til din  
nissevidenskab, 
rothstein 

I min videnskab er ’gud’ et mytologisk væsen i lighed med tusindvis af andre 
guder, ånder, nisser og spøgelser, men for lektor jakob Wolf er ’virkeligheden 
et udtryk for gud’. jeg er tvunget til at protestere.

Mikael Rothstein er pinligt uvidende om, at 
videnskaben både kan være forklarende og fortolkende. 
I det hele taget må hans manglende forståelse for 
teologien og filosofien falde tilbage på ham selv.

tro oG ViDeN - 2

Af lektor jakob Wolf, Det Teologiske Fakultet 

Ifølge Mikael Rothsteins vi-
denskab er Gud en julenisse. 
Ja, hvad siger det nu mest om 
– hans videnskab eller Gud? 

Rothstein bekræfter det, jeg 
siger om videnskab, nemlig at 

en videnskab altid anlægger et bestemt per-
spektiv på verden. Hans videnskab anlæg-

tro oG ViDeN - 1

Af Lektor Mikael Rothstein, Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier 

Lektor i teologi, dr.theol. 
Jakob Wolf, har i Kristeligt 
Dagblads kronik d. 1. marts 
2012 fremlagt sin opfattelse 
af, hvad videnskab er eller bør 
være. Wolfs synspunkter er 

ikke bare radikale, de undslår sig efter min 
mening alle normer for moderne videnska-
belig rationalitet. 

Wolf mener, at han er ansat til at studere 
»spørgsmålet om Gud«, hvilket han betrag-
ter som »et alment spørgsmål«. 

Tillad mig stilfærdigt at påpege, at det er 
et normativt religiøst udsagn, som umuligt 
kan kvalificeres videnskabeligt, og at det 
umuligt kan betragtes som alment, med 
mindre man på missions-kolonialistisk vis 
vil påtvinge andre sine fantasier. 

Gud er en idé
I min videnskab er ’Gud’ et mytologisk væ-
sen, konstrueret som idé, begreb og billede 

ling. Jeg er derfor tvunget til at protestere, 
og jeg er af samme grund meget interesseret 
i at vide, hvad forskere fra andre fag mener 
om dette? 

Jeg er vant til at studere religiøse men-
nesker, så jeg er for så vidt ikke overrasket, 
men jeg bryder mig altså ikke om at religiø-
se argumenter trænger sig på, og insisterer 
på at været almindelig videnskabelig teori 
og metode overlegen.

Disse betragtninger må ikke tolkes som et 
anslag mod Jacob Wolfs forskningsfrihed. 
Den støtter jeg ubetinget som et ukrænke-
ligt princip. Til gengæld vil jeg henvise til 
hans kronik som endnu en årsag til hvorfor 
mit eget fag, religionshistorie, altid bør 
holde sig fri af teologien, fagligt som insti-
tutionelt. 

Mest af alt er jeg dog nysgerrig efter at 
vide, hvad forskere fra andre fag egentlig 
mener? Med mindre, altså, at kronikken ved 
en fejl blev trykt en måned for tidligt?

ger det perspektiv, at Gud er en julenisse, 
og han undersøger så religion ud fra det 
synspunkt. 

Det er fair nok, så kan man jo se, hvor 
langt man kan komme med det. 

Videnskabsmand eller ideolog
Men hvis han mener, at det er den eneste 
tilgang, der er tilladt, så har han forladt al 
anstændig form for videnskab og er blevet 
ideolog. Min tilgang er filosofiens og teolo-

Når Rothstein står totalt uforstående over 
for den opfattelse, at filosofiens og teologi-
ens behandling af gudsbegrebet omhandler 
almenmenneskelige erfaringer og spørgs-
mål, så afslører han en pinlig uvidenhed. 
Mon ikke både han og vi andre er bedst tjent 
med, at han holder sig til sin nissevidenskab

giens, og ifølge den er det et væsentligt træk 
ved gudsbegrebet, at det er begrebet om det 
ubegribelige. 

