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”Det er de nyere universiteter, 
specielt Aalborg, der er helt 
fremme i skoene og udvider 
forretningen mest”
Anette Dørge Jessen, direktør for ACE Denmark

TEMA:
Kampen om 
hovedStaden

Kampen om  
hovedstaden
Aalborg universitets indtog i København følges tæt på 
Københavns universitet, der dog ikke føler sig truet … endnu. 
Roskilde universitet mener derimod, at konkurrencen om de 
unges gunst allerede er gået for vidt, mens de studerende 
opfordrer universiteterne til at samarbejde i stedet for at 
slås om markedsandele.

uddanneLSeSmarKedet
Af Claus Baggersgaard

Er du ung og skal vælge, hvad du vil stu-
dere, er du en eftertragtet vare, som landets 
universiteter vil gå endog meget langt for 
at få fingre i. Faktisk er de villige til at flytte 
biksen derhen, hvor de unge vil bo for at få 
status af førstevalg. 

Aalborg Universitet (AAU) har således 
oprettet en helt ny campus i Københavns 
Sydhavn med 2.300 indskrevne studerende 
på syv bachelor- og 21 kandidatuddannel-
ser ud fra devisen ’vil de studerende ikke 
komme til os, må vi komme til dem’. 

Men AAU er ikke de eneste, der har slået 
sig ned i hovedstadsområdet, hvor Køben-
havns Universitet (KU), Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU), Roskilde Universitet 
(RUC), Copenhagen Business School (CBS) 
og IT-Universitetet allerede har base.

Aarhus Universitet (AU) er nu også bo-
siddende i Emdrup, hvor der udbydes en 
bachelor- og syv kandidatuddannelser på 
Institut for Uddannelse og Pædagogik.

 Også Syddansk Universitet (SDU) er gået 
i land på Sjælland – i Slagelse, hvor der 
udbydes ni bachelor- og en kandidatuddan-
nelse. Desuden fik SDU efter fusionen med 
Statens Institut for Folkesundhed i 2007 en 

enklave på Center for Sundhed og Samfund, 
der ellers huser Det Samfundsvidenskabe-
lige Fakultet på KU.

Konkurrencen skærpet
Statistikken fra ACE Denmark, der skal 
godkende alle nye universitetsuddannelser 
i Danmark, bekræfter, at universiteterne 
kæmper om de unges gunst ved at oprette 
nye uddannelser, der skal tiltrække flere 
unge studerende til netop deres universitet.  

Aalborg Universitet har søgt om tilladelse 
til at oprette 48 nye uddannelser de sidste 
fire år. De 17 alene på den nye campus i 
København. Aarhus Universitet og Syd-
dansk Universitet følger efter med hver 40 
ansøgninger. 

»Det stigende antal ansøgninger må 
være udtryk for, at konkurrencesituationen 
virkelig er skærpet. Det er de nyere univer-
siteter, specielt Aalborg, der er helt fremme 
i skoene og udvider forretningen mest,« 
siger Anette Dørge Jessen, direktør for ACE 
Denmark.

Konservative Ku
Københavns Universitet, der normalt er sto-
rebror, har kun søgt om 27 nye uddannel-
ser, men Hanne Harmsen, vicedirektør for 
uddannelse, anser på nuværende tidspunkt 

ikke de andres oprustning som en trussel.
Hun henviser til, at KU har øget optaget 

med fem procent både i 2011 og i 2012, og 
at der med 60 ledige studiepladser på hele 
KU kan meldes stort set udsolgt. 

»Vi har nok en lidt konservativ holdning 
til vækst her på KU, og det har jeg det godt 
med. Vi skal kunne stå inde for kvaliteten; 
der skal være lokaler, undervisere, vejle-
dere, forskningsdækning og mulighed for at 
få job bagefter. Man kan godt få indtryk af, 
at holdningen visse andre steder er, at hvis 

vi kan finde nogle studerende, så fixer vi et 
lokale og ansætter nogle undervisere,« siger 
Hanne Harmsen.

Hun ser udviklingen som udtryk for, at de 
små universiteter i yderområderne har van-
skeligt ved at skabe vækst og derfor søger 
mod København, der som landets største by 
også er det største uddannelsesmarked. Der 
er mulighed for at vokse i hovedstaden, da 
det er regeringens målsætning, at 25 pro-
cent af en ungdomsårgang skal gennemføre 
en lang videregående uddannelse.

