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a seleCtiOn Of stOries On 
universitypOst.dK 

student council launches couch surf 
housing service
Students in desperate need of a place to live can now borrow 

other students’ sofas. Or let another student borrow theirs. The 

student council now attempts to break through the housing 

bottleneck.

staff frustrated with faculty merger
Under a smooth surface, it is still rough going for staff in merger-

afflicted faculties at the University of Copenhagen. For veterinary 

departments’ staff for example, the new faculty structure has 

meant the hassle of incompatible IT systems, queues to get 

hold of phones and desks and the travelling back and forth to 

meetings.

slump in international student numbers
As the University of Copenhagen is forced to zealously apply 

government restrictions, provincial competitor Aarhus is now 

nipping at its heels. This fall, only 1,092 students have been ad-

mitted for the fall semester in Copenhagen, nearly a 20 per cent 

drop from 2010. Aarhus got 780 this semester, an increase that 

was helped by a recent merger with another institution.

all the dhl action
Reports and pictures from the supposedly-for-fun-but-actually-

competitive dHL relay race. 

Scan the QR code below and stay tuned on our site.

et udpluK fra uniavisen.dK

»Jeg har opdaget, hvad der driver 
rusvejlederne«
Vi har mødt Anna Helqvist til et interview om hendes speciale om 

rusvejledere. de er anderledes, end mange nok havde troet.

film med et vidensblik
Hver torsdag bringer Uniavisen.dk en ny filmsamtale, for en 

forsker på KU er blevet hevet med ind i mørket for at komme med 

sine reflektioner over en biografaktuel film.

messerschmidts eu-skole
Morten Messersschmidt skal være ekstern lektor i jura på KU. det 

placerer den kendte EU-politiker I en dobbeltrolle som universi-

tetsansat og politisk debattør. Messerschmidt har selv I 2011 

været ude med riven efter ansatte på KU, der udtrykker politiske 

synspunkter, mens de optræder som fagpersoner.

immatrikulation og fest!
Se Adam Garffs store billedreportage fra semestrets første store 

fest.

Scan koden og besøg netavisen.

redesign 

Af  Richard Bisgaard, ansvarshavende redaktør

Københavns Universitet satte strøm til Universi-
tetsavisen i efteråret 2009. Siden har vores trykte 
avis fået nyt look, der afspejler, at den er blevet et 
månedsmagasin. Nu har avisens danske og engelske 
hjemmeside også fået en smukkesering, så det grafi-
ske udtryk på de tre platforme ligner hinanden.

Samtidig har vi grebet muligheden for at ændre 
mere grundlæggende funktioner. Vi har først og 
fremmest tilføjet en kalender – en slags Alt om KU, et 
katalog over livet på landets største universitet, som 
dækker alt fra foredrag til fester. Det smarte er, at 
man selv kan oprette kalenderbegivenheder. Det er 
gratis og kræver blot, at man opretter sig som bruger 
på sitet eller logger ind med Facebook. 

brug os
Vi har også ændret, hvordan vi styrer strømmen af 
artikler, så det bliver mere overskueligt for læseren at 
se, hvad der er vigtigst.

Sitet tilpasser sig nu den skærm, læseren bruger. 
Man kan også se effekten ved at forstørre eller for-
mindske sit browservindue. Mange medier har ud-
viklet særlige mobilhjemmesider, men vi har i stedet 
valgt, at vores site skal tilpasse sig livet på en telefon.

Afprøv det nye site. Vi undskylder for de tekniske 
børnesygdomme og tager glad imod alle læsernes 
ideer og fejlrapporter. 

Tjek også vores nyhedsbreve, som kommer et par 
gange om ugen, når vi har noget væsentligt nyt at for-
tælle. Det er også her, vi løbende annoncerer konkur-
rencer, hvor du kan vinde bøger, film- og teaterbillet-
ter og andet godt.

universitetsavisens formål
Mens Uniavisen, som den nu hedder på både tryk og 
net, primært henvender sig til de danske studerende 
og ansatte, har University Post til opgave at lave ny-
heder på engelsk til de ikke-dansktalende ansatte og 
studerende på Københavns Universitet. 

Vil du have et udenlandsk blik på Københavns Uni-
versitet, behøver du bare klikke på Try UniversityPost 
i bladhovedet på Uniavisen.dk.

Fælles for alle tre platforme er dog, at de hører 
under samme redaktionelle paraply og nyder godt af 
Universitetsavisens frihedsbrev. 

Redaktionen er ikke en del af Kommunikations-
afdelingen, men har netop til formål at producere 
uafhængig og kritisk journalistik om forholdene for 
de studerende og ansatte på landets største og ældste 
universitet.

bidrag til avisen
Vi udgives af Københavns Universitet, men er ikke i 
lommen på hverken rektor, Studenterråd eller tillids-
folk. Vi er din repræsentant som læser. I fællesskab 
udgør vi den interne kritiske offentlighed, som uni-
versitetet lever og ånder for.

Hjælp os med at gøre avisen bedre. Tip historier til 
os, send fotos og skriv debatindlæg. 

Eller udnyt muligheden for at for at blive studen-
terskribent og pynte på dit cv. Eneste forudsætning 
er, at du har en god pen og har næse for den gode 
historie. Til gengæld tilbyder vi coaching og sparring 
samt beskeden hyre for artikler, der er værdige til of-
fentliggørelse.

rjb@adm.ku.dk
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uniavisen og university post 
i nye klæder på nettet
den danske og engelske onlineavis har fået nyt 
design og nye funktioner
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fOrsKningsregistrering – i
Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet (KU) taber terræn 
til de andre danske universiteter i kampen 
om at få offentliggjort de sidste nye forsk-
ningsresultater i de store anerkendte tids-
skrifter.

Sådan ser det i hvert fald ud ved første 
øjekast. 

I virkeligheden klarer mange KU-forskere 
sig godt i konkurrencen, men de glemmer 
– eller gider ikke – at udføre en simpel ar-
bejdsrutine, der ikke tager mange minutter.

To ud af de ti tilfældigt udvalgte topfor-
skere på KU mangler således at registrere 
cirka 40 procent af deres forskning i KU-da-
tabasen CURIS (Copenhagen University Re-
search Information System), og en mangler 
at registrere 25 procent, viser en optælling 
foretaget af Det Kongelige Bibliotek. 

Der skal derfor sættes fokus på at få vendt 
den negative udvikling, der betyder, at KU’s 
registreringer i CURIS er faldet med ni pro-
cent, siden databasen blev oprettet i 2007. 

KU’s andel af det samlede antal nationale 
publikationspoint er dermed dalet fra cirka 
34 procent i 2009 til cirka 31 procent i 
2010, mens de øvrige danske universiteter 
enten har fastholdt eller øget deres andel. 
Så mens forskere på KU altså registrerer 
mindre og mindre forskning, registrerer kol-
legaerne i for eksempel Aarhus og Odense 
mere og mere i samme type it-system. 

Tilbagegangen i CURIS sættes i relief af, 
at KU samtidig har haft stor fremgang i den 
internationale publikationsbase, Thomson 
Reuters Web of Science (TRWoS).

Væksten har været på godt 12 procent fra 
2008 til 2010, men fremgangen til trods er 
der også problemer med de internationale 
registreringer.

En tredjedel af Niels Bohr Institutets 
forskning står eksempelvis ikke opført som 
KU-forskning, fordi forskerne ikke anfører 
University of Copenhagen som adresse, når 
de indleverer deres manuskript til forlagene. 
En mulig forklaring er, at forskerne kun fø-
ler sig knyttet til instituttet, de er ansat ved, 
og ikke til det samlede KU.

Dermed går KU også glip af vigtige point 
i kampen om at kravle op ad de internatio-
nale ranglister over de bedste universiteter 
i verden.

»Der er ingen fremtid i at være selvtil-
strækkelig. Vi får alle vores løn af KU og 
nyder godt af universitetets gode navn og 
rygte i vores arbejde, så det værste er måske 

administratiOn 

Forskere, der ikke orker at registrere deres publika-

tioner i den interne database, koster dyrt.

i virkeligheden tabet af prestige – ikke at vi 
mister penge,« siger Thomas Bjørnholm. 

  
uklart ansvar
Ifølge Thomas Bjørnholm er det ikke kun 
et spørgsmål om, at der skal ske en hold-
ningsændring blandt forskerne. De admini-
strative støttefunktioner skal være til stede, 
og der skal afsættes ressourcer til opgaven, 
siger han.

Det er ledelsen på institutterne og cen-
trene, der skal sikre dette, men de kan orga-
nisere arbejdet på flere forskellige måder, 
påpeger han.

For godt nok er det ministeriet, der 
fastsætter, hvad der skal registreres, men 
fakulteterne bestemmer selv, hvor meget 
forskerne skal indtaste. For eksempel kan 
CURIS godt importere data fra internatio-
nale baser, men det er op til fakulteterne 
at gøre brug af mulighederne, lyder det fra 
prorektor. 

Erfaringer fra Danmarks Tekniske Univer-
sitet viser, at man kun kan importere cirka 
halvdelen af forskernes artikler.   

»En del steder har det været uklart, hvem 
der havde ansvaret for hvad, og der har 
været forskel på, hvordan tingene blev gjort 
lokalt på institutterne. Men opgaven med at 
registre forskning er jo ikke ny. Alle fakulte-
ter har nu skærpet deres støtte til forskernes 
inddatering, og fremover skal det være mere 
klart, hvor man kan få hjælp til registrering. 
Hvis vi som universitet vil være kendt for 
god forskning, er tiden kommet til at hanke 
op,« siger Thomas Bjørnholm.  

clba@adm.ku.dk 
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KOrt Om Curis

•	 	CURIS	er	et	it-system	til	registrering	af	

forskning og formidling på Københavns 

Universitet.

•	 	CURIS	er	en	forkortelse	for	Copenhagen	

University Research Information System.

•	 	Systemet	bygger	på	it-platformen	PURE	4,	

som alle danske universiteter anvender til 

forskningsregistrering. 

•	 	CURIS	har	afskaffet	de	gamle	håndholdte	

PUF-skemaer, som forskerne tidligere 

udfyldte med kuglepen og som herefter 

blev tastet ind i KU’s årbog.

•	 	Forskerne	har	med	CURIS	nu	mulighed	for	

selv at registre forskning, redigere deres 

webprofil på hjemmesiden og uploade ar-

tikler, så alle kan læse dem (Open Access). 

•	 	Der	er	mulighed	for	at	importere	data	

fra internationale baser som fx PubMed, 

ArXive.org, SAO/NASA, CAB, TOC og ISI via 

ReferenceManager eller bibtex.

Forskere snyder  
sig selv for millioner
det koster Københavns Universitet tre 
millioner kroner årligt, at forskerne glemmer 
at registrere deres forskningsartikler i 
databasen CURIS. dertil kommer tabet 
af prestige. I sidste ende går det ud over 
forskerne selv, da pengene kunne have 
lønnet seks lektorer.

Problemet er udbredt blandt de godt 3.500 
videnskabeligt ansatte på KU, bekræfter en 
anden stikprøve, som rektoratet tidligere 
har fået lavet blandt 50 andre forskere 
på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
(Sund) og Det Naturvidenskabelige Fakultet 
(Science). 

De 50 forskere havde her registret 20 pro-
cent færre publikationer i CURIS end i den 
internationale database Thomson Reuters 
Web of Science (tidligere ISI), selvom de 
har pligt til at gøre det. 

Eftersom deres publikationer bør være 
registreret begge steder, mangler altså en 
femtedel af deres arbejde i CURIS. 

»Det tager ikke mere end to-tre minutter 
at lave en registrering. Men det er nok en 
udbredt holdning blandt nogle forskere, at 
når de er færdige med deres forskning, har 
de gjort deres, og så må andre tage over. Så-
dan har jeg også selv set på det. Det er for-
ståeligt, at det kan opfattes som en praktisk 
ting, der er rent sekretærarbejde, og som 
står nederst på listen over dagens gøremål. 
Problemet er, at det koster os penge og pre-
stige,« siger prorektor Thomas Bjørnholm.

taber millioner
De manglende registreringer er en alvorlig 
sag. Det skønnes at koste KU cirka tre mil-
lioner kroner årligt. Det svarer til seks lekto-
rers årsløn.

Når færre publikationer betyder færre 
penge, skyldes det, at VK-regeringen, So-
cialdemokraterne, Dansk Folkeparti og 
Det Radikale Venstre i 2009 indførte en ny 
model for fordeling af basismidlerne, der 
har til formål at skabe konkurrence mellem 
universiteterne. 

Basismidlerne er statens tilskud til forsk-
ning, som universiteterne frit kan råde over.

Ifølge aftalen skal forskningsaktiviteten 
målt på antallet af publikationer vægte med 
25 procent fra i år, når pengene skal forde-
les ud fra devisen: jo flere forskningsartikler 
institutionen producerer, jo flere basismid-
ler får den.   

Det er altså gået hen og blevet yderst 
vigtigt for KU, at forskerne husker at regi-
strere deres artikler, men de færreste aner, 
at det har økonomiske konsekvenser, hvis 
de undlader at gøre det, mener Thomas 
Bjørnholm.

sakker bagud
Han beskriver bedre registreringer som »en 
lavthængende frugt, der ikke findes gode 
argumenter imod at plukke.«   
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Professorer orker 
ikke at registrere 
egen forskning

Professor Jens Juul Holst har set sig nødsaget 
til at hyre studentermedhjælpere til at registrere 
sine publikationer. det er alt for besværligt 
og langsommeligt at gøre selv, siger han. 
Tillidsrepræsentanter mener, at administrative 
medarbejdere burde stå for opgaven.

fOrsKningsregistrering – ii 

Af Claus Baggersgaard

De hører til i den absolutte top, når det gælder 
at producere forskningsresultater af høj, in-
ternational klasse, men når det kommer til at 
registrere, hvor de har publiceret deres nyop-
dagelser, er de på papiret blandt de dårligste.

En optælling lavet af Det Kongelige Bibli-
otek viser, at flere af de mest produktive for-
skere på KU, der får mange artikler optaget i 
store anerkendte internationale tidsskrifter, 
forsømmer at registrere dem i Københavns 
Universitets database, CURIS (Copenhagen 
University Research Information System).

En af dem er professor Jens Juul Holst fra 
Biomedicinsk Institut under Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet. Han forsker i appe-
titregulering og stofskiftehormoner.

Hans navn står på 129 artikler i Thomson 
Reuters Web of Science fra 2010 til 2012, 

men kun 76 af hans artikler er at finde i 
CURIS. Der mangler altså 53 i sidstnævnte, 
da de burde stå opført begge steder. 

Han er overrasket over, hvor mange ar-
tikler, der faktisk mangler, da han i år har 
hyret nogle studentermedhjælpere til at stå 
for opgaven. 

Dem har han nu bedt gennemgå registre-
ringerne en ekstra gang, og der mangler 
ganske rigtigt en del i CURIS, selv om artik-
lerne var blevet indtastet, forklarer han. 

»Jeg vil ikke finde mig i at blive be-
skrevet som én, der ikke gider registrere 
publikationerne – vi er tværtimod meget 
bevidste om vigtigheden heraf, og vi gør 
vores bedste i vores forskningsgruppe. Det 
er CURIS, der er noget bras,« siger Jens 
Juul Holst.

Han mener, at problemet blandt andet 
er, at systemet, der bliver benyttet af alle 
landets universiteter, er alt for besværligt 

at bruge. Det tager for lang tid, og registre-
ringerne går ikke altid igennem. 
Man skal også udfylde en masse ligegyldige 
detaljer, selvom det eneste der er brug for, 
er forfatternavn, titlen på artiklen og navnet 
på tidsskriftet, påpeger han.

det er sekretærarbejde
Også professor Christian Torp-Pedersen, 
ekspert i hjertesygdomme på de kliniske 
institutter på Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet på KU med arbejdssted på Gentofte 
Hospital, mangler at registrere en stor del af 
sine artikler. 

139 publikationer har han stående i 
Thomson Reuters Web of Science, men kun 
81 artikler har han registret i CURIS de sid-
ste tre år. 58 mangler altså.

Gentofte Hospital bruger Region Hoved-
stadens system til forskningsregistrering. 
Det bygger på programmet PURE som alle 
de danske universiteter i øvrigt anvender. 

Christian Torp-Pedersen burde altså 
registrere i Region Hovedstadens system, 
hvorefter data overføres til CURIS, men han 
lægger ikke skjul på, at han har valgt helt 
at boykotte at registrere sin forskning. Når 
han overhovedet har publikationer stående, 
skyldes det, at hans medforfattere har lagt 
dem ind.

»Jeg publicerer 50 artikler om året, så 
hvis jeg skal sidde og fedte med at lægge 
dem ind, skal jeg sætte en helt dag af til 
opgaven. Hvis jeg kunne få bevilget en se-
kretær, skulle jeg nok sørge for, at det blev 
gjort, men det har jeg fået nej til,« siger han 
og tilføjer, at han ikke føler sig ansvarlig for, 
at hans boykot koster universitetet penge.

»Som ansat ved et klinisk institut på et 
hospital har jeg stort set aldrig set noget til 
penge fra universitetet, men til gengæld har 
jeg masser af pligter til at undervise og være 
bedømmer. For mig personligt er KU ikke til 
andet end ulejlighed,« siger han. 

  
Overbebyrdede forskere
AC-fællestillidsrepræsentant Leif Sønder-
gaard mener, at det er ledelsens og ikke den 
enkelte forskers ansvar at sikre, at forsk-
ningsartiklerne bliver registreret korrekt i 
databaserne.

»Det er udtryk for, at forskerne har en 
fortravlet hverdag, og selvom det givetvis er 
rigtigt, at en registrering ikke tager mange 
minutter, så kan 50 forskellige små arbejds-
opgaver hurtigt udvikle sig til en tidsrøver i 
dagligdagen,« siger han.

Han tilføjer, at på Biologisk Institut, hvor 
han selv er ansat som lektor, blev regi-
streringerne tidligere helt rutinemæssigt 
foretaget af institutsekretæren, men nu får 
forskerne blot en rykker per e-mail, hvor de 
bliver mindet om, at de selv skal huske at 
foretage indtastningen i CURIS.

»De fleste forskere oplever, at flere og flere 
arbejdsopgaver, der før blev klaret af admi-
nistrative medarbejdere, bliver skubbet over 
på dem. Jeg tør ikke sige, om de manglende 
registreringer skal ses som en stille protest 
mod arbejdsvilkårene, eller det skyldes 
ukendskab til it-systemerne. Uanset hvad bør 
der laves en simpel procedure, hvor institut-
tet automatisk søger på de ansattes navne 
i publiceringsdatabaserne, så den enkelte 
forsker ikke skal bruge tid på registreringen,« 
siger AC-fællestillidsrepræsentanten.  

Han tilføjer, at det er direkte usolidarisk 
at undlade at angive på sine artikler, at ar-
bejdet er udført på Københavns Universitet, 
som det er tilfældet med en tredjedel af 
Niels Bohr Institutets forskning.

 
afsæt de nødvendige ressourcer
Ingrid Kryhlmand, fællestillidsrepræsentant 
for de administrative HK’er på KU, mener, 
at registreringerne i CURIS er en opgave, 
der naturligt ligger hos de administrative 
medarbejdere og ikke hos forskerne.

»Den slags er noget sekundært i forsker-
nes liv, som de finder uendeligt uinteressant 
eller slet ikke skænker en tanke,« siger hun.