Det har Rothstein aldrig hørt om, han 
»fatter ikke en bjælde«. Igen, hvad siger det 
mest om, Rothstein eller dette gudsbegreb? 
Har han aldrig læst filosofi? Ved han ikke, at 
spørgsmålet om erkendelsens grænse og vo-
res endelighed er og altid har været centrale 
filosofiske spørgsmål? 

Bare tænk på, hvilken opmærksomhed 
Kant og Heidegger gav disse spørgsmål. 
Rothstein mener måske, at der ikke er no-
gen grænser for erkendelsen, eller at vi ikke 
skal dø? 

en religiøs fortolkning er ikke irrationel
Når jeg siger, at virkeligheden som sådan 
kan siges at være et aspekt af gudsbegrebet, 
bygger det på den iagttagelse, at vi er kastet 
ind i en tilværelse, som vi ikke selv har ind-
rettet, og denne iagttagelse er åben for en 
religiøs fortolkning. 

Denne iagttagelse er der intet mystisk el-
ler irrationelt ved, den er så empirisk som 
nogen iagttagelse, Rothstein bygger på i sin 
videnskab. 

Den religiøse fortolkning er ikke irra-
tionel, selv om den ikke er et bevis. Men 
Rothstein ved tilsyneladende heller ikke, at 
der ikke kun findes forklaringsvidenskaber, 
men også fortolkningsvidenskaber. 

i menneskelige fællesskaber i lighed med 
tusindvis af andre guder, ånder, nisser og 
spøgelser - men for Wolf er intet mindre end 
»virkeligheden et udtryk for Gud«. 

Han hævder således, at »spørgsmålet om 
Gud«, fordi det er alment »ikke […] kun 
vedrører en særlig gruppe mennesker, som 
‘tror på Gud’ og kalder sig kristne«. 

Jeg forstår knapt nok hvad han mener, 
men som religionshistoriker ser jeg nok, at 
han som religiøs aktør producerer religion 
på vegne af os alle sammen – også os, der 
ikke er interesseret i den slags. 

religionens sandhed
Wolf mener videre, at spørgsmålet om »re-
ligionens sandhed« er et afgørende emne 
for forskningen. Svaret behøver vi dog ikke 
vente på, for hvis hans gud er identisk med 
virkeligheden (forstå udsagnet hvem der 
kan), og hvis vi pragmatisk kan konstatere, 
at virkeligheden (uanset vores manglende 
evne til at indkredse den) findes – så falder 
det hele på plads. 

Men altså kun i visse fantasifulde religiøse 
hjerner. Ikke som udtryk for teori- og meto-

debevidst forskning. Wolf kroner sine viden-
skabsteoretiske overvejelser således: 

»Det særlige for den teologiske forskning 
i modsætning til forskningen i de andre 
fag på universitetet er, at den beskæftiger 
sig med vores erkendelses begrænsning og 
vores afmagt. Al anden forskning går ud på 
at udvide vores erkendelse og viden – og 
dermed magt. I teologien udvider vi vores 
erkendelse af, hvad vi ikke ved, og hvad vi 
aldrig vil kunne vide og få magt over.« 

Jeg fatter ikke en bjælde! At erkende det 
man ikke kan erkende, ligger uden for min 
intellektuelle formåen, men her er idealet 
altså at studere dét, »vi aldrig vil kunne 
vide«. Det er det rene nonsens! 

Enten er vi ude på det meget dybe, post-
modernistiske åbne hav, hvor alle regler 
og punkter er opløst, eller også er vi ved at 
drukne i uforståelige religiøse mumlerier. 

teologiens forhold til videnskaben
Nu kunne jeg for så vidt være ligeglad. Ham 
om det! Problemet er bare, at Wolf insiste-
rer på at hans idé om videnskab, skal bidra-
ge til universitetets samlede vækst og udvik-
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KAlender
Agents of change: the ’doing’ of  
multicultural education in the israeli 
context
cESEM SEMInAR - Prof. Yehuda bar-Shalom,  

The David Yellin college of Education, jerusalem

tid: 3/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KuA, njalsgade, lok. 23.2.47

Arr.: cesem.ku.dk

eskperimentel logik  
i samfundsvidenskaben
FoREDRAg – ’The Devil is in the design’: Eksperimentel logik 

og årsagssammenhænge i samfundsvidenskabelig forskning 

af Mads Meier jæger

tid: 12/4 kl. 15.15–17.00

Sted: cSS, Østerfarimagsgade 5, lok. 7.0.34

Arr.: Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi,  

www.samfil.dk

Mænd og kvinders hjerneceller
FoREDRAg - Er der forskel i antallet af hjerneceller på mænd 

og kvinder og hvad sker der når vi bliver syge eller gamle?  