»En lille kappestrid er sundt, men vi skal 
ikke bruge skatteydernes penge på at kon-
kurrere med hinanden. Hvis Aalborg starter 
en kæmpe hvervekampagne eller opretter et 
stort nyt institut med uddannelser, der al-
lerede findes på KU, vil det være at gå over 
stregen, men indtil videre er konkurrencen 
på et sundt niveau, da Aalborg har fundet 
sin egen lille niche,« siger Hanne Harmsen.

Studerende bekymrede 
Bjarke Lindemann Jepsen, formand for Stu-
denterrådet ved KU, mener, at universiteter-
ne klumper sig sammen i København, fordi 
ledelserne tænker for meget på at øge deres 
markedsandel i stedet for at koncentrere sig 
om at levere uddannelser af god kvalitet, 
som de rettelig burde.

De skulle samarbejde om at gøre Køben-
havn til en god studieby ved at gøre det 
lettere at tage fag hos hinanden, oprette 
flere læsepladser og skaffe flere studieboli-
ger, men i stedet bruger de kræfterne på at 
konkurrere og lægge hindringer i vejen for 
hinanden, tilføjer han. 

»Det er utroligt, at universiteter er villige 
til at flytte for at få flere studerende hen 
til kasseapparatet. Hvis de var gode nok 
til at levere undervisning af høj kvalitet og 
skabe gode rammer for studiemiljøet, ville 
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Kampen om 
hovedStaden

det ikke være et problem at få de unge til at 
flytte. Flotte løfter i en glittet reklame og en 
adresse i København nytter ikke, hvis kvali-
teten ikke følger med,« siger Bjarke Linde-
mann Jepsen. 

Han understreger, at han udtaler sig 
generelt, og at Aalborg Universitet, så vidt 
han er orienteret, er et udmærket sted. De 
studerende er i udgangspunktet fuldstændig 
ligeglade med, om de læser det ene eller 
andet sted, så længe kvaliteten er i orden, 
mener han.

risiko for uetisk markedsføring
Også Hanne Leth Andersen, prorektor på 
Roskilde Universitet (RUC) mener, at kon-
kurrencen om de studerende er gået for 
vidt.

RUC har sammenlignet sine eksisterende 
uddannelser med de nye, som Aalborg ud-
byder i Sydhavnen og i mindst syv tilfælde 
ligner de hinanden for meget. 

Eksempelvis udbyder RUC uddannelsen 
’Global Studies’ og AAU ’Global Refugee 
Studies’. RUC har ’Plan, by, proces’ på pro-

grammet, og AAU har oprettet ’By, bolig og 
bosætning’.

»Når alle trænges om at være i Køben-
havn, kommer vi til at konkurrere om den 
samme gruppe unge. Vi bliver nødt til at gri-
be ind og sige, at man ikke skal kunne læse 
det samme i Sydhavnen som på RUC. Det er 
uhensigtsmæssigt, da der ikke er mere end 
20 minutters transport til Roskilde,« siger 
Hanne Leth Andersen.

Hun tilføjer, at IT-Universitetet og Aarhus 
Universitet i Emdrup også har uddannelser, 
der er truet af Aalborgs indtog, så hun for-
venter, at politikerne fortsat vil sikre nogle 
rammer, der gør at universiteterne kan 
samarbejde.

Hanne Leth Andersen påpeger, at der 
er forskel på konkurrence som en faglig 
kappestrid og konkurrence om markeds-
andele.

Det første stimulerer fagfolk til at gøre deres 
yderste; den anden er målet for forretning. 

Hun mener, at man inden for uddannel-
sessektoren kan iagttage en tydelig bevæ-
gelse mod, at det handler om forretning, 
og hvad der deraf følger med af markedsfø-
ringsberedskaber, kommunikationsstrate-
gier og branding. Konsekvensen kan i sidste 
ende blive, at elever og studerende vejledes 
uetisk.