Da Ingrid Kryhlmand selv var institutsek-
retær, sendte hun en gang om året en e-mail 
ud til alle forskerne og bad dem melde til-
bage, hvad de havde fået publiceret. Deref-
ter gik hun rundt og spurgte de forskere, der 
ikke havde reageret, om de slet ikke havde 
lavet noget, og det plejede at hjælpe.

CURIS har ikke afskaffet denne rutine 
med sekretærer, som stadig foregår på flere 
institutter, oplyser prorektor på KU Thomas 
Bjørnholm dog.

Kryhlmand undrer sig alligevel dybt over, 
at ledelsen ikke har afsat de administrative 
ressourcer, der er nødvendige for at få regi-
streringerne på plads: 

»Tallene viser med al mulig tydelighed, 
at der er skåret for dybt i administrationen, 
og at det var en fejl at samle de administra-
tive medarbejdere i centre langt væk fra 
forskernes hverdag. Nu bider det sig selv i 
halen, for det koster penge i kassen,« siger 
Kryhlmand.

clba@adm.ku.dk

prOduKtiv prOfessOr

»Man skal udfylde en masse ligegyldige 

detaljer, selvom det eneste der er brug for, er 

forfatternavn, titlen på artiklen og navnet på 

tidsskriftet.«  siger Jens Juul Holst
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”Jeg vil ikke finde  
mig i at blive  
beskrevet som 
én, der ikke 
gider registrere 
publikationerne. 
Det er CURIS, der 
er noget bras.”
Professor Jens Juul Holst
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vejen til et  
lykkeligt studieliv
du er kommet ind, og nu skal du til at finde ud af, hvordan man 
studerer. KU er mulighedernes land, så grib dagen og skab din 
egen drømmeuddannelse.

studieguide

Af Therese Leonhardt Hjorth

Tillykke – det lykkedes! Du er kommet ind 
på Danmarks ældste, største, bedste og mest 
populære universitet. Godt gået.

Du er sikkert ved at have ondt i armene, 
men det er endnu ikke tid til at tage dem 
ned. Om lidt skal du nemlig sige på gensyn 
til jobbet bag kassen i Netto og goddag til 
det søde studieliv. Og det gælder om at ny-
de det, for om syv år sidder du der igen, hvis 
ellers Mette Frederiksen har noget at skulle 
have sagt. Fem, hvis Morten Østergaard får 
lov at bestemme.

Lad derfor – eller af alle mulige andre 
og bedre grunde – dine år på Københavns 
Universitet blive »de bedste, hårdeste og 
sjoveste« i dit liv. Engagerer du dig fagligt 
og socialt, er dét ikke at skyde bolden over 
målet.

når euforien falmer
For på KU er der mange ting at glæde sig 
over. Spørger du Studenterrådets formand 
eller bare en gennemsnitshumanist med fire 
ugentlige undervisningstimer, kan de også 
godt finde et par ting at brokke sig over. Så-
dan skal det være, og det vender vi tilbage til.

Før du bliver en gammel, bitter kandidat-
studerende, der engang på andet år, da du 
stadig modtog undervisning, fik sat tykke, 
kritiske briller på næsen, og dit verdenssyn 
blev sort, skal du imidlertid have tid til at 
glæde dig over det faktum, at du er blevet 

optaget på universitetet og inden længe vi-
debegærligt vil kaste dig over studierne.
Og når du så er kommet dig over den første 
eufori, og rusturens rus har lagt sig, finder 
du måske ud af, at det at gå på universitetet 
er lidt anderledes, end du havde forventet. 
Hvis du har fået en studieplads på Fysik, 
har du måske allerede fundet ud af dét, 
for så skal du slet ikke på rustur, men må 
nøjes med såkaldt campusuge på Nørrebro. 
Campus, ikke champagne. Kommer du fra 
Jylland, er det måske eksotisk i sig selv. Og 
ellers kan det være, du bliver positivt over-
rasket!

I begyndelsen kan det godt være lidt 
svært at læse på universitetet. Afhængigt 
af dit studium og din personlighed vil du i 
det skjulte længes efter gymnasietiden eller 
bare være ellevild og lykkelig for at være 
kommet til et sted, der udfordrende giver 
plads til din faglighed. Hvis euforien ikke 
forsvinder, er det ganske fantastisk. Men 
hvis den gør, er der masser af ting, du kan 
gøre, for selv at genskabe den.

skab dit eget studium
Undersøgelser viser, at et godt studiemiljø 
for mange studerende er afgørende for gen-
nemførsel, og et godt studiemiljø er afhæn-
gigt af engagerede studerende. Som ny stu-
derende på KU er alt, hvad du har brug for 
at vide, derfor at du kommer længst, hvis du 
engagerer dig socialt såvel som fagligt og 
undervejs selv sørger for at indfri dine for-
ventninger til studiet. 

Som Robin Williams ville udtrykke det: Car-
pe diem! Hengiv dig til studielivet, fordyb 
dig i pensum og fredagsbarens ølkrus, gør 
brug af universitetets mange tilbud og råb 
op, når der er noget, der ikke fungerer.

Er der ikke nok timer på dit skema, er der 
heldigvis en masse andre aktiviteter, du kan 
give dig i kast med. For på universitetet er 
man langt hen ad vejen med til at skabe sin 
egen uddannelse. Det skal du udnytte, for 
det giver dig muligheden for at forme din 
fremtid.

sociale aktiviteter giver  
lyst til at studere
For mange er det sociale liv på studiet af-
gørende for lysten til at fordybe sig fagligt. 
De fleste former læsegrupper, som sammen 
kæmper sig igennem pensum. Det gør de 
gerne i deres lokale studentercaféer, der fin-
des rundt omkring på universitetet og alle 
har det til fælles, at de sælger billig kaffe og 
varme øl.

Ud over diverse faglige magasiner og in-
deværende avis har universitetet desuden 
sin egen radio- og tv-station, som drives 
af studerende. Du kan også kaste dig over 
alskens sportsgrene i de københavnske stu-
derendes idrætsforening, USG. Studenter-
huset i indre København lægger lokaler til 
koncerter, læsegruppemøder, fredagsbarer, 
iPod battles og Tour de France-visninger. 

Bliver du medlem af alumneforeningen 
Kubulus, får du jævnligt invitationer til alt 
fra madlavningskurser til karrierebørser og 

innovationsworkshops. Og endelig er der et 
væld af studenterpolitiske foreninger, der 
alle arbejder på at gøre dit studieliv endnu 
bedre, og som rigtig gerne vil have dig med 
på holdet.

Studielivet har traditionelt handlet om 
dannelse, men i dag handler det ikke mindst 
om dannelsen af netværk, du senere kan 
trække på. Og kontakter, du møder i fre-
dagsbaren eller ved et af Kubulus’ fyraftens-
arrangementer, kan senere hjælpe dig ud af 
Netto og på vej mod drømmejobbet.

Knyt tilhørsforhold og  
opnå kandidatgraden
Først skal du dog sikre dig et eksamensbe-
vis. Det er der størst chance for at få, hvis du 
har det godt med at læse på universitetet, 
og her er det afgørende at knytte faglige 
og sociale bånd til dit fag, fakultet og dine 
medstuderende.

Du kan sagtens tage del i studiet på din 
egen måde og derigennem højne lysten til 
at blive hængende. Hvis du ikke kan lide øl, 
ikke har brug for flere venner eller bare me-
ner, at det at gå til fredagsbar er spild af tid, 
så sørg for at skabe en anden form for til-
hørsforhold, hvis du vil have det maksimale 
ud af din studietid. 

Du kan eksempelvis deltage i nogle af de 
mere eller mindre faglige arrangementer, 
der året igennem afholdes både på dit fakul-
tet og på Frue Plads, hvor rektor og den cen-
trale administration har til huse. Her kan 
du rende ind i professorer og ligesindede 
studerende, som kommer fra andre fag, el-
ler som du bare ikke til daglig har lejlighed 
til at tale med under jeres forelæsninger. 

Og hvis forelæsningerne viser sig at være 
alt for kedelige, kan du engagere dig i dit 
fagråd eller anden studenterpolitik og deri-
gennem få indflydelse på din uddannelse. 
Tag aktion, hvis du er utilfreds. Der er nem-
lig alle muligheder for som studerende at 
blive hørt, når man kommer med konstruk-
tiv kritik eller gode forslag. 

Det kan således godt være, at Koncern-it 
ikke altid er hurtige til at løse de problemer, 
du måtte have med intranettet KUnet el-
ler andre stabile netportaler som Absalon, 
men du får som regel med det samme et 
autosvar, der fortæller dig, at din mail er 
nået igennem og snart bliver behandlet. 
Medmindre den del af systemet også er ude 
af drift. 

at genfinde gejsten
Hvis det sker, skal du ikke give op. Men hvis 
du om fire måneder synes, det med at gå på 
universitetet er lidt opreklameret, har du 
valget mellem at sige tak for denne gang 
eller at forsøge at engagere dig i noget, 
som giver dig troen tilbage. Har du lyst til 
at bevare den første eufori, må du pleje dit 
forhold til dit fag og dit studium. 

Og hvis du kun går på universitetet for 
at få SU, er det måske værd at satse på en 
studieplads på Det Humanistiske Fakultet, 
hvor der som bekendt er færrest undervis-
ningstimer. Er du hurtig, kan du nå at søge 
om en af de ledige pladser på Asien- eller 
Grækenlandsstudier. 

Hvad end de måtte være, håber jeg, at 
universitetet kan leve op til dine forventnin-
ger, og at du stadig står med armene over 
hovedet om et år, når du skal til at i gang 
med 3. semester. Velkommen til Køben-
havns Universitet – og rigtig god fornøjelse 
med dit studieliv.

uni-avis@adm.ku.dk

Therese Leonhardt Hjorth læser Litteratur-
videnskab og Komparative Kulturstudier på 
fjerde år. Det er endnu ikke lykkedes hende 
at blive bachelor, men hun har ikke opgivet 
håbet om, at det sker en dag.
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Registration: www.eureco.ku.dk

11
/9

18
/9

9/
10

2/
10

23
/1

0
29

/1
1

6/
11Niklas Olsen: 
                          
                          
e Crisis of  European Liberalism: 
Past and Present
Place: Anneks B
TTime: 3-5pm

Mogens Pelt:Rebecca Adler-Nissen: 
                                 
                          
Two-Speed Europe: e Euro Crisis and 
the Future of the European Integration Project
Place: Alexandersalen
TTime: 3-5pm

Marlene Wind: 

Mikael Rask Madsen: 
                   
                          
International Courts and New World Order:
e Case of European Courts
Place: Alexandersalen
TTime: 3-5pm

Peter Pagh: 
                   
                          
European Environmental Law: 
Between Commerce and Ecology
Place: Alexandersalen
TTime: 3-5pm

Final Honorary Lecture: Prospects for Democratic Legitimacy
y       yy                                  y                y       y 
y             y                   yyy   y              y             
y                            y     y
Place: Ceremonial Hall (Festsalen)
Time: Tba

                          
                          
e weak Greek state and the history of 
Greek-German relations in the post-war period
Place: Alexandersalen
Time: 3-5pm

                                 
                          
A German Europe? Understanding the 
Politics of the European Debt Crisis
Place: Alexandersalen
Time: 3-5pm 

Europe Beyond the Crisis?
EURECO Distinguished Lecture Series 2012
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studieOptag 2012

Af Nicklas Freisleben Lund

Der er umiddelbart ikke noget konformt over 
den tusindtallige flok af KU-studerende, der 
er troppet op til Studenterrådets rusarrange-
ment i IT-Universitetets flotte, højloftede fæl-
lessal. Med masser af sommer i hud og hår, 
kjoler og kasketter og solbriller af mærket 
Raybans og ’Raybans’, ligner de ideal-indbyg-
gerne i det kreative og chillede København, 
som de internationale magasiner ynder at 
portrættere.

Men det statistiske materiale fra Den Ko-
ordinerede Tilmelding tegner et anderledes 
portræt af de studerende som langt mere 
strømlinede og regelrette end tidligere år-
gange. 

I mange år har den politiske dagsorden væ-
ret entydig: Flere unge skal have en videregå-
ende uddannelse og de skal hurtigere i gang. 
Og de nye studerende har tilsyneladende 
hørt efter og gjort, som der er blevet sagt. 

Ekstraordinært mange unge har søgt ind 
på en videregående uddannelse i år, og op-
taget er højere end nogensinde. KU kan byde 
velkommen til en historisk stor årgang på 
7.500 studerende. 

De studerende viderefører hermed de se-
neste års markante tendens: De er yngre og 
har påbegyndt deres uddannelse tidligere 
end de foregående årgange. Næsten 40 pro-
cent af alle optagne er i år yngre end 21 år, 
25 procent fik deres studenterhue i sommer, 
mens yderligere 50 procent højst har fjumret 
i to år.

målrettede unge i målrettede rammer
Camilla Hutters, der forsker i unge og ud-
dannelse ved Center for Ungdomsforskning, 
Aarhus universitet, bekræfter da også for-
modningen om, at de studerendes tilgange til 
uddannelsesvalget har ændret sig betydeligt 
de seneste årtier.

»I 90’erne var valg af uddannelse i højere 
grad et identitetsvalg. Men i dag er der også 
andre rationaler, der spiller ind«, siger hun.

»Studievalg er på godt og ondt et produkt 
af uddannelsessystemets rammer og målsæt-

Aldrig er så mange, så unge 
og så fornuftige studerende 
startet på en videregående 
uddannelse, lyder omkvædet 
til årets studieoptag. Men er 
den politiske succeshistorie 
også en entydig succes for 
universitetet og de unge selv? 

ninger. Og de studerende er i dag allerede 
fra gymnasiet blevet vænnet til målrettet at 
vælge fag og forholde sig til, hvor de vil hen 
med deres uddannelse. De har lyttet til poli-
tikernes og arbejdsmarkedets opfordringer 
til at skynde sig igennem, og det har gjort, 
at studievalget i højere grad er blevet udtryk 
for målrettet planlægning,« siger Camilla 
Hutters.

Jeg har altså også været på efterskole
Det gælder også 20-årige Tine Kruse 
Scharling, der blev student i juli, og som 
netop er begyndt på jurastudiet ved KU. På 
spørgsmålet om, hvorvidt hun satser på at 
fortsætte den lige vej igennem uddannelses-
systemet, korrigerer hun Deres Udsendte: 
Hun var altså på efterskole i 10. klasse … 

Den direkte overgang fra gymnasieklasse 
til forelæsningssal, forklarer hun med, at 
mange af hendes veninder, der har holdt 
sabbatår, har haft svært ved at finde ar-
bejde.

»Og da jeg meget nemt kunne forestille 
mig at ende i den samme situation, synes 
jeg det var en god ide at begynde med det 
samme. Og jura er spændende og passer 
godt til den måde, jeg tænker på,« siger Tine 
Kruse Scharling

Men langsigtede overvejelser om karriere 
har også spillet ind på valget:

»Det burde det måske ikke, men jeg har 
tænkt en del over, hvor jeg kunne ende med 
min uddannelse. Jeg overvejede også filo-
sofi og nogle kommunikationsuddannelser, 
men som jurist er jeg mere sikker på at få et 
job og i sidste ende lave noget spændende«.

et optagelsessystem på statsdoping
Og tallene bekræfter, at de unge i højere 
grad gør sig sådanne overvejelser. Godt 
nok er antallet af studerende på de lidet 
erhvervsrettede humanistiske uddannelser 
forsat stigende. Men såvel Dansk Industri 
som uddannelsesminister Morten Øster-
gaard (R) har kunnet udtrykke begejstring 
over, at årets ansøgere generelt har søgt 
bredere og ’mere fornuftigt’ end tidligere: 
Eksempelvis har der været en markant øget 

søgning på de tekniske og naturvidenskabe-
lige uddannelser.

Men der er findes også mere kritiske rø-
ster. Dansk uddannelsesvejlednings nestor, 
tidligere studiechef på KU, Jakob Lange, har 
de seneste år gentagne gange advaret mod 
at gøre fornuft og arbejdsløsstatistikker til 
studievalgets primære parametre. For ifølge 
Lange er det »umuligt« at sige noget om 
fremtidens beskæftigelsesmuligheder.

Det perspektiv deler Studenterrådets for-
mand, Bjarke Lindemann Jepsen.

»Det er godt, at flere vil have en videregå-
ende uddannelse. Og det er absolut ingen 
skam at begynde tidligt. Men det er proble-
matisk, hvis man tvinges til at begynde, før 
man er klar. Tidligere optag løser for eksem-
pel ikke problemet med studiefrafald.«

Derfor er Bjarke Lindemann Jepsen også 
stærkt kritisk over for reglen om, at man 
må gange sit karaktergennemsnit med 1,08 
procent, hvis man søger direkte ind på en 
videregående uddannelse efter studenter-
eksamen.

»Det er et optagelsessystem på statsdo-
ping. Det får mange ind, men rammer forbi 
målet, fordi systemet kun prioriterer ’de 
hurtige’,« siger studenterrådsformanden og 
pointerer, at det er vigtigere, at de stude-
rende er motiverede. 

»Og det er man ikke nødvendigvis, bare 
fordi man kommer hurtigt i gang eller har et 
højt gymnasiesnit.« 

Af samme grund kunne man med for-
del se på mulighederne i at udvide kvote 
2-optaget via alternative optageformer, for 
eksempel optagelsessamtaler, siger Bjarke 
Lindemann Jepsen og vender sig mod ten-
denserne til at omdanne universitetet til en 
’pølsefabrik’.

stud.skizo. med stærk profil
Samtidig er det dog tydeligt, at ’uddannel-
sessystemets indlejrede industrielle meka-
nismer,’ som studenterrådsformanden kal-
der det, langt fra er slut med optagelsen på 
eksempelvis KU. For også inden for murene 
er mere effektive studerende med hurtigere 
gennemførselstider et centralt kvalitetsmål. 

Og tiltag som skærpede aktivitetskrav og 
specialekontrakter er designet til at skrue op 
for tempoet.

Det var dog snarere billedet af den stude-
rende som et unikt specialprodukt, som Ralf 
Hemmingen dvælede ved i sin tale ved rus-
arrangementet. Her opfordrede han dem 
netop til at bruge »de næste fem-seks« år på 
at være nysgerrige, give deres uddannelse 
personlig kant samt være fagligt og socialt 
engagerede. KU’s øverste leder skyndte sig 
dog – med et smil – at rette sig selv: 

»Nej, fem år. I skal jo være færdige til 
tiden.«

Den dobbelte opfordring til at både at 
være hurtig og samtidig sørge for at blive ’en 
ganske særlig pølse’, for nu at parafrasere 
sommerens reklamer fra Gjøl Slagteri – er 
karakteristisk for de modsatrettede sociale 
krav, som Bjarke Lindemann Jepsen karak-
teriserer som den »medieskabte skizofreni«.

»Vi studerende bombarderes med en 
masse forskellige krav: Vi skal være fagligt 
dygtige og gerne have læst i udlandet. Vi 
skal sørge for – via studiejobs og praktik – at 
blive ’jobparate’ og helst også være innova-
tive iværksættere allerede mens vi læser,« 
siger Bjarke Lindemann Jepsen.

gode råd i en krisetid
Særligt kravet om ’hurtig ind – hurtig ud’ 
kan forekomme paradoksalt i en krisetid, 
hvor dimittend-arbejdsløsheden nærmer sig 
30 procent – hvilket også gælder traditionelt 
’sikre’ karriestudier som jura og økonomi, 
hvor næsten 35 procent af de nyuddannede 
står uden job. 