Af professor bente Pakkenberg, Forskningslaboratoriet for 

Stereologi og neurovidenskab, bispebjerg hospital 

tid: 12/4 kl. 19.30 

Sted: August Krogh bygningen, universitetsparken 13, Aud. 1 

Arr.: Dansk naturhistorisk Forening

tvetydighedens æstetik i nutidig  
kunst og kultur
FoREDRAg – Af professor ved Arkitektskolen carsten Thau 

tid: 12/4 kl. 20.00

Sted: Trinitatis sognehus, Pilestræde 67 

Arr.: www.studenterpraesterne.ku.dk

A tooth for a tooth. tooth ornaments  
from the Mesolithic graves 
LEcTuRE - Professor Lars Larsson, Lund university on tooth 

ornaments from the cemeteries of Zvejnieki, northern Latvia 

tid: 13/4 kl. 13.00

Sted: centre for Textile Research, njalsgade 80, room 16.2.8

Arr.: www.ctr.hum.ku.dk

skatteretlig værnsregulering i kontekst
TILTRæDELSESFoRELæSnIng – Af jacob graff nielsen,  

professor i skatteret

tid: 13/4 kl. 14-17

Sted: Anneks A, Studiegården, Studiestræde 6

Arr.: Det juridiske Fakultet 

the practice of wardship in the  
late medieval earldom of orkney
FRoKoSTMØDE – ’jn nostra detencione’. oplæg af Ian Peter 

grohse, Trondheim

tid: 16/4 kl. 12-13.15

Sted: KuA, Saxo, lokale 9.3.14

Arr.: Middelaldercentret 

ideologi og ny venstrefløj i de arabiske 
opstande
FoREDRAg – Af Sune haugbølle, ToRS, Ku

tid: 16/4 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, h.c. Andersens boulevard 35, 3.

Arr.: www.royalacademy.dk. gratis adgangskort online

hvad betyder social retfærdighed i de arabiske lande? hvad er 

en arabisk venstreorienteret? Et af de mest interessante fæ-

nomener i de arabiske opstande er genkomsten af den ven-

streorienterede ideologi. Ved at forlene klassiske venstre-

fløjsparoler, som regimerne havde tømt for betydning, med ny 

mening, har en bred vifte af kommunister, socialister og intel-

lektuelle skabt basis for fornyet indflydelse efter at have været 

ekskluderet i årtier. De har til fælles, at de søger at definere en 

ny politisk retning baseret på social retfærdighed. 

Dna-undersøgelser i retsgenetikken -  
en historisk oversigt
FoREDRAg – Af niels Morling, professor i retsgenetik, dr.med. 

Institutleder for Retsmedicinsk Institut

tid: 17/4 kl. 19.30

Sted: Auditoriet, Medicinsk Museion, bredgade 62

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab

Coaching, coping og selvrealisering –  
teologisk belyst
PAnELDEbAT - Med lektor, ph.d. bent Meier Sørensen, copen-

hagen business School; sognepræst, cand.theol. Lene bischoff-

Mikkelsen og ph.d.-stipendiat, cand.theol. Diana Rigtrup

tid: 17/4 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44

Arr.: Teologisk Forening. Entré 25 kr. 