»Det kan ikke være hensigtsmæssigt, at vi 
bruger så mange penge på markedsføring, 
og det er i øvrigt ikke en god måde at vælge 
uddannelse på. Markedsføring handler om 
at tiltrække så mange unge som muligt i 
stedet for at vejlede dem og give dem reel 
information. Uddannelserne bør ikke sælges 
på, at det er et smart sted at være i stedet for 
indholdet,« siger Hanne Leth Andersen, som 
tilføjer: »Heldigvis er der gode samarbejds-
relationer universiteterne imellem. Men 
nogle steder kølner det faktisk, når konkur-
rencemomentet tager overhånd.«

Anders Overgaard Bjarklev, rektor ved 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) vil 

derimod af princip ikke blande sig i andre 
universiteters dispositioner:

»DTU betragter andre danske og interna-
tionale universiteter som samarbejdspartne-
re og ikke som konkurrenter. De unge flytter 
sig derhen, hvor de kan få den uddannelse, 
de ønsker,« siger han.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar 
til den nye situation i hovedstaden fra ledel-
sen på Copenhagen Business School (CBS) 
og IT-Universitetet. 

aalborg kommer med fred
Professor Lene Lange, campusleder på 
Aalborg Universitet (AAU) København, un-
derstreger, at AAU ikke har udvidet i hoved-
staden for at stjæle potentielle studerende 
fra andre universiteter, men hun forstår 
godt, hvis de er bekymrede på RUC, da AAU 
og RUC grundlæggende har den samme læ-

ringsfilosofi. Forskellen ligger dog i, at de på 
AAU har en anderledes fagprofil, og derfor 
tiltrækker studerende fra andre segmenter, 
mener Lene Lange.

Netop derfor er AAU også i dialog med 
RUC og har lovet at følge udviklingen for at 
sikre, at de to universiteter supplerer hinan-
den i stedet for at konkurrere.

Et eksempel kunne være et samarbejde, 
hvor de to universiteter i fællesskab udvikler 
uddannelsestilbud, der er placeret halvt på 
hvert universitet.

»Et vigtigt succeskriterium er, at Aalborg 
i København opleves som noget, der også 
skaber værdi for RUC ved, at den lærings-
form vi begge står for, styrkes. Jeg vil faktisk 
blive lykkeligere, hvis det lykkes at skabe et 
godt samarbejde, end jeg bliver, hvis vi bli-
ver ved med at vokse,« siger Lene Lange.

ingen århusiansk oprustning
Ifølge Mette Thunø, dekan på Arts, Aarhus 
Universitet (AU), har AU ingen ambitioner 
om at øge sin tilstedeværelse i København 
på samme måde som Aalborg har gjort det. 

AU’s engagement i København skyldes ho-
vedsageligt fusionen i 2007 med Danmarks 
Pædagogiske Universitet med hovedcampus 
i Emdrup.

Siden fusionen er der oprettet en ny bache-
loruddannelse i Emdrup og Aarhus i ’Uddan-
nelsesvidenskab’, men denne samfundsviden-
skabelige uddannelse er ikke sammenlignelig 
med andre uddannelser hverken i København 
eller Aarhus, påpeger Mette Thunø. 

»AU udbyder i forståelse med KU nu 
en cand.cur. uddannelse fra Campus Em-
drup, men vi har ingen aktuelle planer om 
væsentligt at øge antallet af studerende i 
hovedstadsregionen. Det at konkurrere om 
studerende er fint, hvis den kritiske masse 
af studerende er så stor, at det giver mening 
- ellers er det spild af offentlige midler og 
ikke til glæde for hverken samfund eller stu-
derende,« siger hun.

flere skal have en uddannelse 
Ifølge Charlotte Rønhof, forskningspolitisk 
chef i Dansk Industri (DI), er erhvervslivet 
udelukkende interesseret i, at mange unge 
får en uddannelse af høj kvalitet. Om de 
vælger at studere på KU, AAU, RUC eller et 
andet sted, er uden betydning.

»DI er enig i regeringens målsætning om, 
at 25 procent af en ungdomsårgang skal 
gennemføre en lang videregående uddan-
nelse, så der skal ske en kraftig stigning i 
optaget. Problemet har været, at selvom 
der skete en bedring sidste år, er mange 
ansøgere blevet afvist. Hvis de andre uni-
versiteter i hovedstaden selv havde stillet 
de nødvendige studiepladser til rådighed, 
havde der ikke været et marked for Aalborg 
Universitet,« siger Charlotte Rønhof, og 
hun tilføjer at der også kan være god for-

nuft i at vælge en anden strategi end at ville 
ekspandere. 

DTU har for eksempel valgt at definere sig 
som et eliteuniversitet.