Derfor kan det ifølge Camilla Hutters 
være relevant ikke mindst for de nuværende 
universitetsstuderende selv at overveje, 
hvordan de vil håndtere dilemmaet i kravet 
om at blive hurtig færdig til at stille sig op i 
arbejdsløshedskøen.

»Man kan sige, at uddannelsespolitikkens 
dominerende logik lige nu konfronteres 
med en ganske anderledes situation, hvor 
det at være universitetskandidat ikke er 
garanti for arbejde,« siger uddannelsesfor-
skeren.

frisk fars til 
pølsefabrikken
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nilas ingemann, 20 år. 
Jura, blev student i sommer.

Hvorfor har du valgt at starte på universitetet direkte efter gymnasiet?

»Hvis man vænner sig til at tjene penge, så kan det være lidt svært at 

komme i gang. Jeg ville gerne have været ude at rejse, men man har jo 

lange ferier som studerende.«

Hvorfor valgte du jura?

»Jeg går meget op i film, så jeg havde overvejet at søge ind på Filmakade-

miets tonemesteruddannelse, men det er svært at komme ind, og det er 

en branche hvor man virkelig skal være den bedste af de bedste. Men jeg in-

teresserer mig også meget for jura, der er en af grundpillerne i samfundet. 

Og hvis man laver et godt speciale, så kan man få job en masse spændende 

steder.«

Hvor lang tid regner du med at bruge på uddannelsen?

»Gerne normeret tid, men det er det de færreste, som kan.«

nina benn, 20 år. 
Filosofi. Et sabbatår, hvor hun arbejdede på café og rejste.

Hvorfor har du valgt at starte på universitetet nu?

»Jeg savnede at blive motiveret og stimuleret på en anden måde end ved 

at arbejde, og havde lyst til at tage del i et nyt socialt fællesskab. Og så 

har reglen om, at man de to første år efter sin eksamen kan gange sit gen-

nemsnit op, haft betydning. Så kan jeg stadig gange op til næste år, hvis jeg 

skulle vælge om.«

Hvorfor filosofi?

»Jeg var splittet mellem mange studier, men filosofi kan man bruge inden 

for mange fag – og jeg overbevist om, at jeg vil læse en anden overbygning.  

Når folk hører, at man skal læse filosofi, så får man tit den dér bemærkning 

om, at ’så får du ikke noget job’. Men så må man have selvtillid nok til at tro 

på, at man få en personlig vinkel på uddannelsen.«

Hvor lang tid regner du med at bruge på uddannelsen?

Som sagt regner jeg med at tage en anden kandidatuddannelse. Men jeg 

kunne godt være typen, der tog en anden BA-uddannelse også.

anders rasmussen, 21 år.
Sociologi. Et sabbatår; ville gerne have været  

ude at rejse, men fik ikke tjent penge nok.

Hvorfor har du søgt ind i år?

»Jeg følte, at der skulle til at ske noget nyt. Og så betød det noget, at jeg i 

år stadig kunne gange mit gennemsnit med 1,08. Med 10,2 lå jeg lige på 

grænsen og fik faktisk en standby-plads i første omgang, men var så heldig 

at komme ind.«

Overvejede du andre fag?

»Jeg kommer fra en ingeniørfamilie, så jeg er vant til at se verden i et ret 

naturvidenskabeligt lys. I forhold til sådanne uddannelser, virker sociologi 

lidt mere usikkert. Jeg overvejede faktisk også filosofi, men det virkede for 

risikabelt.«

Hvor lang tid regner du med at bruge på uddannelsen?

»Fem-seks år år. Hvem ved?«  

malene frøsig-Jørgensen, 19 år.
Geologi. Et sabbatår, hvor hun arbejdede  

i DONG’s geologiske afdeling.

Hvorfor har du valgt at søge ind i år?

»det ville jeg bare gerne. det har i hvert fald ikke spillet en rolle, at jeg 

kunne gange mit snit op … Geologi har nemlig optaget alle ansøgere i år.«

Hvorfor valgte du geologi?

»det er spændende. Og så er det fedt, at det er en uddannelse, hvor der er 

gode muligheder for at få et job, og som man kan bruge til mange forskel-

lige ting.«

Hvor lang tid regner du med at bruge på uddannelsen?

»Så lang tid det tager at blive færdig.«

VOXPOP
hvilKen uddannelse har du søgt ind på – Og hvOrfOr?

Så Bjarke Lindemann Jepsens råd til nye 
og nuværende studerende er, at de skal lade 
være med at lytte for meget til politikerne og 
erhvervslivets opfordringer.

»Så længe der en arbejdsløshed på 30 
procent blandt de nyuddannede, er det 
både bedre og billigere for samfundet, at 
vi studerende – frem for at skynde os ud på 
dagpenge og aktiveringskurser – bruger lidt 
mere tid på at fordybe os i vores studier eller 
engagerer os i vores studiemiljøer. Selvom vi 
i dag har et system, der ofte ikke anerkender 
det frivillige arbejde, lærer man enormt me-
get af at organisere cafeer og fester, ved at 
være tutor eller ved at engagere sig politisk i 
for eksempel Studenterrådet.«

Kollektiv strategi eller individuel 
løsning
Det er dog langt fra det eneste dilemma, som 
unge skolet til en studietid i ECTS og CV-
overhalingsbanen vil blive konfronteret med. 
For det universitet, som de netop er trådt 
ind i, er på godt og ondt et masseuniversitet, 
siger Camilla Hutters,

»Det er fint, at vi optager en masse stude-
rende, men spørgsmålet er om universitetet 
er gearet til det? Det er ikke specielt motive-
rende, hvis der ikke er plads nok i undervis-
ningslokalet. Men den enkelte studerende vil 
også opleve, at man i højere og højere grad 
skal kæmpe for opmærksomhed og feedback, 
at man ikke længere er garanteret en rela-
tion til underviseren.«

Og det er en situation, som de studerende 
kan vælge at håndtere på to forskellige må-
der:

»Der er den individuelle løsning, hvor 
man kæmper for sig selv, men der er også en 
mere kollektiv strategi, hvor de studerende 
insisterer på, at studiets rammer sikrer disse 

aspekter, hvor de sammen arbejder på at 
præge studiet. Erfaringen er, at det ofte er de 
studerende, der sætter behovet for forbed-
ringer på dagsordenen.«

hip og hop
Til Studenterrådets rusarrangement har de 
fremmødte studerende lyttet opmærksomt 
og leet veloplagt, da rektor eksempelvis ga-
ranterede for sensommerens komme; thi det 
er jo ’hot’ at studere.  

Da den indledende, fælles del af arrange-
mentet er forbi, forlader de studerende i god 
ro og orden IT-Universitetet – hvis rumme-
lige hall Studenterrådet i dagens anledning 
har lånt. 

Det næste punkt på programmet er de 
mere intime ’Meet’n’greets’ med fagfællerne. 
Snakken lyder munter, og selvom aftenens 
fest kun er en time væk, åbnes der flere ste-
der høkerbajere, mens de kommende KU’er 
følger deres rusvejledere langs den lige ka-
nal, der løber parallelt med det humanistiske 
fakultets kvadratiske, beige bygninger. 

Pludselig fyldes luften med lyserød røg. 
Nogle (fysikere?) har sat til ild til et pul-
ver(?), og da biokemikerne passerer jura, ser 
en tutor sit snit til at sætte gang i sine russer-
ben og gjalde: 

»Dem der ikke hopper, de er jurister!« 
Svaret falder veloplagt prompte. 
»Hippier!«

uni-avis@adm.ku.dk

”Det er et 
optagelses- 
system på 
statsdoping.”  
Bjarke Lindemann Jepsen, 

fmd. Studenterrådet
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mOden studerende  
Af Line Norman Hjorth

Dybe smilerynker og et karakterfuldt blik 
skaber en behagelig integritet i Anders 
Jeppesens ansigt. 41 år gammel er han, og 
vidste man ikke bedre, ville man som ny 
studerende straks forsøge at kapre ham som 
vejleder. Problemet er blot, at han selv lige 
er begyndt på psykologistudiet. 

Før Anders besluttede at søge ind på uni-
versitetet, har han knoklet for at holde sin 
egen designvirksomhed kørende, og nu er 
han startet i nyt job som projektleder på et 
selvhjælpscenter.

Han har alligevel fundet tid i kalenderen 
til at mødes med Universitetsavisen for at tale 
om, hvordan han overhovedet fik den idé at 
begynde sit studieliv i sin modne alder. 

mønsterbryder
Anders’ historie starter et helt andet sted og 
i en ganske anden tid. Det var nemlig ikke et 
oplagt valg for Anders at starte i gymnasiet, 
da han 1986 var færdig med skolen. Han er 
opvokset i en akademikerfamilie, men den 
16-årige dreng havde behov for at gøre no-
get helt andet.

»Der var så meget, der skulle prøves af. 
Jeg havde en kreativ side, der fik lov til at 
styre, og i første omgang ledte den mig mod 
beklædningsbranchen. Som barn har jeg 

boet i England, og det føltes oplagt, at tage 
dertil for at uddanne mig,« fortæller Anders.

Således havnede den unge Anders i den 
europæiske metropol. Som færdiguddannet 
skrædder endte han i teaterverdenen, der 
på det tidspunkt manglede herreskræddere 
til den engelske nationalopera.

entreprenørskab
Som skrædder fik Anders erfaring som selv-
stændig. Men fra at tilbyde sig selv og sit 
håndværk bevægede Anders sig senere ud i 
mere avanceret entreprenørskab. 

Han begyndte at producere designlamper 
og åbnede sin egen forretning. Men på trods 
af, at virksomheden kom solidt fra start og 

hele tiden solgte godt, haltede økonomien 
bagud, fortæller Anders:

»Jeg har altid haft brug for at have or-
dentlig styr på min økonomi. Og i de ti år 
virksomheden var min fuldtidsbeskæfti-
gelse, blev jeg slidt op af den økonomiske 
usikkerhed. Det var virkelig hårdt.«

behovet for fordybelse
Samtidig har Anders altid båret på en vished 
om, at han på et tidspunkt skulle læse på 
universitetet. Det skulle bare ikke forløbe 
lige efter bogen, og han havde ikke lysten, 
da tidspunktet var oplagt.

Men efter mange år som selvstændig, 
kunne Anders mærke et afsavn efter en form 

for fordybelse, der ikke fulgte med jobbet 
som virksomhedsleder:

»Jeg havde næsten glemt, hvor meget jeg 
nyder at få ting ind i hovedet. Tror nærmest 
jeg vågnede op en morgen og tænkte ’så er 
det fandeme nu, du skal tage den studenter-
eksamen’.«

Derfor sad han parat forrige efterår, klar 
til 15 fags pensum: 

»På HF erfarede jeg, at jeg har meget 
brede interesser. Hver gang jeg gik i gang 
med at læse noget, syntes jeg det var vildt 
spændende. Jeg er sulten efter at lære.«

På VUC fik Anders også en forsmag på at 
være den ældste i klassen: 

»Jeg var forberedt på at være alderspræsi-
dent blandt de studerende på Psykologi og 
forsøgte at fokusere på det positive i det, fx 
at jeg ofte får en god og måske lidt anderle-
des kommunikation med underviserne,« si-
ger han og påpeger det paradoksale i, at han 
på trods af sin alder fik ganget sit snit op:

»Det kaldes ungdomspoint, men i virke-
ligheden handler det om, hvor lang tid der 
går, fra du har fået din studentereksamen, 
til du starter på universitetet. Så hvis man 
er i tvivl om, hvad man vil, og har brug for 
nogle sabbatår, skal man blot lægge dem 
mellem folkeskolen og HF,« lyder hans op-
fordring.

de rationelle valg
Anders mener, at hans beslutninger med 
årene er blevet mere gennemtænkte, hvilket 
også afspejles i hans valg af fagretning:

»Først ville jeg læse filosofi. Men så kom 
praktikeren op i mig. Jeg vil gerne ’være’ 
noget, når jeg er færdig. Få en mere anven-
delig titel. Sådan har jeg aldrig tænkt før. 
Desuden tiltalte bredden i psykologifaget 
mig.«

I sit job som projektleder for selvhjælp 
kan Anders både drage nytte af sin erfaring 
som leder og få mulighed for at afprøve sin 
akademiske formåen i den virkelige verden. 

»Min forventning er, at jeg både vil kunne 
bruge arbejdet som erfaringsafsæt til min 
læsning, og samtidig – til en vis grad – kun-
ne forholde mig teoretisk til mit arbejde på 
centret,« siger Anders.

tilværelsen som studerende
At Anders har erfaring med at effektivisere 
sin arbejdsdag, kan man se af hans pakkede 
kalender. Det er nødvendigt for at få det 
hele til at gå op, forklarer han:

»Hvis jeg skal få studierne til at hænge 
sammen med arbejdet, kræver det, at jeg er 
lidt på forkant med tingene. Derfor kiggede 
jeg semesterplanen igennem og fandt ud af, 
hvilke hold jeg kan følge, så undervisnings-
timerne bedst passer sammen med mit job.«

Og når den nye student har fået de travle 
hverdagsaktiviteter til at gå op i en højere 
enhed, så hænger det sammen med, at han 
i udgangspunktet ikke forestillede sig, at 
bruge tid på det sociale:

»Jeg tænkte, at jeg ikke skulle bruge kræf-
ter på at etablere et socialt studieliv. Selvføl-
gelig var jeg åben for nye relationer, og jeg 
så frem til at møde nye mennesker, men mit 
fokus var på min uddannelse,« siger Anders, 
der sidenhen har måttet svælge sine egne 
fordomme:

»Jeg havde forberedt mig på, at alle de 
andre studerende var meget yngre, og at jeg 
nok med min alder ville være socialt mal-
placeret, og rettede mine forventninger ind 
derefter. Min indstilling til studiestarten var 
ret fordomsfuld, men den blev gjort grueligt 
til skamme. Efter blot to dages introforløb 
havde jeg allerede været på den pub crawl, 
jeg inden studiestart var så skeptisk over 
for. Og jeg er ikke engang den ældste på mit 
hold,« smiler Anders.

line.hjorth@adm.ku.dk

Anders B. Jeppesen skiller sig ud blandt de nye studerende  
på psykologistudiet i både alder og baggrund.

fyrre år
og frisk til 
studiestart

ungdOmspOint 

Anders fik ganget sit HF-gennemsnit med 1,08.
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”Jeg havde næsten glemt, 
hvor meget jeg nyder at få 
ting ind i hovedet.”  
Anders B. Jeppesen
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KOllegieliv

Af Pia Mejdahl daugbjerg 

»Jeg skal måske bo i samme opgang som 
Nik og Jay«. 

Ordene er Johans. Om en uge flytter han 
fra Studentergården og er derfor vært ved 
aftenens afskedsmiddag. 

Det virker dog ikke, som om han kommer 
til at leve helt uden de gamle gangfæller. 
Meddelelsen om naboskabet til den danske 
popduo har i hvert fald en positiv effekt 
på Nina, der lettere pinligt berørt må ind-
rømme, at »så kommer jeg på besøg hele 
tiden!« 

Aftenens menu er sushi og bobler. Be-
stemt ikke hverdagsmad i køkkenet, hvad 
jeg også bliver bedt om at fremhæve. 

Det daglige madbudget er betydelig la-
vere – maksimum 25 kroner per person, 
når der laves fælles aftensmad fem dage om 
ugen. Køkkenet hedder Abort og er fælles 
hjem for de 12 studerende, der deler sofa, 
køleskabe og hverdag. De 11 køkkener på 
Studentergården har spøjse navne, hvortil 
der ofte hører en historie. 

skæve navne
Hvorfor køkkenet hedder Abort, er ikke helt 
sikkert, men det stammer fra 1930’erne og 
var vist noget med en beboer, der havde en 
kæreste, der skulle have en abort – førend 
den blev fri vel at mærke.

Andre eksotiske navne er Troglodyt, Kan-
nibal og Pharisæer. Men dem kan aborterne 
ikke så godt lide. Altså Pharisæerne. Vist 

lumre lækkerier 
fra kollegiekøkkenet
Champagne, Nik og Jay og Ugens fisk. 
Universitetsavisen er taget til en ikke helt 
almindelig madklub på et helt almindeligt 
køkken på kollegiet Studentergården. 

mere af tradition end på baggrund af et re-
elt fjendskab. 

Alle bortset fra en enkelt ferierende ’abor-
ter’ er til stede i aften. Dertil kommer et par 
tidligere beboere og et par kærester, hvilket 
rummer et enkelt personsammenfald. Hele 
14 er bænket om bordet i det muselmalede 
køkken. 

Snakken går livligt om, hvad der nu rører 
sig hos hver enkelt, og tonen er venskabelig 
og uformel – tenderende til det lumre. 

Jacob knokler igennem inden studiestart 
og har den sidste uges tid arbejdet 60 timer. 
Kasper har netop afleveret speciale og er 
derfor jobsøgende, hvilket han får lidt tips 
til. Nina er just flyttet fra ’Gården’ og kan 
fortælle, at hendes nye udlejer er Sofie 
Lassen-Kahlkes ekskæreste, hvilket udløser 
et fælles »uoooh«. 

  
en 12 minutters-løsning
Men tilbage til aftenens vært, Johan. Han 
har prøvet at bo en del steder og har inden 
for de sidste fem år erhvervet sig hele 12 
sygesikringskort. Det var derfor ikke tilfæl-
digt, at han søgte ind på Studentergården: 

»Jeg har læst på DTU og kendte derfor 
mest de kollegier, der ligger derude, men 
ville gerne bo i København,« forklarer han 
og fortsætter: 

»Og så gik jeg efter et sted, hvor folk er 
lidt mere modne. Jeg gad ikke bo på et 
abeagtigt sted som Egmont, hvor der er fest 
hele tiden. Jeg gik ret meget op i mit stu-
dium, så det var vigtigt, at jeg kunne passe 
det også.« 

I øvrigt kom Johans mor her også i sin ung-
dom, så der er lidt tradition at læne sig op 
ad der.

populært sted
Det er dog ikke sådan bare lige at komme 
ind. Studentergården er et populært sted, 
der modtager flere ansøgere, end der er 
pladser til, forklarer Mathias. Han har som 
tidligere medlem af beboerrådet, Gårdsty-
ret, været med til at optage ikke færre end 
fem af de tilstedeværende. 

Snakken falder på en af dem – Morten. 
Det viser sig nemlig, at hans ansøgning var 
lidt ud over det sædvanlige. 

»Jeg har aldrig set så mange bandeord i 
én ansøgning,« fortæller Mathias. Morten 
formåede åbenbart også at vække opmærk-
somhed, da han om den netop nyplantede, 
men ynkelige hæk i haven skrev: »Hvis I har 
12 minutter og en sæk gødning, så har jeg 
sgu en løsning.« 

en nøgen kvinde på en kronhjort?
»Jeg læste om Fiskemagasinet her den an-
den dag, at de har  ’Ugens fisk’. Det er en 
nøgen kvinde, der står med en fisk. Er det 
ikke random?«, udbryder Jacob på og leder 
dermed samtalen i en ny retning. 

Kasper får lidt for hurtigt svaret, at »det 
skal jeg ind og kigge på bagefter.« 

Flere af drengene i køkkenet er i gang 
med at tage jagttegn sammen, og Kasper 
overvejer i samme åndedrag, om der mon 
ikke findes et jagtmagasin med samme 
ugentlige indslag. 

»Altså, du mener, hvor der sidder en nø-
gen kvinde overskrævs på en kronhjort?« 
spørger Jacob. 