Charting David Bohm’s evolving ideas on 
Quantum Mechanics 
hISToRY oF ScIEncE SEMInAR - olival Freire jr, Federal univer-

sity of bahia, brazil: continuity and change - charting David 

bohm’s Evolving Ideas on Quantum Mechanics 

tid: 18/4 kl. 14.15 

Sted: Aud. A, niels bohr Institute

Arr.: The niels bohr Archive, www.nba.nbi.dk

Memento i Cinemateket
FILMVISnIng - Instr. christopher nolan (2000). Tidspunkt og 

oplægsholder oplyses senere Et begrænset antal fribilletter ef-

ter først til mølle-princippet

tid: 19/4

Sted: cinemateket, gothersgade

Arr.: www.studenterpraesterne.ku.dk

filosofisk fugletur
uD I nATuREn - Med lektor claus Emmeche, leder af center for 

naturfilosofi og videnskabsstudier & studenterpræst nicolai 

halvorsen

tid: 21/4 kl. 10.00 – ca. 14.00

Sted: Vi mødes ved holte Station

Arr.: www.studenterpraesterne.ku.dk

Ligheden mellem fugle og tanker er, at de begge kan flyve. De 

kan også begge slå sig ned og bygge rede. Men kan tanker græs-

se, som gæs på en eng? Disse og lignende spørgsmål vil vi drøf-

te på denne filosofiske fugletur. Forårets fugletur går til vaser-

ne og mose- og rørskovsområdet ved furesøen. Turen vil gå fra 

holte station langs bunden af Store Kalv i den vestligste ende 

af Furesøen og ud til Vaserne. husk godt fodtøj, madpakke, 

drikkevarer, kikkert og godt humør.

August krogh Center åbningssymposium
ÅbnIng – nyt tværvidenskabeligt center for forskning i meta-

bolisme og molekylærfysiologi med kernefaciliteter for sympo-

sier, seminarer, ph.d.-kurser m.m. Initieret i samarbejde mellem 

Institut for Idræt, biologisk institut og SnM 

tid: 20/4 kl. 14-17 inkl. efterfølgende buffet

Sted: Auditorium 1, August Krogh bygningen,  

universitetsparken 13

Arr.: akc.ku.dk.

julie Nords dannelsesrejse
ARTIST TALK – ’når forventninger brydes i et folkevognsrug-

brød’. umiddelbart er julie nords tegninger eventyrligt hyggeli-

ge at kigge på. Men ved et nærmere kig træder rigtigt mange 

uhyggelige elementer frem og bryder med vores første forvent-

ninger 

tid: 24/4 kl. 19

Sted: hans Tausens Kirke, halfdansgade 6

Arr.: www.studenterpraesterne.ku.dk

Den filosofiske læsning 
af teologiske temaer
FoREDRAg - Lars Östman i anledning af udgivelsen af giorgio 

Agamben: nøgenhed, Forlaget Anis 2012

tid: 25/4 kl. 16.30-18.00

Sted: Købmagergade 44-46, Auditorium 11

Arr.: center for Studiet af bibelens brug, teol.ku.dk/afd/csbb

jesuskirkens hemmeligheder
RunDVISnIng – Sognepræst hanne Rosenberg er guide

tid: 26/4 kl. 16 - ca. 17.30. fælles afgang fra  

st. kannikestræde 8 kl. ca. 15

Sted: jesuskirken, Kirkevænget 5A  

Arr.: www.studenterpraesterne.ku.dk

snegle og parasitter – molekylære  
undersøgelser af ferskvandslungesnegle 
FoREDRAg - Af forskningslektor Aslak jørgensen, Statens  

naturhistoriske Museum, Ku 

tid: 26/4 kl. 19.30 

Sted: August Krogh bygningen, universitetsparken 13,  

Auditorium 1 

Arr.: Dansk naturhistorisk Forening

Nutiden i fortidens spejl 
FoREDRAg – Af forfatter, cand.theol. jørgen I. jensen. om ud-

sagnet ’Kend dig selv’, som ifølge den østrigske lærer og filosof 

Ferdinand Ebner er den mest tvetydige sætning i vestlig kultur

tid: 26/4 kl. 20.00

Sted: Trinitatis sognehus, Pilestræde 67

Arr.: www.studenterpraesterne.ku.dk

identitetsfælder og balancegængere -  
etniske minoritetsdrenge i den danske 
folkeskole 
cESEM SEMInAR - With Laura gilliam, Department for  

Education, Au 

tid: 27/4 kl 13.15- 15.00

Sted: KuA, njalsgade, lokale 14.2.50

Arr.: cesem.ku.dk 

foreNiNGer

kæmpe sportsprogram for studerende 
Denne sommer kan du prøve kræfter med nye såvel som gamle 

kendinge hos universitetets Studentergymnastik, uSg: Sejl-

lads/matchrace, parkour, tennis, havsvømning, havkajak, 

mountainbike, adventureture med meget mere.