Charlotte Rønhof understreger, at kon-
kurrence generelt er godt, men at det er 
usundt, hvis universiteterne begynder at 
udbyde de samme uddannelser og dermed 
kannibalisere på hinanden. 

»Hvis den enkelte studerende selv betalte 
for sin egen uddannelse, måtte markedet 
bestemme, men i Danmark er det jo samfun-
det, som betaler regningen, så vi skal passe 
på ikke at spilde ressourcer på markeds-
føring og på at overbyde hinanden,« siger 
Charlotte Rønhof, der ikke vil gøre sig til 
dommer over, om der er tale om sund eller 
usund konkurrence i hovedstanden. 

naturlig udvikling
Jens Oddershede, rektor på Syddansk Uni-
versitet (SDU) og formand for Rektorkolle-
giet, mener, at det er en naturlig udvikling, 
at andre universiteter slår sig ned i Køben-
havn.

Tiden, hvor et universitet var forankret 
i en by sluttede allerede i Danmark i 1998 
med dannelsen af Syddansk Universitet som 
er en fusion af Odense Universitet, Han-
delshøjskole Syd/Ingeniørhøjskole Syd og 
Sydjysk Universitetscenter.

Internationalt set har blandt andet uni-
versiteter fra USA haft afdelinger i Kina og 
Malaysia i årevis, og det er ikke usandsyn-
ligt, at internationale uddannelsesinstitutio-
ner også kommer til København.  

»Om nogle år vil Massachusetts Institute 
of Technology måske ligge i København, 
men det gør jo ikke København til Mas-
sachusetts. De studerende betragtes i dag 
af mange som kunder, der vælger uddan-
nelsessted på baggrund af det produkt uni-
versiteterne leverer, så vi må tilpasse os og 
flytte derhen hvor de er. Vi kommer ikke til 
at se universiteter i mange byer, men mange 
universiteter i de byer, hvor der er et stort 
grundlag, hvilket i Danmark vil sige i Kø-
benhavn. Det er en naturlig udvikling, som 
man ikke skal forsøge at dæmme op for,« 
mener Jens Oddershede. 

I sin egenskab af rektor for SDU kan han 
dog berolige med, at der ikke er endnu en 
spiller i konkurrencen på vej til København. 
SDU har ingen planer om en større satsning 
i hovedstaden i stil med Aalborg, men forsø-
ger at tiltrække studerende fra hovedstads-
området til sine campusser i blandt andet 
Slagelse og Odense, selvom Jens Oddershe-
de erkender, at det er svært at få de unge fra 
hovedstaden til at tage turen over Storebælt.

 
clba@adm.ku.dk

”Flotte løfter i en glittet  
reklame og en adresse i  
København nytter ikke, hvis 
kvaliteten ikke følger med”
Bjarke lindemann Jepsen, formand for Studenterrådet

aaLborg univerSitet  

København

Den nye campus i Sydhavnens 

arkitektur signalerer cool 

fremdrift. Der er indskrevet 

2.300 studerende på AAu Cph, 

som campussen kaldes.
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aalborg har 
vokseværk 
i Sydhavnen 
Campusleder lene lange mener, at Aalborg universitet 
med sine unikke uddannelser og særlige læringsfilosofi 
har en rolle at spille i hovedstaden.

aaLborg univerSitet København
Af Claus Baggersgaard

Campusleder Lene Lange skuer ud over 
Sydhavnen fra toppen af Nokias tidligere 
hovedsæde på Frederikskaj i København. To 
opulente arkitekttegnede kontorbygninger 
i beton og glas forbindes af en lukket gang-
bro, der hvælver sig over kanalen mellem 
dem. Lene Lange kan slet ikke lade være 
med at smile.

»Er det ikke fantastisk? Det handler ikke 
om glas, penge og magt, men om at bygnin-
gerne er designet til at møde hinanden på 
kryds og tværs,« siger hun og viser ind på sit 
store lyse kontor.

Nokia lukker og slukker først helt med 
udgangen af 2012, men Aalborg Universitet 
(AAU) har allerede overtaget de fleste af 
lokalerne og kunne byde de første 1.300 nye 
studerende velkommen i de nye omgivelser 
den 3. september. 

Det er ikke kun gået stærkt med indflyt-
ningen. For små fire år siden havde AAU i 
København blot 350 studerende i Ballerup.   