Aftenens sidste festlige indslag står Jacob 
(også) for, da han reklamerer for en festbu-
tik på Jagtvej, hvor alle skal forbi og købe 
masker til det nært forestående maskebal, 
Abort er vært for. 

Jacob viser hjemmesiden frem, så alle kan 
lade sig inspirere af de mange masker. Han 
finder også et andet kostume – et såkaldt 
oppusteligt pikkostume. 
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studenter- 
gården
Studentergården er fra 1923, ligger på 

Tagensvej og huser 130 studerende. 

Kollegiet står selv for optaget af de 

studerende, og der lægges vægt på 

engagement og socialt ansvar, når de nye 

’gårdboere’ skal vælges. Kollegiet drives i 

udpræget grad af de studerende selv, der 

står for den daglige drift, skiftes til at slå 

græs og i øvrigt dyrker fællesskabet med 

madklubber på de 11 køkkener, der er det 

daglige omdrejningspunkt for beboerne. 

FAKTA

KOllegie- 
stafetten
Hvorfor vælger studerende at bo på kol-

legium? Er det udelukkende en praktisk 

foranstaltning? Er det et aktivt tilvalg? 

Universitetsavisen tager i den kommende 

tid på en københavnsk ’tour de kollegium’ 

for at møde de studerende og høre om 

kollegielivet – og ikke mindst for at afgøre, 

hvad der er det bedste, det kedeligste, 

det festligste og det værste kollegium i 

København.

Anne-Mette udbryder begejstret: 
»Så kan du være bonuspikken hele afte-

nen,« hvortil beboerne i kor udbryder: 
»Det sagde hun også i går!«  

pmd@stud.ku.dk 
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suCCeshistOrie

Af Therese Leonhardt Hjorth

Det hele startede på Hotel Kong 
Arthur i vinteren 2003, da en 
gruppe forskere fra Københavns 
Universitet, som ikke normalt 
havde meget med hinanden at 
gøre, mødtes over god rødvin 
og ønsket om at skabe en ny ud-
dannelse, der kunne tilfredsstille 
deres egne og markedets behov. 

Der var ingen »umiddelbar 
kærlighed« i mødet mellem Det 
Naturvidenskabelige Fakultet 
og Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, men inden aftenen 
var slut, var en spæd forelskelse 
opstået, og middagsgæsterne 
oplevede beruselsen, der følger 
af frugtsommeligt tværfagligt 
samarbejde. Projektet Moleky-
lær Biomedicin var født.

»Der manglede kandidater 
med lige 
præcis 

den specialiserede ekspertise, 
aftagerne efterspurgte. Så vi la-
vede en uddannelse helt uden at 
tænke på begrænsende universi-
tetsstrukturer og på faggrænser 
mellem institutter og fakulteter, 
men kun med fokus på hvad de 
færdige kandidater skulle kun-
ne,« siger studieleder Morten 
Johnsen, der i sin tid fik idéen til 
uddannelsen.

De kommende undervisere, 
der havde mødtes på Kong 
Arthur, fik efterfølgende over-
bevist de respektive fakultetsle-
delser om, at uddannelsen var 
den nyskabelse, Danmark og 
universitetet havde brug for. 

I februar 2004 fik Morten 
Johnsen og de andre involve-
rede ministeriets godkendelse 
til at udbyde 50 bachelorstu-
diepladser, og allerede den 15. 
marts havde Molekylær Biome-
dicin fået 65 kvote 2-ansøgnin-
ger. Adgangskvotienten endte 
det år på 9,1. Studiet var med 
det samme en succes.

succesfuldt samarbejde
Siden er populariteten kun 

vokset, og i år steg ad-
gangskvotienten til det 

astronomisk og – ifølge 
studielederen – »fuldstæn-

dig surrealistisk« høje 11,7. 
Uden noget stort marketings-

budget formår Molekylær Bio-
medicin at bryde med mange 
naturvidenskabelige uddannel-

sers nedgang.
»Det er en fantastisk og 

meget unik uddannelse,« 
siger andetårsstude-

rende Chris Ramming 
om studiets tiltræk-

ningskraft. 

»Vi har et meget stærkt stu-
diemiljø og nogle rigtig gode 
undervisere, der gør noget ud af 
at præsentere os for det bedste 
fra Sund og Science – og for at 
gøre Molekylær Biomedicin til 
landets bedste studium.«

Personligt har Chris Ramming 
lidt at sammenligne med; tidli-
gere har han nemlig både været 
i lære som tømrer og bager og er 
industrioplært slagteriarbejder. 
Som 25-årig startede han på 
Københavns Universitet, og her 
har han planer om at blive og 
skrive sin ph.d., for han har i den 
grad fået smag for Molekylær 
Biomedicin.

Ifølge studieleder Morten 
Johnsen skyldes studiets succes 
samspillet mellem usædvan-
ligt engagerede studerende 
og undervisere, der gensidigt 
motiverer hinanden og skaber 
plads til løbende forbedringer. 
Idet uddannelsen er skabt af 
underviserne selv, har de en helt 
særlig gejst, som smitter af på de 
studerende. 

»Når underviserne har et kon-
stant drive og lægger op til, at vi 
skal nå nye højder, er det meget 
motiverende. De studerende 
yder mere og presser sig selv 
til at udvikle sig og finde eller 
skabe løsninger,« siger Chris 
Ramming.

nørdet på den gode måde
Molekylær Biomedicin har på 
denne vis formået at skabe en 
særegen faglig stolthed, der 
bunder i stor dedikation og en i 
dagens Danmark sjælden mål-
rettethed. 

Her kommer de studerende 
ikke for at opnå generelle kom-
petencer, der kan bruges til alt 
og ingenting, men for at hellige 
sig en særdeles afgrænset, faglig 
niche. Som molekylær biomedi-
ciner er man nørdet på den gode 
og udbytterige måde.

Studieleder Morten Johnsen 
er ikke i tvivl om, at det er noget 
af det, der sælger og trækker nye 
studerende til. At man på dette 
studium har tid til at fordybe sig 
og lære noget konkret.

»Vi skaber specialister og eks-
perter, og de bliver landets bed-
ste til det, de gør,« siger han. 

»Vores studerende har en reel 
viden og kan noget, og derfor 
er de konkurrencedygtige og 
kan måle sig med verdens elite, 
hvilket de opdager, når de tager 
ud.«

navlepilleri med 
globalt udsyn
Og netop internationalise-
ring er altafgørende, når 
man beskæftiger sig 
med dette forsknings-
felt. Det er i mødet med 
forskere fra andre dele 
af verden, at ens person-
lige og faglige horisont 

rykkes, og studiets tværfaglige 
natur indbyder netop til diskus-
sion og udveksling af idéer. 

»Vi kan ikke blive ved med 
at gå og pille os selv i navlen,« 
pointerer Morten Johnsen.

Da universitetet i 2007 an-
søgte om at få kandidatuddan-
nelsen i Molekylær Biomedicin 
ministerielt udnævnt som en af 
ganske få danske eliteuddan-
nelser, var begrundelsen derfor 
også, at de ekstra midler, man 
modtager, skulle bruges på at 
styrke internationaliseringen. 
Elitestatussen fik man, og de 
studerende er siden rejst i pen-
dulfart til Singapore og USA.

»Indsatsen har resulteret i, at 
meget få kandidater ender med 
at dimittere uden at have ople-
vet et semester i udlandet som 
del af deres uddannelse,« siger 
studielederen stolt.

Men allerede inden man op-
tages som studerende, har det 
betydning, at kandidatdelen er 
en eliteuddannelse, mener Chris 
Ramming. 

»Jeg tror, at det, at det er et 
elitestudium, som virkelig kan 
måle sig med de bedste studier i 
udlandet, er blikfang for mange 
og får mange gymnasieelever 
med høje gennemsnit til at prio-
ritere uddannelsen, når de søger 
ind på universitetet.«

masser af street cred
Uddannelsen har været velsignet 
med fra starten at have optaget 
meget ressourcestærke stude-
rende, som har haft lyst til at 
prøve kræfter med noget helt 
nyt og derigennem har været 
med til at forme uddannelsen. 

»Det er en ren foræring at få 
sådan nogle studerende. De gør 
det til en stor fornøjelse at un-
dervise,« siger Morten Johnsen. 

De studerende har fra begyn-
delsen haft afgørende betydning 
for uddannelsens succes, me-
ner han, og såvel deres som 
undervisernes store vilje har 
skabt en ekstraordinær 
god stemning og et helt 
særligt miljø. I mødet 
mellem de to meget for-
skellige kulturer, der fin-
des på Sund og Science 
har de studerende for-
mået at skabe deres 
helt egen kultur 
og har i dag 
en solid og 
selvstæn-

landets 
bedste 
studium
Med en adgangskvotient på intet 
mindre end 11,7 er kursen på Molekylær 
Biomedicin i år røget helt til tops på det 
nationale uddannelsesmarked. det er 
der ifølge studerende og undervisere 
rigtig god grund til: de er ikke i tvivl 
om, at de har skabt danmarks bedste 
uddannelse.

dig identitet som molekylær 
biomedicin-studerende.

Af samme grund har uddan-
nelsen et meget lavt frafald, 
hvilket også er med til at brande 
den positivt. På Molekylær Bio-
medicin studerer man af lyst og 
inddrager gerne sin fritid. Chris 
Ramming har således sammen 
med seks medstuderende brugt 
hele sin sommerferie i et labora-
torium på Frederiksberg. 

»Det er de studerende, der 
bringer budskabet videre og ska-
ber kontakten til gymnasieele-
verne; det er ikke nogen særlig 
marketingindsats eller studie-
film på nettet, der tiltrækker 
ansøgerne. De studerende har 
mere ’street credibility’ end alle 
universitetets pr-teams,« hævder 
Morten Johnsen med et smil.

ingen over, ingen ved siden af
Det er dermed studiets særlige 
kultur og helt specielle faglige 
sammenhold, der ifølge studie-
lederen og den studerende har 
skabt grobund for studiets succes 
og store popularitet. Molekylær 
Biomedicin er noget for sig, og 
det er man stolt af.

»Når de studerende kommer 
hjem fra udlandsophold og gerne 
vil afsted igen, skal de selvfølge-
lig gøre det, men først på deres 
ph.d.-studium. De skal blive her-
hjemme og tage deres kandidat-
grad, for den tror jeg simpelthen 
ikke findes bedre noget sted,« 
siger Morten Johnsen.

Chris Ramming er da også 
overbevist om, at Molekylær 
Biomedicin er sagen, og at han 
valgte rigtigt, da han sagde op 
på Danish Crown i Sæby og efter 
sit studenterkursus rykkede til 
København. 

»Jeg er havnet det rette sted. 
Der er ingen tvivl om, at det her 
er fremtiden og studiet, hvis 
man har ambitioner om at være 

med helt i front 
med den mest 
banebrydende 
forskning,« af-
slutter han.

uni-avis@adm.
ku.dk

dialOg

Studieleder Morten Johnsen i samtale 

med studerende Chris Ramming.
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Jagten på liv

Af Claus Baggersgaard

Morten Bo Madsen forsker i magnetisk støv, 
men hans nuværende forskningsprojekt må 
siges at være alt andet end støvet.  

Han er til daglig lektor i astrofysik og 
planetforskning ved Niels Bohr Institutet på 
Københavns Universitet (KU), men i øjeblik-
ket befinder han sig i NASA’s kontrolcenter 
i Pasadena, Californien, hvor han stort set 
arbejder i døgndrift på den igangværende 
mission til Mars.

Roveren Curiosity, et yderst avanceret 
fjernstyret køretøj, der vejer næsten 900 ki-
lo og er på størrelse med en bil, landede på 
den røde planet den 6. august, efter at have 
tilbagelagt 566 millioner kilometer gennem 
rummet på en rejse, der begyndte den 26. 
november sidste år.

Morten Bo Madsens Mars-gruppe på KU 
er et af blot syv ikke-amerikanske forsk-
ningsprojekter, som omtrent samtidig med 
opsendelsen blev udvalgt af NASA til at del-
tage blandt i alt 149 indsendte forslag. 

Morten Bo Madsen beskriver selve lan-
dingen »som meget spændende og en smule 
nervepirrende«. 

Adskillige landingsfartøjer er nemlig for-
ulykkede i historiens løb. NASA Polar-lande-
ren styrtede ned på Mars den 3. december 
1999, og i januar 2012 mistede russerne 
Phobos-Grunt-rumsonden, allerede inden 
den var nået ud af jordens atmosfære. 

Curiosity har kostet 13 milliarder kroner, 
så det var med god grund, at der udbrød 
vild jubel blandt de cirka 500 forskere og in-
geniører i NASA’s kontrolcenter, da roveren 
lod høre fra sig for første gang fra Mars.

»Pulsen var høj under selve landingen, 
fordi man ved, hvor meget der står på spil 
– i dette tilfælde var det kulminationen 
af næsten ti års arbejde for hundredvis af 
dedikerede mennesker. Oplevelsen er en 
smule surrealistisk; det føles så stort, at man 
ligesom trækker lidt ind i sig selv og bare ab-
sorberer oplevelserne – måske det bedst kan 
sammenlignes med at overvære en fødsel,« 
siger Morten Bo Madsen. 

rødt støv er nøglen
Han tilføjer, at det mest spændende i virke-
ligheden nok er at se de allerførste billeder 
fra et sted, som ingen nogensinde har set 
før.

Stedet er krateret Gale, der er 154 kilo-
meter i diameter og har fem kilometer høje 

KU-forskere leder efter  
liv i støvet på Mars
Marsgruppen på Københavns Universitet følger spændt 
med i roveren Curiosity’s færden på Mars. Den har kørt 
36 meter, og de første data er også kommet hjem, lyder 
meldingen fra gruppens leder, lektor Morten Bo Madsen, fra 
NASA’s kontrolcenter i Californien.
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sider. Bjerget, Mount Sharp, rager cirka 5,5 
kilometer op midt i krateret. 

Morten Bo Madsen forklarer, at landings-
stedet er nøje udvalgt, da der i de nederste 
lag af Mount Sharp findes nogle af de ældste 
sedimenter på Mars med en alder på måske 
3,5 milliarder år. Dengang var der i perioder 
flydende vand på planetoverfladen.

KU-forskernes undersøgelser skal for-
bedre forståelsen af den historiske udvikling 
af miljøet på Mars, ikke mindst om der tidli-
gere har været betingelser, hvorunder livet 
kunne udvikle sig.

Her spiller det røde Mars-støv ifølge 
Morten Bo Madsen også en rolle. Tidligere 
undersøgelser, blandt andet ved hjælp af 
dansk-byggede magnet-instrumenter, har 
vist, at Mars-støvet er magnetisk, fordi det 
indeholder magnetit. Det er de større støv-
partikler, der er magnetiske, men det er de 
fine små støvpartikler, der er mest røde. De 
små har samtidig en tendens til at tiltrække 
vandmolekyler og organiske forbindelser.  

»Vi ved dog endnu ikke, hvorfor støvet 
har præcis den farve, det har. Meget groft 
sagt skyldes farven, at mineralerne er ru-
stet, men det præcise svar på, hvor farven 
kommer fra, vil kræve en identifikation af 
de jernholdige forbindelser. Lykkes det, kan 
vi fortælle historien om det miljø, der eksi-
sterede dengang partiklerne blev dannet, og 
om hvad de har gennemgået gennem Mars-
overfladens lange historie,« siger Morten Bo 
Madsen.

Han tilføjer, at der ikke er ret meget af 
det fine støv, som KU-forskerne er ude efter 
i området, og da de har brug for cirka 200 
milligram til deres forsøg, er det en vanske-
lig operation, de er ude på.

Først skal de ud fra roverens billeder 
udvælge et egnet område og derefter skyde 
med en laser på jorden. Ved at analysere 
spektrene i det lys, der dannes, kan de be-
stemme grundstofsammensætningen. Hvis 
området er det helt rigtige, styrer de rove-
ren derhen og tager en prøve, som de kan 
analysere nærmere med det såkaldte rønt-
gendiffraktometer, et instrument der sidder 
inde i køretøjet sammen med 75 kilo andet 
videnskabeligt udstyr. 

alt virker
Curiosity sendte de første panoramafotos 
hjem den 14. august, og forskerne har testet 
roverens energikilde, en såkaldt radioisot-
opgenerator, samt motorerne på hvert af de 
seks hjul. Ny software er blevet uploadet, 

og man har afprøvet de avancerede instru-
menter ombord. Forskerne affyrede blandt 
andet en kraftig laserstråle med det såkaldte 
ChemCam mod en sten på størrelse med en 
tennisbold. Stenens blanke overflade gik i 
opløsning, hvorefter man kunne analysere 
dens kemiske sammensætning. 

Den 23. august kørte Curiosity sine første 
seks meter på Mars. Nogle få meter fremad 
efterfulgt af en let pirouette på stedet og 
yderligere nogle meter i bakgear. 

Den har nu kørt mere end 36 m på over-
fladen og bevæger sig i øjeblikket i retning 
mod området kaldet Glenelg 400 meter 
øst-sydøst for landingsstedet, hvor det er 
optimalt at foretage den første boring i 
grundfjeldet.

Det første års tid skal roveren fortrinsvis 
køre omkring i bunden af Gale-krateret, 
men næste sommer vil NASA forsøge at 
køre en syv kilometer lang rute op ad Mount 

gear 

Billedet er taget bagud til 

venstre. En del af roverens 

strømforsyning og kommuni-

kationsudstyr ses i forgrunden. 

Gale-kraterets rand anes i bag-

grunden; mærker efter bremse-

raketterne, da roveren landede, 

til venstre.

selvpOrtræt 

To af Curiositys hjul, fanget af ro-

verens navigationskamera under 

den tredje kørsel den 28. august, 

hvor den tilbagelagde 16 meter.
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Sharp og ende 400 meter over den nuvæ-
rende position. 

Morten Bo Madsen er ovenud begejstret 
for, hvordan missionen har udviklet sig set 
med KU-øjne, da der allerede nu er kommet 
en smule relevant data tilbage til jorden.

Inden landingen regnede han med, at der 
måske ville gå op til et års tid, inden de fik 
den helt rigtige prøve, men nu ser det ud til, 
at det vil ske meget tidligere i missionen. 

clba@adm.ku.dk

Følg Marsgruppens blog på 

WWW.nbi.Ku.dK/fOrsKnings-
grupper/mars/english/msl-blOg-
danish

Og seneste nyt fra Curiosity på 

http://mars.Jpl.nasa.gOv/msl/
neWs/WhatsneW
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Jeg kan ikke  
genkende mit  
universitet 
længere
Tim Knudsen takker af efter flere årtiers tro tjeneste som forsker 
og underviser på Statskundskab. Han kan se tilbage på en 
udvikling, hvor samfundsfag har sejret ad helvede til og er blevet 
en del af problemet snarere end løsningen på demokratiets krise. 
Bedre bliver det ikke af, at flertallet af forskere dukker nakken og 
undgår at deltage i den offentlige debat.

pOrtrætintervieW 

Af Richard Bisgaard

Samtidig med at godt 500 nye studerende 
rykker ind i de hellige haller på Institut for 
Statskundskab i håb om at få adgangsbillet 
til morgendagens elite af magtfulde politi-
kere og embedsmænd, har en af instituttets 
kendte professorer og markante profiler i 
offentligheden ryddet sit kontor og er gået 
på pension ’før tid’, så at sige.