Er du mere til det indendørs, er du måske frisk på ballet, zumba, 

yoga/pilates, crossfit, svømning eller noget helt andet?

Se www.usg.dk for nye hold og tilmelding. holdstart fra primo 

maj.

Er du mere til det indendørs, er du måske frisk på ballet, zumba, 

yoga/pilates, crossfit, svømning eller noget helt andet? Se 

www.usg.dk for nye hold og tilmelding. holdstart fra primo maj.
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diverse
leGAter oG foNDe

overretssagfører 
sigurd jacobsens Mindefond
Fonden støtter studieophold af mindst et halvt års va-

righed ved et udenlandsk universitet eller tilsvarende 

højere læreanstalt inden for området humaniora inden 

for den europæiske kulturkreds.

Emne for ansøgere med ansøgningsfrist den 15. maj 

2012: Studier af europæisk kunst og kultur. herunder 

betydningen af den europæiske kultur for den øvrige ver-

den.

Ansøgningsskema kan rekvireres enten pr. e-mail: Ln@

ibfelt-siebert.dk, eller ved skriftlig henvendelse bilagt 

frankeret svarkuvert til advokat ulrik Ibfelt, Vimmelskaf-

tet 43, 1161 København K, og tilstilles denne i tre ek-

semplarer senest den 15. maj 2012.

Yderligere oplsyninger: Ln@ibfelt-siebert.dk.

Såfremt ansøgerne ikke har modtaget svar på legatan-

søgningen senest den 1. august 2012 vil dette være at 

betragte som et afslag.

Cand.mag. karen iversens legat 
for nordister og romanister
Formål: Støtte til videre uddannelse i ind- og udland.

Målgruppe: Kandidater el. studerende, herunder ph.d.-

studerende, i romanske eller nordiske sprog ved Ku, som 

har kvalificeret sig sprogvidenskabeligt. De ansøgere, 

der ønsker at komme i betragtning, skal dokumentere 

fremragende evner og flid. Evt. ansøgere, der kan doku-

mentere slægtskab med en af eller begge legatstifte-

rens forældre, direktør for Københavns brandforsikring 

charles Alfred Iversen og hustru Fernanda Müller, født 

Ree, har fortrinsret, hvis de i øvrigt er kvalificeret til at 

opnå støtte.

Tilskud: Der er i år ekstraordinært op til 120.000 kr. til 

uddeling i flere portioner. Da legatet efter henstilling fra 

civilstyrelsen bliver opløst i løbet af 2012, uddeles alle 

midlerne i år.

Ansøgning: Der foreligger ikke særskilt skema, men op-

mærksomheden henledes på kriterierne ovenfor. cPR-

nr. skal oplyses.

Sendes til: Det humanistiske Fakultet, hR- Personale af-

delingen, njalsgade 76, 2300 København S, Att. Anette 

Reinhardt Pedersen og mærket ’Karen Iversens legat’.

Ansøgningsfrist: 1. maj 2012, kl. 12.00.

koNkUrreNCe

slå ørerne ud og sig det videre:
Vind en ipad i Uniavisens citatstorm 2012
citater er kontekstuelle, og ’I have a dream’ ville ikke gø-

re indtryk, hvis det var jan fra Faxe Ladeplads, der sagde 

ordene i søvne. Vi indbyder dig til at dele de bedste Ku-

citater i 2012.

universitetsavisen samler citater ind fra nær og fjern. 

Sæt dit præg på dette års citatsamling og deltag i kon-

kurrencen om en iPad 2 fra Apple. Det eneste du skal gø-

re, er at skrive dit yndlingscitat i en statusopdatering på 

Facebook - hvad enten det er fra din sidemand, din favo-

rit-teoretiker eller en underviser på Ku - og huske at 

’checke in’ hos uniavisen. 