»I dag udbyder AAU-Cph syv bachelorud-
dannelser og 21 kandidatoverbygninger 
med 2.300 indskrevne studerende, cirka 
100 ph.d.-studerende og cirka 350 viden-
skabeligt og administrativt ansatte - og med 
nye uddannelser og forskningsprojekter i 
støbeskeen forventes det, at AAU-Cph bliver 
endnu større i løbet af de næste fem år,« står 
der på universitetets hjemmeside.

aau har særlig rolle
Ifølge Lene Lange, der har en fortid som 
forskningschef i Novozymes og som institut-
leder ved Biologisk Institut på Københavns 
Universitet, er ambitionen ikke at blive ved 
med at vokse. Og da slet ikke ved at træde 
de andre universiteter over tæerne ved at 
’stjæle’ deres studerende. 

»Vi går ikke efter at tage fra de andre, men 
at gøre kagen større. Vi udvider i København 
med ydmyghed, da vi er kommet til et områ-
de, der allerede har store og stærke spillere. 
I min bog må vi som den nye i klassen satse 
på samarbejde og på at skabe synergi, så 
mit fokus som campusleder er ikke primært 
fortsat vækst, men at sikre, at vi leverer et 
kvalitetsprodukt og får skabt gode relationer 
til de andre universiteter,« siger hun.

Lene Lange peger på, at AAU har succes 
med at tiltrække unge fra ikke-akademiske 
familier.

»Vi har på AAU vist, at vi kan få flere unge 
til at uddanne sig. Vi prøver ikke at være 
ligesom KU, DTU eller RUC. Vi har vores 
egen fagprofil, og vi tilbyder et universitets-
produkt, der er forskelligt fra det, der ellers 
tilbydes,« siger hun.

At det har været en vanskelig proces at 
starte en ny universitetscampus, lægger hun 
ikke skjul på.

De studerende har nemlig krav på at »få 
hele pakken leveret fra dag ét«. Studiemiljø-
et skal være i orden, og uddannelserne skal 
være forskningsbaserede, hvilket vil sige at 
underviserne skal forske i de fagområder, 
de underviser i. Det har man løst ved at 
hvert institut med forskergrupper i Køben-
havn eller i Esbjerg er forankret i Aalborg i 
et stort, samlende institut. Det skaber kritisk 
masse og et stærkt fagligt miljø for alle de 
tre campusser, siger Lene Lange.

unik studieform 
Ifølge campuslederen er det blandt andet 
den unikke studieform på AAU, der tiltræk-
ker en anden type unge end hovedstandens 
øvrige universiteter.  

AAU kalder det Aalborgmodellen eller 
problemorienteret projektarbejde, hvor 
der er fokus på problemorientering, delta-
gerstyring, gruppearbejde, gensidig kritik, 

tværfaglighed og arbejde med autentiske 
problematikker.

»AAU-Cph kan tilbyde dig et miljø, hvor 
teamwork er i højeste kurs, og hvor du har 
en tæt kontakt med dine studiekammerater 
både fagligt og socialt. Netop evnen til at 
samarbejde med forskellige mennesker bli-
ver der lagt vægt på i erhvervslivet,« frem-
går det af hjemmesiden. Det er derfor også 
planen, at virksomhederne skal inviteres 
helt indenfor på den nye campus.  

»Visionen er et integreret miljø med læ-
ring, forskning og virksomheder, der byg-
ger på den nye viden. Det skal ikke være en 
science park for sig selv, men der skal være 
en tæt integration, hvor virksomhederne 
stiller de studerende spændende projekt-
opgaver, som de kan løse i forbindelse med 
undervisningen og i samarbejde med AAU’s 
forskere,« siger Lene Lange.

nye fagkombinationer 
AAU forsøger også at kombinere forskellige 
fagelementer på en ny måde for at tiltrække 
flere unge. For eksempel kan man tage en  
bachelor i Teknoantropologi i Sydhavnen. 
Det beskrives som »en tværfaglig uddannelse, 
hvor du kombinerer antropologiens analyser 
med teknologiens udviklingspotentialer for 
at skabe en bedre forståelse af menneskets 
anvendelse af og samspil med teknologi.«

»Vi ved at en gruppe unge bliver inspire-
ret til at læse uddannelser, der kombinerer 
lige netop de elementer, som de synes er in-
teressante. Den eneste grænse for, hvordan 
tingene kan kombineres er, om de unge gi-
der læse faget, og om der er et arbejdsmar-
ked til dem bagefter,« siger Lene Lange.