Den ’normale’ pensionsalder for univer-
sitetsansatte professorer og lektorer er 70 
år, men så lang tid orker 67-årige lic.adm.
pol. og professor i offentlig forvaltning Tim 
Knudsen ikke at blive ved. 

»Jeg har været på arbejdsmarkedet uaf-
brudt siden jeg startede som arbejdsdreng 
som 17-årig, så jeg føler mig lidt træt og 
slidt efterhånden,« siger Tim Knudsen, der 
snart skal have nyt knæ, fordi han får sinds-
sygt ondt i benene, når han står op og taler.

»Det er med alderen også blevet mere 
anstrengende hele tiden at skulle springe 
mellem forskning, læsning, undervisning, 
vejledning og administration. Og nutidens 
videnseksplosion gør det stadig mere kræ-
vende at følge med,« siger Tim Knudsen, der 
af samme årsag har været ansat i en senior-
stilling i de sidste par år.

»Jeg tror ikke, jeg havde holdt så længe, 
hvis jeg ikke havde haft mulighed for at 
være på 25 procents nedsat arbejdstid.« 

et ægte befrielsesbarn
At Tim Knudsen nu kan trække sig tilbage 
fra arbejdsmarkedet som professor emeritus 
havde ingen forestillet sig dengang for 67 år 
siden, da han kom til verden under dramati-
ske omstændigheder.

Tysklands besættelse af Danmark nær-
mede sig sin afslutning, og da befrielsesbud-
skabet fra London endelig strømmede ud i 
æteren fra BBC’s dansksprogede nyhedsud-
sendelse om aftenen den 4. maj, udløste det 
efter sigende så kraftige veer hos fru Knud-
sen på Amager, at unge frihedskæmpere i al 

hast måtte transportere hende til hospitalet 
i en varevogn fra Wiedemans Pølser. 

Den følgende morgen klokken 8 stak Tim 
Knudsen så hovedet ud sin mors mave og 
bekendtgjorde med et vræl sin ankomst til 
verden i selvsamme stund, som tyskerne of-
ficielt kapitulerede.

Om det var den begivenhed, der anspore-
de ham til et liv med historie og samfunds-
fag, tør han ikke sige, men sandt er det, at 
han allerede som barn interesserede sig 
meget for politik, og at han som den første 
akademiker i sin familie må betegnes som 
noget af en mønsterbryder.

»Min mor havde en uddannelse som 
damefrisør, og det var det, og min far var 
ansat i et speditionsfirma. Han døde, da 
jeg var 14, og så stod jeg med en enlig mor 
med meget få ressourcer på det tidspunkt, 
og i øvrigt også præget af min fars død. Han 
begik selvmord, så det var sgu noget hårdt,« 
fortæller Tim Knudsen.

Skoletiden beskriver han som en blandet 
fornøjelse. Det eneste fag, han virkelig holdt 
af, var Historie. Ambitionerne fejlede imid-
lertid ikke noget. I 1967 tog han assisten-
teksamen ved Københavns Kommune, og 
allerede da fik han en klar ide om, hvad han 
ville være, nemlig professor, og det skulle 
være ved Københavns Universitet. I nøjagtig 
hvad, måtte tiden vise.

Herefter gik det slag i slag. Nysproglig 
student som 26-årig i 1971, cand.phil. i 
samfundsfag 1978, cand.mag. i 1980 (bi-
fagseksamen i historie) og lic.adm.pol. på 
Institut for Samfundsfag og Forvaltning i 
1985 på en afhandling om Københavns by-
planlægning.

I 1985 blev han så fastansat som lektor 
ved Institut for Samfundsfag og Forvaltning 
på Københavns Universitet, og i 1997 var 
målet nået, og han kunne skrive ’Professor i 
offentlig forvaltning’ på sit visitkort.

 
altid følt sig som outsider
Selv om han således med succes har tilkæm-
pet sig en stor position på Københavns Uni-

versitet, har han ikke desto mindre altid følt 
sig som lidt af en outsider. 

»Jeg kan se, at for mig – og for andre, der 
er kommet fra ikke-akademiske miljøer – er 
der en større usikkerhed over, hvad det er 
for en verden, vi er trådt ind i, og hvordan vi 
skal orientere os i den.«  

Og at det stadig forholder sig sådan, har 
Tim Knudsen klart fornemmet, når stu-
derende har banket på hans dør for at få 
vejledning. Allerede i døråbningen har han 
som regel kunnet spotte, om de kommer fra 
Albertslund eller Hørsholm. 

»Du kan se på nogle af dem, at de er i 
forsvarsposition. De er usikre og ret over-
beviste om, at det her går ikke. Så kan du 
se på andre, at de bare forventer ros. De er 

sådan ovenpå og tænker: Herregud, han 
er kun professor, min far er ambassadør. 
De har den der aura af, at ’jeg-ved-nok-
hvordan-det-her-hænger-sammen’,« siger 
Tim Knudsen 

Set med historiske briller er der imidlertid 
sket en kolossal forandring med de stude-
rende. 

»Da jeg læste samfundsfag i halvfjerd-
serne, var der mange flere af de studerende, 
der havde fagforeningsfolk eller lignende 
som forældre. Den type har jeg ikke mødt i 
årevis,« siger Tim Knudsen og beskriver sit 
gamle institut som et sted, hvor mange unge 
med en lønmodtagerbaggrund så en mu-
lighed for at komme ind og forholde sig til 
noget, der interesserede dem politisk. 

”Tænk sig, at Anker Jørgensen 
var statsminister, da min  
årgang studerede. Det er  
fuldstændig utænkeligt, at en 
mand med så lidt uddannelse 
kunne være statsminister i 
dag. Det er meget karakteri-
stisk for hele udviklingen.”  
Tim Knudsen, professor i offentlig forvaltning
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»Dengang var studier af arbejdsmarkedsor-
ganisationer, fagbevægelsen og tredjever-
denslande meget mere oppe i tiden. 

I dag fylder de næsten ingenting, og 
det er ikke bare fordi fagforeningerne har 
mistet noget af deres samfundsmæssige be-
tydning, men fordi man fra instituttets side 
har valgt at prioritere noget andet og satse 
meget på fx EU,« siger Tim Knudsen.

anonyme kolleger på stort institut
I det hele taget har Institut for Statskund-
skab haft så meget vokseværk i de senere år, 
at Tim Knudsen har svært ved at genkende 
sit gamle institut.

»For 10-15 år siden kendte jeg alle an-
satte. I dag er instituttet meget større og er 
blevet fusioneret med en række centre, som 
jeg dårligt ved, hvad laver, og i øvrigt er der 
sket et vældigt generationsskifte. Der er rig-
tig mange mennesker her på stedet, som jeg 
ikke aner, hvem er,« siger Tim Knudsen.

 Som eksempel nævner han Timo Ki-
vimäki, professoren der for nylig blev dømt 
efter den milde spionageparagraf og efterføl-
gende afskediget fra Københavns Universitet.

»Da sagen kom frem i pressen, blev jeg 
ringet op af Politiken, som spurgte, om jeg 
kendte noget til professoren, der var blevet 
sigtet for spionage.« 

»Jeg svarede så, at den sag havde jeg 
aldrig hørt om, jeg har aldrig truffet man-
den, jeg ved absolut ingenting, jeg ved ikke 
engang, hvordan han ser ud. Så blev jour-
nalisten sgu gal på mig, fordi han troede, 
det var løgn. Men det er ikke løgn. Jeg har 
aldrig set det menneske, og han havde kon-
tor lige her henne ad gangen,« fortæller Tim 
Knudsen og pointerer, at det for 20 år siden 
ville have været helt utænkeligt, at han kun-
ne have en professorkollega på instituttet, 
som han ikke engang kendte udseendet af.

 
manglende gennemsigtighed  
i  ansættelser
Om ikke andet så sikrede datidens kolle-
giale selvstyre, at man jævnligt sås med sine 

kolleger til møder om instituttets anliggen-
der i fagråd, studienævn, institutforsamling, 
bestyrelse og andre demokratisk valgte 
forsamlinger.

At den kollegiale styreform er blevet af-
skaffet, har uden tvivl sparet forskerne for 
en masse tid med at gå til møder, så Tim 
Knudsen vil nødig være for stærk i sin kritik 
på det punkt.

»Men det er også uomtvisteligt, at jeg ved 
mindre om, hvad der foregår, end tidligere. 
Om det så er min egen eller instituttets 
skyld, kan man diskutere,« siger Tim Knud-
sen og erkender, at han nogle gange måske 
kan have glemt eller overset en besked på 
en mail.

»På den anden side er jeg ikke tilhænger 
af, at vi har et system, hvor vi ikke vælger 
institutleder, som man gør i de fleste lande, 
som jeg kender til,« siger Tim Knudsen, der 
specielt savner gennemsigtighed i ansæt-
telser. 

»I Sverige er det jo fuldstændigt åbent. 
Der bliver alle bedømmelser offentliggjort 
for alle, og enhver kan se, hvad der foregår. 
Vi havde tidligere sådan en mellemting, 
hvor der var en vis åbenhed, så de invol-
verede kunne se hinandens ansøgninger 
og følge ansættelsesprocessen, og desuden 
blandede dekanerne og andre sig jo ikke i 
resultaterne,« siger Tim Knudsen og henle-
der opmærksomheden på, at selvom et be-
dømmelsesudvalg af professorer anbefaler 
den mest kvalificerede blandt ansøgerne til 
en stilling, så er det efter den gældende an-
sættelsesbekendtgørelse alene dekanen, der 
har det sidste ord.

forskeres ytringsfrihed truet
På samme måde med de såkaldte MSO-
professorater, der i realiteten giver institut-
lederen meget frie muligheder for at styre, 
hvem der ansættes i de tidsbegrænsede stil-
linger på fem år som professor med særlige 
opgaver (MSO).  

»Man kreerer en stilling specielt skræd-
dersyet til en bestemt ansættelse, og dermed 

har man afskaffet den konkurrence, man 
ellers hylder så mange steder i samfundet 
lige nu. Tidsbegrænsningen af professorater 
er også problematisk, da det kan ramme 
forskernes ytringsfrihed,« siger Tim Knud-
sen, der af sin tidligere institutleder under 
en MUS-samtale selv har fået indskærpet, 
at rollen som kritisk kommentator i pressen 
helst ikke bør udstrækkes til at omfatte in-
terne forhold på instituttet.

»Det er en ren virksomhedstænkning. Jeg 
mener helt klart, at sådan som juraen er 
skruet sammen, så er jeg som forsker selv 
ansvarlig for, hvad jeg vil sige offentligt, det 
er ikke universitetet, der skal komme og be-
gynde at regulere, hvad vi siger,« pointerer 
Tim Knudsen.

marlene Wind og timo Kivimäki
En illustrativ case i den forbindelse er sa-
gen mod professor Marlene Wind, der af 
Dansk Folkepartis formand Pia Kjærsgaard 
og daværende integrationsminister Søren 
Pind fra Venstre blev skarpt kritiseret for at 
have overspillet sin rolle som ekspert ved 
for eksempel at kalde aftalen mellem Dansk 
Folkeparti og VK-regeringen om at genop-
stille grænsebomme for ’valgflæsk’, som ap-
pellerer til ’den indre svinehund’. 

For at lægge en dæmper på pressestor-
men, blev de ansatte på Statskundskab i 
en intern mail udstyret med mundkurv og 
besked om, at det kun var institutlederen og 
dekanen, der var bemyndiget til at udtale 
sig i sagen.

»Hvad enten hun siger noget, hun ikke 
burde have sagt, eller ej, så er det er ikke 
noget, institutlederen eller dekanen skal 
blande sig i,« siger Tim Knudsen og roser 
rektor for at have afvist at gå ind i sagen, li-
gesom institutlederen får et skulderklap for 
hurtigt at have indset, at mailen var en fejl.

»Men læg så mærke til sagen med Timo 
Kivimäki, hvor der pludselig kommer en 
mail fra institutlederen om, at dekanen har 
sagt, at alle henvendelser om Kivimäki skal 
gå til ham. 

Skal! Altså, der ærgrede jeg mig over, at jeg 
ikke kendte noget til Kivimäki, fordi så ville 
jeg have ringet til en journalist og sagt, at 
jeg har en hel masse, jeg vil sige, for deka-
nen kan ikke bestemme, hvad vi ’skal’. Jeg 
mener, at det er ulovligt, simpelthen.« 

Når sådan noget sker, altså at en leder be-
gynder på at gribe ind i forskernes ret til at 
ytre sig, så bliver Tim Knudsen kontrær og 
skal netop helst ytre sig, siger han.

»Det er forholdsvis let for mig, fordi jeg 
er i slutningen af karrieren. For en lektor, 
derimod, der måske gerne skal udpeges til 
professor med særlige opgaver, ser kalkulen 
jo helt anderledes ud. Jeg synes, at vores le-
dere godt kunne trænge til at læse lidt mere 
offentlig ret,« understreger Tim Knudsen. 

de tavse forskere
Det lyder som om, at rollen som kritisk intel-
lektuel er idealet for dig? 

»Ja, det er det blevet mere og mere med 
årene. Der er for mange universitetsansatte, 
der går rundt og gemmer sig. Det store 
problem er ikke dem, der udtaler sig, det 
virkelig store problem er alle dem, der ikke 
gør det, som er så bange eller håndsky over 
for medierne,« siger Tim Knudsen og næv-
ner eksemplet med omtalen af finanskrisen, 
hvor den ene bankøkonom efter den anden 
kommenterer fænomenet i medierne.

»Det er folk, der naturligt er præget 
af, at de er ansat nogle steder, hvor man 
har nogle bestemte interesser. Bortset fra 
økonomer, som har været vismænd på et 
eller andet tidspunkt, så har vi set meget få 
universitetsansatte økonomer udtale sig i 
medierne.« 

Da Dagbladet Børsen talte det op på et 
tidspunkt, fandt de frem til, at syv personer 
var mest citerede, fem bankøkonomer og så 
to tidligere vismænd. 

»Men vi har flere hundrede universitets-
ansatte økonomer, som vi aldrig hører noget 
fra,« beklager Tim Knudsen. »Hvis vi ser på 
min egen faggruppe, så er det måske en halv 
snes stykker, som er Tordenskjolds soldater 
i medierne her fra instituttet, og der sidder 
måske 40, som ingen kender, ikke i medier-
ne i alle fald. Der er en meget stor skævhed i 
det, synes jeg.« 

Hvorfor er der den skævhed? 
»Der er sikkert mange årsager. Nogle 

sidder med meget snævre, specialiserede 
områder, som er svære at formidle og meget 
sjældent har mediernes interesse. Der er 
også nogle, der er ganske rædselsslagne for 
at komme galt af sted, og nogle formulerer 
sig så indviklet, at ingen kan forstå det. Det 
tror jeg er tre vigtige grunde: specialiserin-
gen, håndskyheden og manglende evne til 
formidling,« siger Tim Knudsen

venstreorienterede sympatier
Du anses for at være en af de få tilbageværen-
de venstreorienterede kritikere i den offentlige 
debat, ikke? 

»Under de ti år med Nyrup-regeringen i 
1990’erne havde vi mange fra Venstre Ung-
dom blandt de studerende på Statskund-
skab. De troede jeg var venstremand, jeg 
havde en hel menighed af VU’er, som tilbad 
mig, fordi jeg kritiserede regeringen.« 

»Nu har vi så haft ti år med borgerlig rege-
ring, og nu opfatter de studerende mig som 
modstander af den borgerlige blok. Reali-
teten er, at jeg har kritiseret en hvilken som 
helst regering på nogle forskellige punkter, 
så efter et stykke tid begynder man at tro, at 
jeg tilhører oppositionen. 

Men det er rigtigt, at jeg har bekendt ku-
lør ved at deltage i centrum-venstre tænke-
tanken Ceveas rådgivningspanel og dermed 

KritisK intelleKtuel   

det store problem er ikke dem, der udtaler sig, 

men alle dem, der ikke gør det, fordi de er for 

bange eller håndsky over for medierne og ledel-

sen,« siger Tim Knudsen.
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markeret, at jeg hører mere til i rød blok 
end i blå blok. Men altså, når det gælder så-
dan nogle ting som urent trav i regeringen 
eller i toppen af ministerierne, så stiller jeg 
op, uanset hvilken regering vi snakker om,« 
siger Tim Knudsen.

Og at det er rigtigt, kan man forvisse sig 
om ved at bladre i hans seneste bog med 
den sigende titel Fra folkestyre til markeds-
demokrati, der beskriver opkomsten af et 
elitært teknokratisk demokrati med langt 
flere borgere på tilskuerbænken end for 40 
år siden.

statskundskab som eliteprojekt
Og den udvikling har uddannelsen i stats-
kundskab vel sådan set været med til at ce-
mentere?

»Ja, og det er en underlig situation. De 
fleste af os her på Statskundskab lukker 
øjnene for det. Vi siger, at det da kun er 
glædeligt, at vi har produceret det halve 
af regeringen, forstået på den måde, at 48 
procent af ministrene på et eller andet tids-
punkt har taget en uddannelse i statskund-
skab eller studeret samfundsvidenskab på 
en af de højere uddannelsesinstitutioner.« 

»Og det kan man jo se som en sejr for stu-
diet, men man må sgu også være bekymret. 
Er vi ved selv at bidrage til at skabe et tek-
nokrati, hvor vi får en modsætning mellem 
teknokrati og så noget man kalder populis-
men, en grøftegravning, hvor en voksende 
gruppe af kortuddannede mennesker bliver 
mere og mere passive og ender med at have 
direkte mistillid til eliten,« spørger Tim 
Knudsen og understreger, at elitegørelsen 

af samfundet er accelereret inden for de 
seneste 40 år.

forskernes pligt til at råbe op
»Tænk sig, at Anker Jørgensen var stats-
minister, da min årgang studerede. Det er 
fuldstændig utænkeligt, at en mand med så 
lidt uddannelse kunne være statsminister 
i dag. Det er meget karakteristisk for hele 
udviklingen,« siger Tim Knudsen.

Langt færre mennesker er medlem af 
politiske partier, og disse er blevet mere 
topstyrede og professionaliserede ved at an-
sætte stadigt flere folk i deres sekretariater 
end tidligere. De har ikke længere tidligere 
tiders mange aktive amatørmedlemmer. 

Længden af de politiske programmer er 
tilsvarende blevet kortere gennem tiderne. 
Fra sidste århundredeskifte og op igennem 
1970’erne blev de politiske programmer 
længere og længere, men siden er de blevet 
kortere, siger Tim Knudsen og fortæller, 
at SF’s udkast til nyt program er det hidtil 
korteste i partiets historie, og at Liberal Al-
liance og Dansk Folkeparti har de allerkor-
teste partiprogrammer.

»Det er også nogle af de mest topstyrede 
partier, der findes,« siger Tim Knudsen, der 
har tænkt sig at fortsætte med at blande 
sig i den offentlige debat som pensioneret 
professor.

»Vi er ikke afhængige af nogle særlige 
interesser, så derfor synes jeg, at vi som 
professorer har en forpligtelse til at være 
levende med i den aktuelle samfundsdebat 
og komme med vores indspark.« 

rjb@adm.ku.dk

tim Knudsen
prOfessOr Og fOrfatter 
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tanKens 
Kraft

Gert Hjort indskriver sig på 

Københavns nye superuni-

versitet, en sammenlægning 

af alle fakulteter, hvor han 

kæmper sig frem mellem 

desillusionerede professorer 

og selvevaluerende under-

visere, imens han synker 

dybere og dybere ned i et 

absurd morads af teknokrati, 

managementfloskler og 

blind resultatjagt. 

spilleperiOde:   

6. september – 6. oktober.

gratis billetter

Uniavisen udlodder en 

bunke fribilletter til 

forestillingen, så hold øje 

med vores nyhedsbreve.