Læs mere om konkurrencen og betingelserne på 

facebook.com/uniavis

nAvne
oN UNiVersitYpost.Dk

More students, less energy, 
costs flat
The university of copenhagen is slowly 

growing green and, ultimately, saving mo-

ney. While student and employee numbers 

are up, energy consumption is down. And 

calculations with the university Post show 

an energy bill that is neither up, nor down. 

The university Post also compares green 

initiatives with other universities.

why are trees dying? student 
seeks answers
Ash trees risk extinction unless students 

like Martin Slot at the university of copen-

hagen’s Forestry school can find a way to 

save them. Pictures from dying sections of 

gribskov forest.

Greenland whales in photos
The university Post is getting photos from 

recent field work off greenland by Mikkel 

Sinding of the centre for geogenetics. he is 

studying the behaviour of bowhead whales.

 

Marte’s free outdoor workout 
session
Marte is a norwegian who knows how to do 

a solid workout. check out her Top 10 Free 

Workout spots and tips in copenhagen and 

get ready to look your very best this spring.

Copenhagen vs stockholm in 
wardrobe war series
our popular international fashion ambush 

continues with the research centre at 

Karolinska in Stockholm, and a feminist art 

exhibition at the university of copenhagen, 

KuA.

 

University post only online
The English-language media of the univer-

sity of copenhagen is entirely online. Make 

sure you are tuned into our content via news-

letter, 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.

kirsten Hastrup 
får humanioras 
Nobelpris
Antropolog, Ku-professor 
Kirsten hastrup smykket med 
den fornemme gad Rausings 
Pris i Stockholm

Kirsten hastrup, professor i antropologi på Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet blev hædret af svenske 

Kong carl gustav, da han - på vegne af det svenske 

videnskabsakademi - overrakte hende den fornemme 

gad Rausings Pris i Stockholm den 20. marts. Det sker 

bare fem måneder efter, at Kirsten hastrup i november 

2011 af vores egen dronning Margrethe modtog Ebbe 

Munck-prisen. 

en million svenske kroner
Kirsten hastrup får gad Rausings Pris, der undertiden 

omtales som humanioras svar på nobelprisen, for sin 

fremragende humanistiske forskergerning. Prisen tilde-

les af det svenske videnskabsakademi, Kungl. Vitterhets-

akademien, og er på en million svenske kroner.

Prisen får Kirsten hastrup for sin grænse-overskridende 

forskningsindsats med fokus på forholdet mellem 

menneske, samfund og miljø. hendes antropologiske 

forskning tager fortrinsvis afsæt i de nordiske og arktiske 

områder med særligt fokus på Islands og grønlands 

historie og kultur.

Meget stor pris i Norden
»gad Rausings Pris er en af de meget store hæderspriser 

i norden, og én af de få, som gives til humanistisk forsk-

ning – i mit tilfælde til antropologisk forskning med en 

markant historisk komponent,« siger Kirsten hastrup.

Kirsten hastrups forskningskarriere er imponerende, 

men at få tildelt gad Rausings pris havde hun ikke regnet 

med:

»Det var en meget stor overraskelse. Man forventer sim-

pelthen ikke, at en så fornem udmærkelse kan tilfalde én 

selv. hvad pengene skal gå til, har jeg endnu ikke taget 

stilling til, men det giver jo nogle nye muligheder.«

Blå BoG

Kirsten hastrup, f. 1948, er professor i antropologi ved 

Københavns universitet, hvor hun leder forskningscen-

tret Waterworlds. Kirsten hastrup er præsident for Det 

Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, som hun har været 

medlem af siden 1999.



24  u n I V E R S I T ETS AV I S E n  3  ◆  2 0 1 2

”Alle elsker  
slumdog-millionærer”
To krøllede humanister gamblede sig til den runde million 
i Hvem vil være millionær? Sjældent har der været mere 
go i hans Pilgaards gameshow, end da de to skarpe fyre 
smed livrem og seler – og vandt.