Hun tilføjer, at det ikke handler om at gø-
re uddannelserne fagligt smalle, men om at 
kombinere elementer på en ny, inspirerende 
måde samtidig med at man sikrer, at de stu-
derende får nogle generelle færdigheder.

Hun nævner som eksempel uddannelsen 
»It og ledelse i Byggeriet«, der består af de 
brede fagelementer it og byggeri. Sidstnævn-
te er en ingeniøruddannelse, men ved at 
kombinere de to, skaber man noget helt nyt. 

Næste skridt i indflytningen i Sydhavnen 
er, at Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), 
der fusionerede med AAU i 2007, flytter ind 
i november 2012, og så er Nokias tidligere 
bygninger stort set fyldt op med forskere og 
studerende.

At Aalborg Universitet København der-
med er fuldt udvokset, vil Lene Lange dog 
ikke garantere.

»Der står jo masser af kontorbygninger 
tomme i Sydhavnen, og der er mange 
virksomheder, der gerne vil ind og være 
en integreret del af AAU Cph Campus – Co-
penhagen Innovation Harbor, som vi kalder 
denne del af AAU Cph,« siger Lene Lange.

clba@adm.ku.dk

hvorfor LæSer  
du på aaLborg  
univerSitet i  
København?

marie-LouiSe roSvaLL

Studerer Værdikæder og Innovationsledelse 

»Det var uddannelsen, der trak. Jeg syntes 

det lød spændende og udfordrende, og du 

kan ikke læse det andre steder. Det er en 

international uddannelse med nye aspekter.

Det betyder ikke noget for mig, at det er 

på Aalborg Universitet. Jeg kan godt lide 

undervisningsformen, at det ikke kun er 

forelæsninger og præsentationer, men at vi 

også debatterer i timerne.«

diana popa 

Studerer Tourism 

»Jeg kommer fra Rumænien og skulle vælge 

mellem at læse turisme på Syddansk Univer-

sitet eller på Aalborg Universitet. Jeg syntes 

faktisk bedst om programmet på Syddansk, 

men det lå i Esbjerg, som jeg tænkte var en 

lille by med få muligheder. Jeg ville gerne 

opleve den nordiske livsstil og at bo en i en 

stor by, så jeg valgte København. Jeg synes 

ikke undervisningsformen er så anderledes. 

Hjemme i Rumænien havde vi også gruppe-

arbejde og problemløsning, men hvis Aalborg 

virkelig har flyttet universitetet til Køben-

havn for at få flere studerende, så virkede det 

for mit vedkommende.«   

JonaS genSmann

Studerer IT, Communication  

and New media

»Jeg valgte Aalborg, fordi der var nogle ud-

dannelsesmuligheder som jeg ikke kunne 

finde andre steder. Jeg kunne ikke finde 

den linje, som jeg gerne ville læse på andre 

universiteter, men min veninde læser herude 

og anbefalede stedet. Mine venner blev ret 

chokerede, da jeg fortalte, at jeg skulle læse 

på Aalborg Universitet, fordi de troede jeg 

skulle flytte til Jylland. Det er da også lidt 

mærkeligt, at det ligger i København, men 

navnet på universitetet betyder ikke noget 

for mig, kun uddannelsens indhold. Under-

visningsformen havde derimod slet ikke 

indflydelse på mit valg.«  

voxpop
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AAu har succes med at tiltrække unge fra ikke-akademiske miljøer, siger lene lange
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TEMA:
Kampen om 
hovedStaden

Kvaliteten halter 
på universiteterne
Cirka hver femte uddannelse på landets universiteter bliver enten ikke 
godkendt af Akkrediteringsinstitutionen eller får en betinget godkendelse, 
der betyder, at der er så alvorlige problemer med kvaliteten, at der skal 
strammes op i løbet af et til to år, eller konsekvensen bliver, at faget lukkes.

haLvSure SmiLeYS
Af Claus Baggersgaard

Standarden på en ud af fem uddannelser 
på landets universiteter er ikke høj nok til, 
at ACE Denmark, der står for at godkende 
universitetsuddannelserne, kan stå inde for, 
at de har den tilstrækkelige kvalitet og rele-
vans for samfundet.