Cafeteatret.dK

intervieW

Af Gry Bartroff Gaihede

Hjerteligt velkommen til 
Københavns Universitet. 
7.415 forventningsfulde 
nye studerende aser i disse 
dage rundt på Danmarks 
fineste universitet. De har 
taget hul på en uddannelse, 
der ikke blot skal sikre dem 
smør på brødet og vin i glas-
set, men som også skal sikre 
nationens velstand.

Det er dog så som så med 
dannelsen, hvis man skal 
tro dramatiker Mads Maza-
nti Jensen, hvis forestilling 
Tankens Kraft spiller på Ca-
féTeatret i denne måned.  

»Vi har besluttet at rydde 
ud i alle ubrugelige fag på 
University of Copenhagen 
og samle alle de brugbare 
i ét fakultet under navnet 
Academic Theoretic Labo-
ratory And New Theoretic 
Inventive Science, eller blot 
ATLANTIS,« siger viden-
skabsministeren i forestil-
lingen.

Tankens Kraft markeds-
føres som ’et satirisk spark 
i røven til den offentlige 
debat om uddannelse og 
vækst’. Vi følger Gert Hjort, 
en ung førsteårsstuderende, 
der ankommer til et fusions-
universitet, som viser sig 
tømt for andet end varm 
luft og floskler om vækst, 
innovation og velstand, 
fortæller Mads Mazanti Jen-
sen, som møder Universi-
tetsavisen inden premieren.

»De unge skal studere 
fremtiden, men de skal selv 
opfinde undervisningen, 
for det er dem, der skal 
finde ud af, hvad vi skal leve 
af. Gert Hjort opsøger en 
professor for at undersøge, 
om der da ikke findes nogle 
bøger et sted. Men nej. Han 
bliver lidt glad for en lærer-
inde undervejs, men hun er 
en slags evalueringsslave, 
så optaget af sin egen plads 
på lærerranglisten, at hun 
ikke har øje for andet. Gert 
og hans medstuderende er 
overladt til sig selv.« 

Mads Mazanti Jensen har skrevet en komedie om en håbefuld nystartet 
studerende på University of Copenhagen – et masseuniversitet  

uden undervisning, hvor de studerende skal  
finde nøglen til fremtidens vækst.

ET VArMLUFTSUNiVErSiTET  
i VErDENSKLASSE

fra humboldt til 
humbug
At uddannelse er konge- 
vejen ud af krisen, er 
bullshit, mener dramati-
keren, der foretrækker det 
humboldtske universitet, 
hvor forskningen er fri og 
uafhængig, undervisningen 
er forskningsbaseret, studi-
erne præget af et humani-
stisk dannelsesideal, og der 
er nær kontakt mellem stu-
derende og undervisere.

Mads Mazanti Jensen 
tager livtag med det sprog, 
der strømmer fra politikere 
især, som gør uddannelse til 
’den store fortælling’. Han 
kalder det et management-
retorisk nysprog, hvor intet 
længere må kaldes ved sit 
rette navn: 

»Det er et redundant 
sprog, hvor der åbenbart 
ikke er behov for underbyg-
gende argumentation. Hvis 
man mener, at vi må sadle 
om for at kunne konkurrere 
med kineserne, så må man 
jo sige, hvad der skal til 
og dokumentere, at det vil 
virke. Men det sker ikke.« 

Undervisningsudbuddet 
udhules, og universiteterne 
holdes i stram snor af mi-
nisteriet – sådan ser virke-
ligheden ud, mener Mads 
Mazanti Jensen. Derfor er 
Tankens Kraft en slags Kej-
serens nye Klæder-forestil-
ling, hvor han klæder spro-
get af og viser, at der ikke 
er noget indenunder. Man 
kan grine eller græde ad 
det eller benægte, at det 
forholder sig sådan:

»Men når jeg synes, 
at noget er et illusi-
onsnummer, så har 
jeg behov for at klæde 
det af. Det hele bliver 
pakket ind i nysprog, 
så det ligner noget, 
det ikke er. Der kom-
mer et lag glasur på, 
universitetet bliver 
’verdensklasse’, og så 
skifter Teatervidenskab 
for eksempel navn til Per-
formancestudier – det er da 
en falliterklæring.«  

Du er 
selv 
kan-
didat 
fra KU i 
Japanstu-
dier. Har du 
personlige KU-
issues?

»Ja, det har jeg 
da. Det, der undrede 
mig først og frem-
mest, var, at 
på en perifer 
uddannelse 
som min, 
har man 
jo stort set 
ingen un-
dervisning. 
Når man så 
hører al den 
snak om ver-
densklasse, så 
føles afstan-
den mellem 
den daglige 
virkelighed 
og det, der 
bliver talt 
og skrevet 
om den, helt 
absurd stor – 
det har været 
min drivkraft i 
skriveprocessen.« 

den 
snur-

rende 
floskel-

maskine
Mads Ma-

zanti Jensen 
ved godt, at 

den interne kon-
kurrence universi-

teterne imellem er 
blevet barskere, 

og at det er med 
til at skærpe 

retorikken 
og øge 
fokus på 

evaluering 
og rangli-
ster, men 

det kommer 
ikke de stude-
rende til gavn: 

ILLUSTRATION: MORTEN FROM THESBØL

»Man gør de studerende 
en bjørnetjeneste ved at 
fremstille deres universitet 
på den måde. Vi er nødt til 
at tale om, hvordan det vir-
kelig er! Hvis det så har den 
konsekvens, at der kommer 
færre midler, så er der jo 
ikke noget at gøre ved det.«  

»Vi må definere, hvad vi 
vil med universitetet. Hvis 
det er ministerens holdning, 
at vi skal finde nøglen til 
fremtiden og opfinde … 
hvad ved jeg … Grundfos-
pumper og vindmøller, så 
må vi i det mindste gøre det. 
I øjeblikket er det en ren 
floskelmaskine, hvor ingen 
konkret ved, hvad vi skal.«  

Hvis ikke uddannelse er 
vejen frem, hvad er så?

»Der er ikke nogen 
vej frem. Det bliver 
hele tiden sagt, at vi 
skal klare os i en glo-
bal konkurrence. Men 

folk er jo ikke dumme 
i Kina og Indien, og de 

er også billigere, så ud fra 
den logik er der ingen vej 
frem. Vi kan bare vente på, 
at deres lønninger bliver dy-
rere, og de begynder at gå 
ned med stress og blive fede 
og får de samme problemer, 
som vi har.«

På spørgsmålet om hvor-
dan han holdt ud til en hel 
kandidat, hvis forholdene 
var så ringe, som han be-

skriver dem, svarer Mads 
Mazanti Jensen med et 
smørret grin:

»Personlig dumhed og 
fantasiløshed, kan jeg 
kun sige.« 

dannelse er brødløs
Vil du svinge dig op til 
at give et råd til de nye 
studerende på varm-
luftsuniversitetet i 
verdensklasse?

»Nej. Men det er 
sikkert meget for-
skelligt, hvad man 
vil opleve. Min ople-

velse er jo baseret på 
de humanistiske småfag, 
der er bestemt til at dø en 

langsom sultedød. Den 

virkelighed er måske ikke 
typisk for universitetet – 
men det er dog en virkelig-
hed,« svarer Mads Mazanti 
Jensen, der ikke mener, at 
den varme luft er et særligt 
dansk fænomen:

»Tankens Kraft kunne 
foregå på mange europæi-
ske universiteter. Den spil-
ler på, at vi i Europa har en 
tung oplysningsballast på 
universiteterne. Som ud-
vekslingsstuderende i Japan 
oplevede jeg at referere til 
Goethe over for koreanske, 
amerikanske og kinesiske 
studerende.« 

»’Hvem Fanden er Goe-
the?’, spurgte de, og så 
svarede underviseren ud-
glattende, at ’Nå ja, det var 
sådan noget, vi lærte om 
i gamle dage’. Hele dan-
nelsestanken ligger endnu 
i vores system, men i Asien 
– som vi åbenbart kon-
kurrerer med – er alt det 
fuldstændig ligegyldigt. Du 
tjener ikke flere penge, fordi 
du kender Goethe.«

gbg@adm.ku.dk
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svinesag – i

Af Claus Baggersgaard

Peter Sandøe er ked af det. Ikke over, at han 
fik en ordentlig omgang prygl i medierne 
i sommer. Det kan han leve med, men han 
er skuffet over, at topledelsen på hans ar-
bejdsplads, Københavns Universitet (KU), 
straks lagde afstand, da det hele ramlede 
om ørerne på ham, og hans gode ry og rygte 
som forsker var ved at ryge sig en tur.

Nu hvor eftertanken har meldt sig, kan 
han se, at sagen måske fik lov at vokse sig 
stor, fordi den blev håndteret alt andet end 
optimalt af ham selv og af hans arbejds-
plads.

Han ønsker derfor en åben debat om, 
hvordan KU skal agere i fremtiden, når en 
forsker kommer i skudlinjen i medierne for 
sit samarbejde med industrien.  

Hvilken støtte kan man som medarbejder 
forvente at få, og ønsker universitetet i vir-
keligheden helhjertet at samarbejde med 
erhvervslivet? spørger han. 

baggrund
Det var Politiken, der i to stort opsatte 
artikler skrev, at professor Peter Sandøe 
var involveret i forskning, som »var bestilt 
og betalt af svineindustrien«. Hans brøde 
bestod i, at han var leder af et forsknings-
projekt finansieret af Videncenter for Svi-
neproduktion (VSP), der hører under dansk 
landbrugs interesseorganisation, Landbrug 
& Fødevarer.

Formålet var ifølge Politikens gengivelse 
»at fremskaffe resultater og oplysninger, der 
gavner den danske svineindustri.« 

Samtidig var Sandøe formand for Det 
Dyreetiske Råd og sad for bordenden i en 
ministeriel arbejdsgruppe, der skulle råd-
give ministeren om, hvordan svineavlen i 
Danmark kan foregå etisk forsvarligt.

Sandøe erkendte, at han burde have oplyst 
ministeren i utvetydige vendinger om den 
mulige interessekonflikt, og han trak sig fra 
formandsposten for Det Dyreetiske Råd, da 
direktøren for Dyrenes Beskyttelse, Britta 
Riis, som er repræsenteret i rådet, offentlig 
erklærede, at han var utroværdig.
Det viste sig dog, at Sandøe i sin personlige 
kontrakt havde sikret sig, at landbrugsfolke-
ne ikke kunne bestemme over resultaterne 
fra forskningsprojektet. Det var samarbejds-
partneren Scottish Agricultural College, 
der i sin aftale ved en fejl havde accepteret 
formuleringen om, at projektet skulle være 
»til gavn for dansk svineindustri«. 

Sandøe havde heller ikke fået betaling 
for sin del af arbejdet, og der er efter alt at 
dømme også fagligt belæg for de konklusio-
ner, han og skotterne er nået frem til.

Presseblæsten var altså i virkeligheden 
måske bare en storm i et glas vand.

ledelsen svigtede
Sandøe understreger, at han er taknem-
melig for den opbakning, han fik fra de to 
institutledere, han refererer til, men top-
ledelsen i dekanatet og i rektoratet er han 
skuffet over. 

»Jeg må spørge mig selv, om det virkelig 
opfattes som god ledelse på Københavns 
Universitet at lade en medarbejder i stikken, 
mens man selv alene interesserer sig for at 
redde sin egen bagdel, når det brager løs i 
medierne,« siger Peter Sandøe.

Han henviser til, at den eneste kontakt, 
han under hele forløbet havde til universi-
tetets ledelse, var en mailkorrespondance 
med John Renner Hansen, dekan på det 
nyfusionerede Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet. Få timer efter sagen brød løs i alle 
medier, udbad dekanen sig høfligt, men 
bestemt, at få en skriftlig redegørelse om 
sagen. 

Der kom ingen tilbud om hjælp fra fakulte-
tets kommunikationsafdeling til håndterin-
gen af medierne. Der kom ingen spørgsmål 
til, hvordan han havde det, eller om der var 
noget, man kunne gøre for at hjælpe ham. 
Men værst af alt var følelsen af, at lederne 
på Københavns Universitet tilsyneladende 
kun interesserede sig for, om de selv kunne 
komme i klemme, siger han.

Kort efter hørte Peter Sandøe nemlig fra 
en pålidelig kilde, som han ikke kan røbe 
navnet på, at ledelsen undersøgte mulighe-
derne for at fratage ham posten som med-
lem af og næstformand for Praksisudvalget, 
der behandler spørgsmål om god videnska-
belig praksis på KU.

Han ved også, at man på Det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet og Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet overvejede, om 
han skulle fjernes som ansvarlig for kurset 
i god videnskabelig praksis, som de ph.d.-
studerende på de to fakulteter har pligt til 
at følge. 

Det undrer ham.
»Jeg havde ærlig talt forventet, at det var 

personalepolitikken på KU først at under-
søge, om medarbejderen har gjort noget for-
kert og eventuelt hjælpe vedkommende,  
i stedet for som det første at lægge afstand 

og overveje at fratage ham en række tillids-
poster,« siger Peter Sandøe.

dyb kulturkløft 
Han mener, at en del af forklaringen på 
ledelsens måde at reagere på kan findes i 
Penkowa-sagen, der har sat sig dybe spor 
på KU. 

Her blev rektor kritiseret for at have bak-
ket Milena Penkowa op for længe og stolet 
på de oplysninger, hun gav ham. Nu er 
ledelsen tilsyneladende havnet i den mod-
satte grøft og behandler medarbejderen 
som skyldig, indtil det modsatte er bevist, af 
frygt for ikke at virke handlekraftig.

Sandøe mener endvidere, at sagen blot-
lægger, at der er en afgrundsdyb kulturkløft 
internt på KU mellem det tidligere Biovi-
denskabelige Fakultet (Life) og Det Natur-
videnskabelige Fakultet (Nat) i synet på 
samarbejde med erhvervslivet. Dette kom til 
udtryk i en ophedet debat i det nyfusione-
rede fakultets Akademiske Råd i forlængelse 
af sagen.

Et væsentligt argument for fusionen var 
ellers, at ledelsen ville kombinere grund-
videnskaben på Nat med den større fokus 
på innovation og erhvervssamarbejde, som 
der har været tradition for på Life, men nu 

sandøe: 
ledelsen lod 
mig i stikken 

Professor i bioetik Peter Sandøe blev i 
sommer beskyldt for at være i lommen 
på svineindustrien og trak sig fra posten 
som formand for det dyreetiske Råd. 
Han føler sig svigtet af ledelsen og 
frygter, at håndteringen af sagen kan få 
negative konsekvenser for Københavns 
Universitets samarbejde med 
erhvervslivet. F
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”Jeg har oplevet det som et 
voldsomt kulturskifte at blive 
en del af det nye fakultet.”
Peter Sandøe, professsor i bioetik
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er Peter Sandøe blevet i tvivl om, hvorvidt 
operationen kan lykkes.

»Jeg har oplevet det som et voldsomt kul-
turskifte at blive en del af det nye fakultet i 
forhold til at være på Life, hvor det var helt 
naturligt at samarbejde med erhvervslivet. 
Jeg tror den manglende opbakning fra 
dekanens side er symptom på, at erhvervs-
samarbejde på Nat ligesom på andre dele af 
det gamle KU, historisk set er blevet opfattet 
som en mærkelig og lidt beskidt ting, som 
forskere burde holde sig langt fra.« 

»Hvis man virkelig mener det seriøst, at 
man vil kombinere det bedste fra traditio-
nen på de to fakulteter, skal ledelsen sende 
helt andre signaler og støtte op bag de an-
satte, når de får snavs på fingrene gennem 
samarbejde med erhvervslivet. Ellers bliver 
Life kørt over,« siger Sandøe.

frivillig tvang
Han påpeger, at der står i KU’s strategi, 
som bestyrelsen vedtog i december 2011, 
at universitetet skal »udvikle nye gensidigt 
forpligtende samarbejdsmodeller med er-
hvervsliv […] Det kan bl.a. ske via netværk, 
hvor samarbejdspartnere kan finde hinan-
den og udvikle forskningssamarbejder mel-
lem universitet og virksomheder i en tæt, 
fælles værdiskabende proces.«

Bestyrelsen har altså sendt et meget klart 
signal til forskerne om, hvad der forven-
tes af dem, og oveni er universiteternes 
økonomi skruet sådan sammen i dag, at 
man som lektor, seniorforsker eller profes-
sor ikke kan bedrive sin forskning uden at 
skaffe eksterne forskningsmidler fra enten 
forskningsråd, private fonde eller erhvervs-
virksomheder, påpeger Sandøe. 

Han tilføjer, at en stor del af midlerne fra 
forskningsrådssystemet, ikke mindst dem 
fra Det Strategiske Forskningsråd, får man 
kun, hvis man har en samarbejdspartner fra 
erhvervslivet.

Selv er han sektionsleder for knap 40 an-
satte, og deres succes med at skaffe eksterne 
midler eller mangel på samme er et fast te-
ma, når han holder medarbejderudviklings-
samtaler. Forskerne er som udgangspunkt i 
hans sektion på Fødevareøkonomisk Institut 
garanteret løn på grundlag af undervisning 
og administration samt to måneders løn til fri 
forskning årligt betalt af universitetet, men 
midlerne til den resterende forskningstid skal 
de selv finde, lyder forhandlingsoplægget.

Det betyder, at forskerne skal skaffe et 
sted mellem en og fire måneders løn selv, 
afhængigt af hvad de har af andre opgaver.

Sandøe forsøger at hjælpe kolleger, der 
har svært ved at skaffe penge, ved for ek-
sempel at tilbyde dem mere undervisning, 
men der er ingen tvivl om, at de befinder de 
sig i en udsat position.

»Det er et pres, for kynisk sagt ved vi alle 
sammen godt, at der på et eller andet tids-
punkt kan komme nye fyringsrunder, og 
vi ved også, hvem der i den situation ryger 
først,« siger han.

Ifølge Peter Sandøe har man som forsker 
inden for den mere anvendte forskning der-
for reelt ikke noget valg om hvorvidt man vil 
samarbejde med erhvervslivet eller ej. 

»Også af den grund er det uholdbart, at 
ledelsen ikke bakker dig klart op, når sam-
arbejdet bliver kritiseret i medierne, hvis du 
vel at mærke har overholdt universitetets 
regler på området,« mener han. 

Kritiserer sig selv 
Peter Sandøe har også brugt sommeren på 
en god gang selvransagelse, for også han 
bærer et ansvar for, at hvad der hurtigt blev 
døbt »svine-gate«, fik lov til at udvikle sig til 
en stor sag i medierne.

Han mener, at det var hans fokus på hele 
tiden at skaffe nye midler til forskning og 
til at få udgivet nye videnskabelige artikler, 
der bidrog til, at han endte i fedtefadet. 

Han vidste godt, at han som formand for 
Dyreetisk Råd var upopulær i visse kredse, 
fordi han ofte kommer med kontroversielle 
udtalelser om dyrevelfærd. Han havde også 

svinesag – ii

Af Claus Baggersgaard

Peter Sandøe følte sig svigtet af 
ledelsen på Københavns Uni-
versitet, da han i aviserne blev 
anklaget for at være i lommen 
på svineindustrien, men det 
forstår, John Renner Hansen, 
dekan på Det Natur- og Bio-
videnskabelige Fakultet, ikke 
noget af.