ViNDerHistorie
Af gry gysser gaihede

Over en million seere var mere end almin-
deligt godt underholdt, da tv-quizzen Hvem 
vil være millionær? rullede over skærmen 
12. marts. Ikke alene blev den runde million 
udløst for bare syvende gang i program-
mets lange historie, men vinderparret, 
studiekammeraterne fra Dansk, Jon Mikkel 
Hansen og Lars-Ole Jørgensen, var svært 
charmerende, fabulerende og cool at følge i 
deres kringlede klatring mod toppen.

Livlinerne var alle brugt, da spørgsmålet 
til en million lød:

- Ved hvilket af disse OL vandt Danmark 
flest guldmedaljer – A. Atlanta 1996, B. 
Sydney 2000, C. Athen 2004 eller D. Beijing 
2008?

- Det er strengt. Nu kommer sportsspørgs-
målet, sagde Lars-Ole, der ikke ligner en 
mand, hvis atletiske form matcher hovedets 
skarphed. De to venner, der har hængt ud 
sammen siden de mødtes som tutorer på 
danskstudiet, var på glat is, det var tydeligt 
for enhver. Alligevel valgte de at gamble. 

»Rock’n’roll, vi gør det sgu,« endte de to 
spillere med beslutte, og de fortæller, at der 
gik uendelige minutter fra de havde svaret 
A. Atlanta, mens de med lukkede øjne knu-
gede hinandens hænder og skiftevis fnes og 
stønnede, indtil Hans Pilgaard endelig udlø-
ste spændingen med sit tillykke-brøl.

one-liners som perler på snor
Lars-Ole takker ja til kaffe, »hvis den er fra i 
dag,« da halvmillionærerne ugen efter kig-
ger forbi på redaktionen. Han og Jon kan 
godt lide at tale om deres oplevelse, der ikke 

bliver mindre underholdende, når de selv 
evaluerer bedriften. Som et proft komiker-
par færdiggør de hinandens sætninger og 
one-liners, mens de morer sig stort over den 
anden undervejs.

I kunne have tabt en formue på gulvet lige 
dér – hvordan turde I smide det gæt? 

»De shows er beregnet på, at du går hele 
vejen. Når du fx hører musikquiz i radioen, 
og folk ringer ind og svarer rigtigt to gange 
og så stopper, fordi de har fået deres to cd’er 
med LOC, så bliver man sgu træt som publi-
kum,« siger Jon. 

»Havde vi trukket os der, var vi gået 
hjem med 25.000 kroner hver, og det er da 
mange dejlige penge, men vi var sgu rimelig 
nonchalant omkring det – for os var det bare 
en sjov dag, der pludselig kunne ende med 
at blive helt vildt sjov,« tilføjer Lars-Ole.  

»Da Hans Pilgaard coachede os før show-
et, sagde han: ’Tag jer tid, tænkt højt, brug 
hovedet og livlinerne, så er I garanteret 
50.000. Men I får ikke millionen, medmin-
dre I er villige til at gamble mindst én gang’. 
Og det spøgte i hovederne på os, der elsker 
at spille,« siger Jon.

Den tilbagelænede attitude skyldes nok, 
at de ikke selv opsøgte showet, mener 
drengene, og at de ikke ville blive drevet fra 
hus og hjem, hvis de gik derfra med tomme 
lommer. Quiznørderne blev spottet af en ta-
lentspejder fra tv-produktionsvirksomheden 
Metronome, da de var værter ved en quiz i 
Mødestedet, som studentercafeen hedder 
på Amager Campus.

»Vi blev inviteret til casting og blev filmet, 
mens vi svarede rigtigt på et spørgsmål og 
forkert på et andet, men på en oplysende og 
underholdende måde,« mener Lars-Ole: 

»Og vi havde næsten glemt alt om det, da vi 
blev ringet op og inviteret i studiet.«

 
ikke råd til at fejre milliongevinsten
Hvordan fejrer man, at man lige har vundet 
en million?