81 ud af 447 uddannelser har fået en 
betinget positiv akkreditering eller en god-
kendelse af kortere varighed i perioden 
2008-2011.

I hele perioden er 18 procent, eller cirka 
hver femte, af de eksisterende uddannelser 
ikke blevet godkendt uden anmærkninger. 
Og fra sidste halvdel af 2010 til første halv-

del af 2011 er det tal steget til 29 procent, 
oplyser Anette Dørge Jessen, direktør for 
ACE Denmark. Næsten hver tredje uddan-
nelse har altså fået en halvsur smiley med 
på vejen. 

»Vi går ikke og uddeler betingede ak-
krediteringer med rund hånd. Det er et gult 
kort, der betyder at der er alvorlige proble-
mer med en uddannelse. Universitetet får et 
eller to år til at rette op, ellers bliver uddan-
nelsen nedlagt,« siger Anette Dørge Jessen.

En trussel som ACE Denmark dog endnu 
ikke har gjort alvor af. 

Uddannelser, der er akkrediteret betinget 
positivt, lever ikke op til et eller flere af de 
fem akkrediteringskriterier. Oftest et det 
samfundsmæssige behov for uddannelsen 

og den løbende interne kvalitetssikring af 
uddannelsen, der er problemer med. 

trækker ansøgningen
Når det kommer til at få godkendt nye ud-
dannelser, står det ikke bedre til. 

43 ud af 208 nye uddannelser, der er søgt 
om tilladelse til at oprette fra 2008 til 2012 
har enten fået afslag, eller også har ansø-
geruniversitetet selv trukket ansøgningen 
tilbage. Cirka 20 procent er altså ikke blevet 
fundet gode nok til at blive godkendt.  

Anette Dørge Jessen forklarer, at univer-
siteterne ofte vælger at trække ansøgningen 
tilbage på et sent tidspunkt i processen, hvor 
de har haft akkrediteringsrapporten i høring, 
og derfor ved, at der er udsigt til et afslag. 

»Den negative udlægning er, at de ikke 
kan leve med et afslag og finder, at det ser 
pænere ud, hvis de selv har trukket ansøg-
ningen. Den positive fortolkning er, at de 
erkender, at de ikke har været godt nok 
forberedt og går hjem og gør det bedre. Kva-
liteten i ansøgningerne svinger fra den rene 
skitse til det fuldstændig gennemarbejdede 
forslag,« siger hun.

problemer på hum og Samf
Ifølge Anette Dørge Jessen kan man ikke ud 
fra tallene konkludere, at det står væsentligt 
værre til med uddannelseskvaliteten på 
nogle universiteter end på andre, men til 
gengæld er der en klar tendens til at pro-
blemerne er størst inden for humaniora og 
samfundsvidenskab. 

De to fagområder tegner sig tilsammen 
for 90 procent af alle ikke-positive akkredi-
teringer.  

Det var netop forholdene på humaniora 
og samfundsvidenskab, der fik Rigsrevisio-
nen til at kritisere universiteterne i en beret-
ning fra august 2012.

Et af de mange kritikpunkter lød, »at Ud-
dannelsesministeriet ikke har tilstrækkelig 
viden om undervisningen på universite-
terne og ikke via akkreditering har sikret, 
at universiteterne tilbyder de studerende et 
passende niveau af forskningsbaseret un-
dervisning.« 

»De studerende på sundhedsvidenskab, 
naturvidenskab og teknisk videnskab har 
væsentligt flere undervisningstimer end på 
samfundsvidenskab og særligt på huma-
niora. Timetallet på humaniora er så lavt - i 
gennemsnit otte timer om ugen på bache-
loruddannelsen og fem timer om ugen på 
kandidatuddannelsen - at der er risiko for, 
at der ikke tilbydes en heltidsuddannelse,« 
står der i Statsrevisorernes bemærkninger.