»Dybest set mener jeg, sagen 
blev håndteret på en for Peter 
Sandøe og Universitetet betryg-
gende måde. Jeg indhentede 
straks en redegørelse fra Peter 
Sandøe, som blev sendt til de to 
institutledere og de to dekaner. 
Rektor modtog også redegø-
relsen, så alle ledelsesniveauer 
på universitetet var parat til at 
besvare spørgsmål og dermed 
hjælpe Peter Sandøe med et 
lægge sagen død så hurtigt som 
muligt,« skriver John Renner 
Hansen i sit svar per e-mail. 

Dekanen henviser til, at 
Sandøe svarede, at han »lø-
bende havde orienteret sine to 
institutledere, og han ikke var 
klar over, at han også skulle in-
formere videre op i systemet«, 
da han bad ham om en redegø-
relse.

»Det fremgår af Peter Sandø-
es svar, at han ikke forventede 
en reaktion fra mit niveau. Hav-
de han ønsket hjælp ud over fra 
sine nærmeste foresatte, insti-
tutlederne, ville jeg forvente en 
henvendelse,« skriver dekanen. 

Ifølge John Renner Hansen 
var den eneste fejl, han måske 
begik som dekan, at han gik 
direkte til Peter Sandøe for at få 
en redegørelse. 

Det burde være sket gennem 
institutlederne, men det ville 
have forsinket processen, for-
klarer han. Straks efter at have 
modtaget redegørelsen sendte 
han hvad han opfattede som 
en positiv tilbagemelding både 
til institutlederne og til Peter 
Sandøe. 

»Jeg har kun grund til at tro, 
at Peter nyder fuld opbakning 

bemærket sig, at visse kritiske journalister 
igennem længere tid havde søgt om aktind-
sigt på ham. 

Han skulle derfor have været ekstra på-
passelig, men sløsede med papirarbejdet, 
fordi det skulle gå stærkt, og han involve-
rede sig i for mange projekter.

»Forskningen lider af volumen-syge, og 
jeg blev også selv ramt af at ville overkom-
me mere og mere. Vi dyrker jo i den grad 
forskerne med de store CV’er som helte, så 
jeg har involveret mig i 50 procent mere end 
godt er,« siger han.

Det betød, at det gik for stærkt med pa-
pirarbejdet på projektet betalt af de danske 
svineproducenter, og han fik for eksempel 
ikke læst den skotske samarbejdspartners 
kontrakt igennem. 

Samtidig forsømte han at se kritisk på 
sine aktiviteter med samfundets øjne.

»Jeg overvejede slet ikke, at der kunne 
være et problem, fordi jeg vidste, at jeg 
samarbejdede med nogle de bedste forskere 
i verden i studiet af velfærd hos svin. Jeg 
glemte bare, at den almindelige avislæser 
ikke ved, at Scottish Agricultural College 
hører til i den absolutte elite og aldrig ville 
lade sig købe af industrien. Det var selvføl-
gelig dumt og naivt af mig,« tilføjer Sandøe.

stof til undervisningen  
Sommerens oplevelse har fået ham til at 
overveje, om undervisningen af de nye 
ph.d.-studerende på det såkaldte ’Penkowa-
kursus’, som det nye kursus i forskningsetik, 
der blev oprettet som konsekvens af Pen-
kowa-skandalen, er blevet døbt, klæder de 
kommende forskere tilstrækkeligt godt på.

Medierne spiller nemlig en større og 
større rolle, så det er blevet afgørende, at du 
som forsker ved, hvordan journalister tæn-
ker, og hvor du skal passe på.

Efter en del diskussioner er der nu lagt et 
modul ind på kurset, som fokuserer både på 
interessekonflikter og formidling af forsk-
ning, og Sandøe er sikker på, at hans egen 
sag vil tjene som en vigtig inspirationskilde, 
næste gang han selv skal undervise i emnet. 

Undervisningen handler i øvrigt blandt 
andet om, at de nye forskerspirer skal sikre 
sig, at de formelle regler er overholdt. 

’Armslængde-princippet’ skal respekteres, 
hvilket betyder, at erhvervslivet ikke må af-
lønne dem direkte. Pengene skal gå til uni-
versitetet, som så lønner dem på grundlag 
af de indbetalte midler. 

De skal også sørge for at have en samar-
bejdsaftale, hvoraf det fremgår, at de har 
ret til at publicere alle resultater. Samar-
bejdspartneren og erhvervssponsoren må se 
forskningsresultaterne før andre og har ret 
til at kommentere artikeludkastet; men den 
endelige beslutning om, hvad der skal publi-
ceres, tilkommer altid forskerne.

Endelig skal de åbent lægge frem, hvor 
finansieringen af forskningen kommer fra, 
når de publicerer deres resultater.

Reglerne er gode, men det er ikke nok 
til at sikre mod dårlig presse, mener Peter 
Sandøe.

»De kommende forskere skal vide, at det 
ikke altid er nok, at man har papirerne i 
orden, men også hvordan der i øvrigt ageres 
og kommunikeres. Man skal læse alle papi-
rerne i forbindelse med et forskningsprojekt 
minutiøst igennem og spørge dig selv, om 
der er formuleringer, der kan bruges til at 
skabe tvivl om din uafhængighed som for-
sker. Hvis det oven i købet virker som om, 
man har forsøgt at skjule noget, gør det en 
ekstra sårbar. Derfor skal alt, inklusiv ens 
samarbejdsaftale, åbent frem for eksempel 
på ens hjemmeside,« siger Peter Sandøe.

Han har også har tænkt sig at tage pro-
blemstillingen op i Praksisudvalget, hvor 
han er næstformand.

Han forestiller sig, at udvalget måske kan 
lave en uformel tjekliste, som forskerne kan 
tage frem, når ansøgningen om støtte eller 
kontrakten med en virksomhed skal af sted 
i en fart.

clba@adm.ku.dk

dekan afviser kritik  
af mediehåndtering

Ifølge John Renner Hansen, dekan på 
det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, 
blev Peter Sandøes sag håndteret helt 
efter bogen.  Hvis han havde ønsket 
hjælp ud over fra sin nærmeste foresatte, 
institutlederne, skulle han selv have 
henvendt sig.

fra sine forsatte, men jeg har 
været uoplyst i denne sag. Det 
er vigtigt, at ledelsen kan bakke 
medarbejderne op på et oplyst 
grundlag, når mørke skyer 
trækker sammen,« skrev han i 
mailen.

 
pressen spurgte ikke
Forklaringen på, at han ikke 
støttede Sandøe i pressen var 
den simple, at der ikke var 
journalister, der henvendte sig 
til ham, samt at det i første om-
gang er institutlederens opgave 
at hjælpe en medarbejder i for-
hold til medierne. 

»Sagen ebbede ret hurtigt 
ud, og i lyset af Peter Sandøes 
første reaktion, virkede det 
ikke som om, der var behov for 
et direkte bidrag fra min side. 
Havde Peter Sandøe eller hans 
institutledere henvendt sig om 
en støtteerklæring i medierne, 
ville vi selvfølgelig have givet 
den,« skriver John Renner Han-
sen. 

Han tilføjer, at fakultetets 
kommunikationsafdeling brug-
te meget store ressourcer på 
at hjælpe institutlederen med 
at håndtere sagen, og havde 
Peter Sandøe selv henvendt sig 
om personlig hjælp, havde han 
også modtaget den. 

John Renner Hansen føler 
sig fuldstændig sikker på, at 
håndteringen af sagen ikke har 
skadet fakultetets forhold til er-
hvervslivet, som Peter Sandøe 
ellers frygter. Der har således 
ikke været en eneste negativ re-
aktion, siden sagen rullede.  

»Fakultetet har over som-
meren udarbejdet en ny strategi 
for erhvervs- og myndigheds-
samarbejde, som er blevet 
modtaget særdeles positivt. 
Når den er blevet præsenteret, 
er der aldrig blevet sat spørgs-
målstegn ved virksomhedernes 
lyst til at samarbejde med fakul-
tetets medarbejdere,« skriver 
dekanen.

clba@adm.ku.dk
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hvad er et universitet?
KæRE NyE STUDERENDE!

HVAD ER ET UNIVERSITET? Det spørgs-
mål går I måske og grubler over. En kynisk 
iagttager i The Times Literary Supplement 
mener svaret afhænger af hvem du spørger: 
”Studerende ser universitetet som et sted 
hvor de kan flygte fra deres forældre, miste 
deres mødom og få venner for livet. Foræl-
dre ser det som et sted, hvor deres afkom 
kan lære at blive økonomisk uafhængige. 
Forskere ser det som et sted, hvor de bliver 
betalt for at gøre, hvad de vil. Og politikere 
ser det som et sted, der holder arbejdsløshe-
den nede.”1

DET LyDER RIGTIGT alt sammen. Men der 
mangler noget. I denne fortolkning bliver 
universitetet jo reduceret til et instrument. 
Et middel til at opnå andre i øvrigt pris-
værdige mål: Venner, job, indkomst. Men 
universitetet har også en værdi i sig selv. 
Og hvis ikke vi passer på denne kerneværdi, 
risikerer vi, at universitetet også mister sin 
værdi for resten af samfundet. 

DEN TySK-SCHWEIzISKE psykiater og fi-
losof, Karl Jaspers, har et ganske godt bud 
på, hvad denne kerne er: “Universitetet har 

den opgave at søge sandheden - i fælles-
skabet mellem forskere og studerende.” På 
et universitet findes sandheden altså ikke – i 
hvert fald ikke i ental og bestemt form. Det 
gør derimod selve bestræbelsen på at søge 
sandheden. 

HVORDAN KAN MAN som ny studerende 
navigere i denne verden uden sikker viden? 
Her følger tre gode råd, som I selvfølgelig 
ikke skal opfatte som sandheden. 

FOR DET FØRSTE: Lær at studere. I skal bå-
de fordybe jer, bore ind til kernen og mestre 
al den nye viden. Men I skal også udfordre 
den viden, I modtager. På KU vil I få redska-
ber, som gør jer i stand til at stille de rigtige 
spørgsmål, så I ikke lader jer spise af med 
færdigproducerede svar, halve sandheder 
og tvivlsomme kilder. 

For det andet: Tag ud. Benyt jer af de mu-
ligheder KU giver for at komme ud i verden 
eller møde den herhjemme. Lær sprog og lær 
andre kulturer at kende. Brug en af de sam-
arbejdsaftaler KU har med universiteter i om-
kring 50 lande. Tag internationale fag eller 
fag på et andet institut eller fakultet. Gå efter 
praktikophold eller sommerskole i et andet 
land. Mulighederne er der og vi arbejder på 
at gøre det endnu lettere at komme ud. 

Og for det tredje: Hjælp hinanden. Som ny 
studerende kan man godt blive overvældet 
af alle de nye indtryk. Men luk jer ikke inde i 
studiekammeret, omgivet af bøger. Meld jer 
ind i en studenterforening eller alumnefor-
eningen Kubulus. Lav en læsegruppe, hvor I 
kan diskutere alt det nye, tunge stof. Så vil I 
også mærke, at det hele bliver meget lettere. 

KU ER ET godt universitet, blandt de 10 bed-
ste i Europa, hvis man tror på diverse rang-
lister. Men vi arbejder hele tiden på at blive 
endnu bedre. Vi sætter kraftigt ind på at for-
bedre kvaliteten af alle vores uddannelser. 
Nogle af jer vil opleve nye undervisningsfor-
mer, flere praktikmuligheder eller at komme 
ud og lave konkrete opgaver for en virksom-
hed eller en organisation. Og nogle af jer vil 
få flere undervisningstimer, end studerende 
der kom før jer. Målet er, at alle bachelor-
studerende minimum skal have 12 timer om 
ugen. Således vil I ikke alene få en uddan-
nelse, der er værdifuld, når I skal finde et 
job. I vil også bære selve universitetets sande 
værdier - i flertal og ubestemt form.

Af Rektor ralf hemmingsen

1 Paul Seabright: “How to Defend Universities”, The Times Literary 

Supplement, 7. marts 2012
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SÅ BLEV DET STUDIESTART - og så blev 
det sommer! Og man kan næsten indstille 
sin kalender efter, at når tiden igen skal 
bruges på læsesalen, så har man mest lyst til 
at være udenfor. Vi, der må sidde og svede 
på læsesalene, synes måske alligevel, at det 
er i orden – for en studiestart med godt vejr 
betyder også, at vores nye medstuderende 
kan få en solfyldt og varm start på studiet. 
Men der er tordenskyer i horisonten for os 
studerende.

PÅ DEN ENE SIDE TRUER et arbejdsmarked 
med rekordstor arbejdsløshed for nyuddan-
nede kandidater. I juli 2012 var det 31,5 
procent af alle nyuddannede akademikere, 
der ikke kunne få noget job. Det vil sige at 
næsten hver tredje, der er blevet færdig med 
sin kandidat, er arbejdsløs i mindst ét år 
efter specialet er afleveret. Det er et rekord-
stort tal! Heldigvis er regeringen ved at få 
øjnene op for problemet. Med finanslovsfor-
slaget for 2013 vil de bruge flere penge på at 
skabe job til nyuddannede, heriblandt os un-
ge fra universiteterne. Men der er lang vej.

DET ER SELVFØLGELIG særligt bekymrede 
for jer, der snart er færdige på studiet. For 

mange af os andre kan man dog håbe på, at 
arbejdsmarkedet er blevet bedre, inden vi er 
færdige. Noget tyder desværre på, at rege-
ringen ikke har noget imod at sende os ud i 
ledighed så hurtigt som muligt. Trods tiltag 
for nyuddannede arbejdsløse, er linjen klar: 
Vi skal hurtigere igennem studierne. Der er 
snak om at skærpe 1,08-reglen, der allerede 
har gjort, at mange starter meget tidligt, og 
nogle måske endda før de er parate, da de 
ellers ikke kan komme ind på drømmestudi-
et. Regeringen har i løbet af foråret talt om 
at bruge SU’en til at få os hurtigere igennem 
studiet. I finanslovsoplægget forventer man, 
at staten kan spare to milliarder kroner på 
den måde. Spørgsmålet er, om de penge 
man vinder ved det, sættes til på den anden 
side?

REGERINGEN HAR OGSÅ FORPLIGTET Kø-
benhavns Universitet til at skynde på os. Det 
betyder at fakulteterne nu igen overvejer at 
stramme aktivitetskravene, så fleksibiliteten 
og smidigheden i vores uddannelser ryger. 
På Det Humanistiske Fakultet er det allere-
de sådan, at man skal bestå 30 ECTS-point 
om året for at være studieaktiv og undgå 
udsmidning – det er yderst problematisk 

for de studerende, som dumper en eksamen 
eller af personlige årsager er nødt til at tage 
færre fag i en periode. Det er ikke en skam 
at være hurtig eller fordybe sig i det faglige, 
politiske eller sociale. Og det er bestemt 
ikke en skam at blive forsinket, fordi man 
vælger om eller træffer nye valg om sin ud-
dannelse. 

TORDENSKyER ELLER EJ – så er det vigtigt 
at nyde solen, mens den skinner. Derfor 
skal vores klare opfordring til alle vores 
medstuderende være: Nyd tiden på dit stu-
die og tænk ikke for meget på regeringens 
formaninger. Gør plads til praktikken og ud-
landsopholdet, husk at få tid til faglig fordy-
belse og frivilligt engagement i fagrådet og 
fredagsbaren - og nyd at give den en skalle 
på studiejobbet. Vi ved, at verden bliver fir-
kantet, når man sætter tingene på spidsen. 
Og der er mange gyldne mellemveje. Men 
vi kan kun opfordre dig til at tænke dig om 
– og være bevidst om dine valg. Det er din 
nutid og fremtid, det gælder!

Af bjarke lindemann Jepsen 

og maria toft, formand og 

næstformand for Studenterrådet
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aktiv aldring
TVÆRFAGLIG KONFERENCE – 2012 er europæisk år for aktiv 

aldring og solidaritet mellem generationer. Emnerne er vel-

færdssamfundet, aktiv livsstil, dna og aldring, aldringstekno-

logier, det gode lange liv. Konferencen foregår på engelsk

tid: 7/9 kl. 8.30-16.30

Sted: Københavns Universitet, Bülowsvej 17

Arr.: healthyaging.ku.dk

strømninger i 50’ernes klædedragt og film
PANELdEBAT - det folkelige og det farlige! – sideløbende 

strømninger inden for 50’ernes klædedragt og film. Bagefter 

’Vidensbar’ med kendte dJ’s

tid: 7/9 kl. 12.00-15.00

Sted: det Humanistiske Fakultetsbibliotek

Arr.: Golden days og kb.dk/da/kub/fag/hum

familieretlige udfordringer
TILTRÆdELSESFORELÆSNING - Ingrid Lund-Andersen er ud-

nævnt til professor i familie- og arveret. Tiltrædelsesforelæs-

ning med titlen ’Familieretlige udfordringer – nye tider, nye 

normer’

tid: 7/9 kl. 14.00-17.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 1-3

Arr.: det Juridiske Fakultet

det fremmede. litteratur historisk set
TILTRÆdELSESFORELÆSNING - Johnny Kondrup giver tiltræ-

delsesforelæsning som professor i Nordisk litteratur. Titlen er 

’det fremmede. Om den historiske betragtning af litteratur’

tid: 7/9 kl. 14.15

Sted: Københavns Universitet Amager, Njalsgade 120, Aud. 

22.0.11

Arr.: IKK

botanisk haves dag
ÅBENT HUS - Besøg byens smukkeste oase 

tid: 9/7 kl. 10-18

Sted: Botanisk Have. Indgang fra Gothersgade 128/ 

Øster Farimagsgade 2C

Billetter: I indgangen, Politiken Plus, Botanisk Haves café el. i 

museumsbutikkerne. Pris: 95 kroner. Børn under 16 gratis

Arr.: botanik.snm.ku.dk/aktiviteter/botanisk_haves_dag

dagen byder på mange spændende oplevelser for både børn 

og voksne. Besøg blandt andet de åbne væksthuse, forskerpa-

villonerne og bogcaféen. deltag i akvarel- og tegneworkshops, 

gå på skattejagt med børnene og nyd kulinariske specialiteter. 

Langs med stierne i den nyrenoverede have vil der være små 

boder med mange forskellige aktiviteter og salg af eksotiske 

planter. På scenerne vil der blive fortalt historier og spillet mu-

sik, og rundt om i haven vil man kunne se interessante 

kunstudstillinger.

the ten-year search for bin laden –  
from 9/11 to abbottabad
SEMINAR - The CIA investigation; their methods of analysis; 

the cooperation with the Pakistani intelligence service; and 

Barack Obama’s consideration prior to the crucial attack on 

Bin Laden. The talk is by Al Qaeda expert and CNN national se-

curity analyst Peter L. Bergen. Register before 3/9

tid: 9/9 kl. 17-19

Sted: danish Institute for International Studies, Main Audito-

rium Strandgade 71, Ground floor

Arr.: diis.dk/sw121184.asp

ny på Ku - god mad på su
GASBLUSFOREdRAG - Alumneforeningen inviterer alle studie-

startere. Lær at lave lækker mad på et lille budget. Tilmelding 

nødvendig via nedenstående link

tid: 10/9, 11/9, 26/9 og 2/10 kl. 17.30-19.30

Sted: Brandes auditoriet, Frue plads 4

Arr.: alumni.ku.dk/studiestart/arrangementer/godmadpaasu

Køn og ret i norden, europa og globalt
KONFERENCE - Workshopbaseret. der satses på diskussioner 

og idéudvikling mellem de deltagende forskere, såvel rutine-

rede som yngre, herunder ph.d.-studerende. Tilmelding til pro-

fessor dr.jur. Kirsten Ketscher, kirsten.ketscher@jur.ku.dk

tid: 12-14/9 2012

Sted: København

Arr.: jura.ku.dk/welma/kalender/koen-ret

Konference om ytringsfrihed
KONFERENCE - det liberale demokratis epistemologi. Formå-

let er at give forskere, intellektuelle og evt. mediefolk mulig-

hed for at præsentere og diskutere med hinanden og at give 

offentligheden et indblik heri

tid: 13-14/9 kl. 9-17

Sted: Københavns Universitet Amager, lok. 27.0.09 

Arr.: Klemens Kappel, m.fl.