»Ja, der står Hans Pilgaard med 
papchecken, men man får jo ikke pengene 
på dagen, og vi var rimelig meget på pum-
perne begge to med store overtræk, så vi tog 
hen på Lars-Oles arbejde og drak nogle sjus-
ser,« siger Jon, og Lars-Ole supplerer:

»Vi har stadig ingen penge. Showet blev 
optaget i august sidste år, og det hænger 
sådan sammen, at programmet først skal 
vises, og så bliver honoraret overført til vo-
res nem-konti inden for fjorten dage. Det er 
ikke sket endnu (ved redaktionens slutning, 
red.), men vi venter opkald fra skeptiske 
bankrådgivere hvert øjeblik.«

Jon og Lars-Ole har lavet universitetsra-
dio sammen i tre år, hvor tjansen var at lave 
underholdende morgenradio på baggrund 
af døgnets nyheder. 29-årige Jon har taget 
en it-overbygning, og arbejder i dag i en lille 
gazellevirksomhed i ITU’s væksthus, hvor 
han med egne ord ’prøver at puste en it-
boble op omkring sig selv’. 33-årige Lars-Ole 
holder en lille pause fra KUA og arbejder 
’med mad og vin’.

På spørgsmålet om danskfaget kom 
handy ind undervejs i quizzen, svarer Jon, 
at bortset fra ’Hvem var den første mandlige 
vært på Vild med Dans’, så var der masser af 
studierelateret stof.

»Ja,« tilføjer Lars-Ole, »selv da vi skal tids-
fæste abortlovgivningen, kommer vi frem 
til svaret ved at relatere til film, vi har set, 
og bøger vi har læst. Det er der, man bliver 
god til quiz. Viden er godt, men organiseret 
viden er bedre, og det lærer man på uni – at 
lave en form for søgning i sin egen viden, så 
den bliver anvendelig.«

»Måske havde vores vej været kortere, 
hvis vi havde været dybt resultatoriente-
rede, men det giver bedre fjernsyn, når man 
kommer godt omkring,« siger Jon, der igen 
viser genren respekt.

NYriGe HUMANister 

 »Planen var, at Lars-ole (th) skulle have 

en millionærhat – en megahat med 

guldboa-kant for eksempel. Men vi har 

ikke fundet den hat, der som sådan 

afspejler vores gevinst.«
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Hvad pengene skal bruges til
Jon fortæller også, at de efter showet ople-
vede momenter af fame and stardom. Begge 
blev genkendt i byen i dagene efter showet, 
men de fortæller, at der var lutter smil, skul-
derklap og high fives til dem i bussen og på 
gaden.

»Vi havde ikke troet, der var så meget 
heltestatus i det. Folk elsker jo den slags 
Slumdog Millionaire-succes,« ler Lars-Ole, 
og Jon griber den:

»Uden sammenligning i øvrigt hører man 
tit fx Nik og Jay brokke sig over dansk jante-
lov. Men vi har kun fået gode vibes – der er 
ingen, der har stukket til os.«

»Men når pengene kommer, skruer jeg 
bissen på – så har jeg ikke brug for alle de 
venner,« siger Lars-Ole, »Aj, folk har været 
påfaldende cool. Jeg havde troet, at alle 
mulige weirdos ville ringe og sige: Vil du 
investere i den her kondisko med FM-radio, 
men nej.«

Og hvad skal pengene så bruges til? Jon 
skal være far til august, og det koster, har 
han hørt: 

»Min far klager over, at han måtte sælge 
sin Ford Mustang, da jeg blev født. Måske 
skal jeg købe ham en amerikanerbil. Man 
kan nå at bruge de penge i sit hoved mange 
gange, men der ender med kun at være 
280.000 til os hver, når skattefar har været 
der, og så er der overtræk, der skal dækkes. 
Vi har jo været fattige de sidste seks-syv år 
som studerende.«

Lars-Ole skal på en længere tur til USA, 
siger han. 

Skal man ikke have én ting, der er helt vildt 
ekstravagant?

»Jeg prøver at overtale Jon til at holde 
en fest, så vi kan give omgang til alle, der 
fortjener det. Man kan godt blive klog og 
snakke andels- og studielån, og man kan 
hurtigt brænde en kvart million af på guld-
armaturer og skræddersyede suits. Det lyder 
blasert og nederen, men det er jo ikke en 
formue – i disse tider,« siger Lars-Ole. 

gbg@adm.ku.dk