Korsetdyrenes opdagelse 
JUBILÆUM – For 30 år siden blev de optaget, korsetdyrene. 

Foredrag af professor Reinhardt Møbjerg Kristensen, Statens 

Naturhistoriske Museum, KU

tid: 13/9 kl. 19.30

Sted: August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, Aud. 1.

Arr.: snm.ku.dk/dnf

Campusdag på Css
FESTIVAL - Studerende og ansatte fejrer det rige faglige og so-

ciale miljø inden for det gamle kommunehospitals mure

tid: 14/9 kl. 12.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5

Arr.: samf.ku.dk/campusdag

tiltrædelseskonference og  
reception for fem nye professorer
KONFERENCE - det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har 

udnævnt fem professorer med særlige opgaver (MSO) inden 

for udvikling af uddannelse og undervisning. Professorerne, 

der arbejder med nyskabende projekter, er Ian Bearden (NBI), 

Niels Grønbæk (IMF), Lars Nybo Nielsen (IFI), Anders Priemé 

(BIO) og Karen Skriver (BIO)

tid: 14/9 kl. 13.15-17.00

Sted: Auditoriet på Geologisk Museum, Øster Voldgade 5

Arr.: ind.ku.dk/begivenheder/2012/mso-konferen-

ce-14-09-2012

uddannelsesdag 2012
FESTIVAL - Uddannelsesdagen er en inspirationsdag med in-

put om uddannelser og undervisning; et forfriskende pust, 

som alle studerende og ansatte kan få glæde af at deltage i

tid: 20/9 kl. 9.00-16.00

Sted: Hovedbygningen, Festsalen, Frue Plads

Arr.: Uddannelsessatsning.ku.dk/uddannelsesdag_2012

teotihuacan’s interaction  
with mesoamerica
INTERNATIONAL SYMPOSIUM - The Institute for Cross-Cultu-

ral and Regional Studies and The department of American In-

dian Languages and Cultures invite you to participate

tid: 20/9 kl. 9.30-16.00

Sted: University og Copenhagen, Amager, room 27.0.09

Arr.: Indianske Sprog og Kulturer

åbenbaringen på Knippelsbro: 
vandretur i medicinhistorien
WALK’N’TALK - Medicinsk Museion inviterer på en jazzet van-

dretur i 1950’ernes medicinske København

Tid: 20/9 kl. 17-19.30

Sted: Hj. Langebrogade/Overgaden Oven Vandet,  

Christianshavn

Pris: 75 kr. via billetlugen.dk

Arr.: Goldens days Festival og museion.ku.dk/da/aktuelt/

events/epiphany-on-knippels-bridge

europa undercover:  
Om efterretningstjenesterne
PANELdEBAT - Vidensbar

tid: 21/9 kl. 12-19

Sted: det Humanistiske Fakultetsbibliotek

Arr.: Golden days Festival og kb.dk/da/kub/fag/hum

Paneldebat om den kolde krig, antikommunisme, efterret-

ningstjenester, propaganda og overvågning mellem tidligere 

chef for PET, Hans Jørgen Bonnichsen, dino Knudsen, Saxo-in-

stituttet, og lektor Regin Schmidt. Ordstyrer er historiker dor-

the Chakravarti. Musiker og producer Henrik Marstal spiller 

rock’n’roll, schlagerhits og avantgarde-vinyler kl. 15-17 efter 

debatten. Vidensbar er blevet til i et samarbejde mellem det 

Humanistiske Fakultets Bibliotek, Center for Moderne Europa 

Studier, Saxo-instituttet samt Institut for Kunst- og Kulturvi-

denskab.

Quantum beauty
NOBEL LAUREATE LECTURE - Professor Frank Wilczek, nobel-

pristager i fysik 2004, fortæller om sin forskning og om vejen 

til Nobelprisen. Tilmelding nødvendig via hjemmesiden

tid: 26/9 kl. 16.00

Sted: Lundsgaard Auditoriet, Panum Instituttet, Nørre Allé 20

Arr.: royalacademy.dk 

Kunsten at dele hinanden – kærlighed, 
troskab og swingerliv
HERTOFT-EFTERMIddAG – Med ditte og Michael Lund samt 

Julie Mathiesen. Vi tager temperaturen på swingermiljøet i 

danmark anno 2012

tid: 27/9 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk Auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpe-

strengs Vej (opg. 61a)

Arr.: sexogsamfund.dk og klinisksexologi.dk

forførerens dagbog og  
øjeblikkets konsekvenser
FOREdRAG - Af Henrike Fürstenberg, Ph.d., Christian-Al-

brechts-Universität zu Kiel

tid: 27/9 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44

Pris: Gæstebilletter 50 kr. i døren

Arr.: kierkegaardselskabet.dk

besøg pometet
ÅBENT HUS - Pometet er danmarks nationale genbank med 

cirka 2.000 frugtsorter. Oplev mangfoldigheden af frugt på 

egen hånd eller følg en guidet tur rundt blandt æbler, blom-

mer og nødder  

tid: 30/9 kl. 10.00-16.00

Sted: Pometet, Agrovej 1, 2630 Taastrup 

Arr.: pometet.life.ku.dk

pest i København
VINdUE TIL FORSKNINGEN - Hør docent Karl-Erik Frandsen fra 

SAXO-instituttet fortælle om sin forskning i pestens bevægel-

ser i København i starten af det 17ende århundrede 

tid: 4/10 kl. 17.30-19.00

Sted: Brandes-auditoriet, Frue Plads 4

Arr.: Tilmelding på kubulus.dk/arrangementer/Sider/PestiKo-

benhavn.aspx

bliv klogere på dine fremtidsplaner
KUBULUS KARRIEREBØRS - Mød spændende store offentlige 

og private virksomheder på Kubulus’ 10. karrierebørs i Festsa-

len og hør mere om dine muligheder hos dem

tid: 9/10 kl. 11.30-16.30

Sted: Festsalen, Frue Plads 4

Arr.: alumni.ku.dk/karriereboers

en kongelig affære - tilblivelsen af en film
FOREdRAG - Om Christian den 7. og Struense og tilblivelsen af 

en film af historiker Ulrik Langen, som var konsulent på filmen 

’En kongelig affære’ 

tid: 9/10 kl. 19.30

Sted: Auditoriet, Medicinsk Museion, Bredgade 62

Arr.: dansk medicinsk-historisk selskab

KALENDEr
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MacBook Air
Alle burde have en bærbar, der er så avanceret. Og nu har alle muligheden.

MacBook Air 

m. 6% studierabat 

fra kr. 7.049,-
MacBook AirAir

W34_Humac_Annonce_KBHUniversitetsavis_258x161.indd   1 8/20/12   9:05 AM

OPSLAGSTAVLEN
fOnde Og legater

etly og Jørgen stjerngrens fond
Fonden er almenvelgørende og almennyttig og skal yde støtte 

til unge videnskabsmænd/kvinder i deres forskning og rejser i 

forbindelse hermed. Forskningen skal finde sted inden for 

området sygdomsbehandling og/eller inden for det sam-

fundsvidenskabelige område.

Se ansøgningskriterier og ansøgningsskema på 

http://samf.ku.dk/studenterservice/legater/.

Ansøgningsfrist: 24. september 2012.

Oberstløjtnant max nørgaard og 
hustru magda nørgaards legat
Legatet uddeles som bidrag til videreuddannelse og studieop-

hold i udlandet til færdiguddannede kandidater inden for det 

matematisk- naturvidenskabelige (cand.scient.) og rets- og 

statsvidenskabelige (cand.jur. og cand.polit./oecon.) område.

Se ansøgningskriterier og ansøgningsskema på 

http://samf.ku.dk/studenterservice/legater/.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2012.

Kræftens bekæmpelses 
Komité for psykosocial Kræftforskning
Komité for Psykosocial Kræftforskning indkalder ansøgninger 

om støtte til psykosociale kræftforskningsprojekter. der kan 

søges støtte til de udgifter, der er forbundet med gennemfø-

relsen af et forskningsprojekt. det er også muligt at sø-

ge forberedelsesstipendier og skolarstipendier.

Se fuldt opslag på www.cancer.dk/forskning/støtte til forsk-

ning. Evt. spørgsmål kan rettes til AnneMette Bak i Bevillings-

sektionen på 3525 7257/amb@cancer.dk.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2012 kl. 16.00.

bOliger udleJes

two room apartment for rent 
in Christianshavn
Apartment next to and with views and rooftop terrace to the 

Canal for rent. Fully and tastefully furnished. One bedroom. 

Close to Metro and shops. All major appliances. Elevator. For 

rent for 6 months from 1 September. 3 months deposit. 9500 

dKK per month plus utilities.

Contact: ras@freelancejournalisten.dk, tel. 2287 8774. 

apartment in frederiksberg/Copenhagen
Period: 01.02.2013-01.08.2013.

Apartment on the ground floor of self-contained house, 130 

m2, 4 large rooms plus room opening on to private garden, 

quiet street, a few hundred meters from the town hall of Co-

penhagen.

Contact: Martin Zerlang, e-mail: zerlang@hum.ku.dk, 

tel. 2446 5078. 

Christianshavn
Period: 20.10-15.12 2012.

Size: Apartment, 3 rooms, 115 sqm.

Equipment: furnished, internet, TV.

Rent: 12.000 kr. per month all incl.

deposit: 12.000 kr.

Tenant: F.i. guest researcher.

Contact: jhunosoe@gmail.com, tel. 2714 3691. 

stor toværelses lejlighed i ørestaden
Stor toværelses lejlighed (101 kvm.) i Ørestaden fra 2007 ud-

lejes (kan evt. opdeles i 3 værelser). Flot køkken og badeværel-

se. Lejligheden har 2 store altaner med flot udsigt. Udlejes fra 

1/9 2012 for 9.500 kr. pr. md. plus forbrug - ingen tidsbe-

grænsning.

Kontaktinformation: Frank Nørgaard, e-mail: fmn@os.dk.

diverse

venstrefl øjens aftenskole grobund
For alle der savner viden om alternative teorier og løsninger på 

kapitalismens kriser!

Om Kapitalisme, vækst og bæredygtighed - Karl Marx’ ’Kapita-

len’ - Økonomiens grundteorier - Økologi - Energipolitik og 

planøkonomi - Politiske utopier - Fascismens Italien i historisk 

og litterær belysning - det arabiske forår og den arabiske ven-

strefløj og meget mere. 

Se programmet på www.grobund.nu, info@grobund.nu, 

tlf. 2237 6030.

Indryk annonce, klik dig ind på 

http://universitetsavisen.dk/bolig-og-legatannoncer
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FONDEN TIL LÆGEVIDENSKABENS FREMME
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers

Fond til almene Formaal

Fondens midler anvendes efter følgende retningslinier:

1.  Bevillinger kan gives til enkeltpersoner med henblik på kortere varende speciel uddannelse ved 
udenlandske universiteter eller institutioner på områder, der må skønnes at være af betydning for 
dansk lægevidenskab eller det danske samfund.

2.  I særlige tilfælde kan bevilling gives til kortvarige rejser for særligt kyndige, således at de kan 
deltage i vigtige konferencer (ikke almindelige kongresser) eller på anden måde kan sætte sig ind 
i specielle forhold af betydning for lægevidenskaben. Bevilling kan ikke gives med henblik på 
ægtefællers deltagelse i rejser. Udlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke.

3.  Bevilling kan gives til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til ud-
førelse af projekter, herunder laborantafl ønning, mindre apparatur samt anskaffelse af forsøgs-
materiale og -dyr. Det må ved midlernes fordeling nøje påses, at tilskud fra det offentlige ikke 
beskæres.

Der ydes ikke bevilling til udgifter ved oversættelse, trykning og køb af særtryk. 

Ansøgningsskema kan hentes på Fondens hjemmeside www.apmollerfonde.dk eller kan rekvireres 
ved henvendelse til Fonden på nedenstående adresse. Der kan kun søges til ét formål på hvert skema. 

Projektstøtte
Hvis bilag anvendes, må projektbeskrivelsen maksimalt fylde fem A4-sider og CV én side. Ud over 
publikationslisten ønskes kun trykte eller accepterede publikationer (ikke abstracts). Eventuelle 
særtryk eller manuskripter kun i ét eksemplar. Materialet returneres ikke. Projektstøtte andrager 
typisk kr. 50-100.000.

Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af Fondens midler fremsendes til nedenstående 
adresse i seks eksemplarer, som skal være modtaget senest den 1. oktober 2012 kl. 12.00. 

Ansøgningen må foruden nøje redegørelse for arbejdets planlæggelse indeholde budget for beløbets 
anvendelse, oplysning om ansøgerens stilling, uddannelse og tidligere videnskabelige produktion 
samt oplysning om, hvorvidt der er søgt eller opnået tilskud fra anden side til det planlagte arbejde. 

Bidragsudvalget

FONDEN TIL LÆGEVIDENSKABENS FREMME
Esplanaden 50 · 1098 København K · Tlf.: 3363 3402 · E-mail: mette.olufsen@maersk.com 

Joan-Søstrene søger kvinder, der har lyst til at arbejde praktisk og politisk med kvinder udsat 
for vold, voldtægt, incest og sexuel chikane. Vi er en 35 år gammel kvindepolitisk organisa-
tion, som er bredt sammensat af kvinder med forskellig uddannelses- og arbejdsmæssigt 
baggrund. Alle Joan-Søstre arbejder gratis ligesom vores rådgivning er gratis.
 
Du skal have et tidsmæssigt og socialt overskud, men behøver ikke have forudgående 
rådgivningserfaring eller en særlig uddannelsesmæssig baggrund. Gennem et internt 
uddannelsesforløb stifter du igennem de første 4-6 måneder kendskab til vores arbejdsom-
råder, rådgivningsmetoder og principper, samt de juridiske, psykologiske og sociale aspekter 
af de forskellige sexuelle overgreb, som Joan-Søstrene arbejder med.

Rådgivningen foregår såvel telefonisk som personligt og på mail. Rådgivningen har åbnet 
hver mandag og torsdag fra 18.00 -20.30. Ud over en vagt ca. hver 14. dag skal du kunne 
deltage i Joan-Søstrenes fællesmøder, som finder sted en tirsdag aften om måneden. Her 
drøftes primært erfaringerne fra rådgivningen, eventuelle problemstillinger vendes og nye 
politiske tiltag behandles. Udover dette afholdes der 2 weekendseminarer årligt samt 
supervision 3 - 4 gange årligt ved fællesmøderne. Der er mødepligt til såvel fællesmøder 
som til seminarerne. 

I forbindelse med optagelse af nye Joan-Søstre afholder vi to introduktionsaftener henholdsI forbindelse med optagelse af nye Joan-Søstre afholder vi to introduktionsaftener henholds-
vis tirsdag d. 18. september 2012 og tirsdag d. 25. september 2012 kl. 17.30 til ca. 19.30. 
Du forventes at deltage i begge aftener, som vil have forskelligt indhold.

Ansøgningsfrist: 
Skriv lidt om dig selv og om, hvorfor du har lyst til at arbejde som Joan-Søster, og send det 
til os senest fredag d. 14. september 2012 på mail: mail@joan-soestrene.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Mange hilsner Joan-Søstrene

Crown Prince Frederik Fund udbyder 2 legater til et års videregående 
studier ved Harvard Kennedy School - John F. Kennedy School of 
Government i studieåret 2013-2014.

Legatet dækker betaling af undervisningsafgiften ved Harvard Kennedy 
School - John F. Kennedy School of Government, svarende til ca. USD. 
42.000.

Ansøger skal mindst have en afsluttet bachelorgrad bag sig. Ansøger Ansøger skal mindst have en afsluttet bachelorgrad bag sig. Ansøger 
kan enten være i gang med overbygningen, være færdig kandidat eller 
i arbejde. Studerende skal være indskrevet på overbygningen inden for 
statskundskab, økonomi, jura, forvaltning el.lign., ved et dansk 
universitet eller anden højere læreanstalt. 

Ansøgningsfristen er onsdag den 19. september, 2012, kl. 12.00. 
For mere information og ansøgningsskema.
Se venligst: www.wemakeithappen.dkSe venligst: www.wemakeithappen.dk

CROWN PRINCE FREDERIK 
FUND TILBYDER LEGATER TIL 
VIDEREGÅENDE STUDIER VED 
HARVARD UNIVERSITY I 
STUDIEÅRET 2013-2014

Scan og bliv 
klogere her 

Bliv frivillig  
lektiehjælper for Red 
Barnet Ungdom i en 
lektiecafé tæt på dig, 
og kæmp for børns ret 
til uddannelse, fritid og 
til at blive hørt.

SYNES DU UDDANNELSE 
ER VIGTIG? DET GØR VI!

Eller læs mere på vores hjemmeside: 
www.redbarnetungdom.dk
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kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

Bidrag til  årets prisregn

Fremragende forskning, ny viden, 
erhvervssamarbejde og innovative 
resultater. Passer denne beskrivelse 
på dig, på en forsker eller en forsker-
gruppe, du kender? Prisen gives til 
en forsker eller forskergruppe, der er 
ansat på KU, og som har gjort noget 
særligt for at bygge bro mellem 
universitetet og erhvervslivet. Med 
prisen følger et kunstværk samt en 
check på 10.000 kroner.

Prisen uddeles for en særlig indsats, 
der styrker det internationale studie-
miljø på universitetet. Prisen kan gå 
til en person eller enhed – f.eks. et 
studienævn, institut, fakultet eller 
studenterorganisation – hvor ledelse, 
ansatte og/eller studerende har sat 
fokus på at forbedre studiemiljøet for 
universitetets internationale stude-
rende. Ud over æren følger 75.000 
kroner.

Prisen uddeles til en af universitetets 
fast- eller deltidsansatte lærere for 
god og inspirerende undervisning. 
Med prisen – der også kaldes Årets 
Harald, opkaldt efter matematikeren 
Harald Bohr – ønsker KU at frem-
hæve og påskønne undervisning af 
den højeste kvalitet. Årets under-
viser modtager en porcelænsugle og 
25.000 kroner.

Du kan læse mere om priserne, og hvordan du indstiller din kandidat på KUnet.

Den Internationale Studiemiljøpris er sponseret af Finansrådet. Undervisningsprisen er støttet af Royal Copenhagen.

Innovationsprisen Den Internationale 
Studiemil jøpris

Undervisningsprisen

Ved årsfesten fredag den 16. november uddeler rektoratet 
traditionen tro en række priser. 

Kender du en, 
der fortjener en pris? 

Så har du nu chancen 
for at indstil le din kandidat!

Indstillingsfrist for alle priser er fredag den 21. september 2012 