Efter pres fra blandt andet Studenterrådet 
udmeldte rektor på Københavns Universitet 
dog allerede i marts i år, at der bliver indført 
et minimumstimetal på 12 timer om ugen 
gældende fra 2014.   

clba@adm.ku.dk

de fem aKKrediteringSKriterier

1. Behov for uddannelsen

2.  uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet

3.  uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte

4. uddannelsens struktur og tilrettelæggelse

5. løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen 

nYe uddanneLSer 

afgøreLSer fordeLt på univerSiteter, nYe uddanneLSer 2007-2011

Institution Positiv Afslag Trukket Total

Ku 19 7 1 27

Au 28 6 6 40

SDu 35 2 3 40

RuC 12 1 0 13

AAu 38 2 8 48

DTu 20 2 3 25

CBS 10 0 2 12

ITu 3 0 0 3

Hovedtal 165 20 23 208

KIlDE: ACE DEnMARK

eKSiSterende uddanneLSer 

afgøreLSer fordeLt på univerSiteter, eKSiSterende uddanneLSer 2008-2012

Institution Positiv Betinget positiv Kortere varighed Total

Ku 100 14 8 122

Au 94 20 0 114

SDu 66 3 4 73

RuC 16 12 3 31

AAu 64 7 2 73

DTu 16 0 0 16

CBS 9 8 0 17

ITu 1 0 0 1

Hovedtal 366 64 17 447

KIlDE: ACE DEnMARK 

nYe uddanneLSer, der iKKe er bLevet godKendt
(andel i procent)

eKSiSterende uddanneLSer,  
der har fået en iKKe-poSitiv aKKreditering   (andel i procent)
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Stasi kept a file on me
finishing up at the International Office, 

director John E. Andersen looks back on his 

long career – and the content of his Stasi file.

Staff e-mails 
reveal exchange frustration
There is a human cost to the Danish govern-

ment’s extreme attempts to accurately ba-

lance student exchange numbers. It has led 

to bureaucracy, and human costs, reveal an 

exclusive chain of e-mails that the university 

Post has gained access to.

100,000 password disaster 
stopped by uCph scientist
A uS-based IT engineers’ portal should have 

had the proper instruments to protect their 

users’ data. But something went wrong. It 

was first noticed by Radu Dragusin, a teach-

ing assistant at the Department of Com-

puter Science, university of Copenhagen.

Studied friendship 
in Copenhagen
A former exchange student from Vienna 

has given in her dissertation on exchange 

student ‘friendship’. We tried to uncover her 

truths.

Start-up of businesses 
should be in the curriculum
Stanford professor urges students to be 

entrepreneurs – and the university to help 

students start-up businesses.

Comment: So what is it then, 
this...hygge?
Exchange student from Singapore dissects a 

very Danish phenomenon.

Read the full articles, comments, 

and the responses to them on

univerSitYpoSt.dK
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site.

rUC: 

aalborg-
uddannelser 
ligner for meget 
Rektoratet på Roskilde universitet er utilfreds med, 
at Aalborg universitet på den nye campus i København 
udbyder uddannelser, der minder meget om deres. 
Det skaber en usund konkurrence, mener de på RuC

KonKurrenCe
Af Claus Baggersgaard

»Der er sket noget, som 
ikke burde være sket,« siger 
Hanne Leth Andersen, pro-
rektor på Roskilde Universi-
tet (RUC).

Hun taler om, at Aalborg 
Universitet (AAU) har op-
rettet en splinterny campus 
i Københavns Sydhavn, 
hvor der nu er indskrevet 
2.300 studerende.

Ifølge rektoratet på RUC 
er problemet, at AAU udby-
der flere uddannelser, der 
ligner allerede eksisterende 
uddannelser på RUC i for 
høj grad. 

Dermed kommer de to 
universiteter til at kæmpe 
om at tiltrække den samme 
gruppe unge, frygter Hanne 
Leth Andersen. 

Hun henviser til et internt 
notat, som de har udar-
bejdet på RUC, hvor man 
sammenligner egne ud-
dannelser med de nye, som 
AAU udbyder i København. 
I mindst syv tilfælde ligner 
de hinanden så meget, at 
de studerende i realiteten 
kunne læse det samme på 
RUC.

»Universiteterne er for-
pligtet til at gøre opmærk-
som på, hvilke beslægtede 
uddannelser, der allerede 
eksisterer i et område i 
forbindelse med akkredite-
ringen af en ny uddannelse, 
så vi undgår en usund kon-
kurrence. Det har AAU ikke 
gjort, hvilket vi har gjort 
dem opmærksom på,« siger 
Hanne Leth Andersen.

reglerne er klare 
Hun peger på, at der i ak-
krediteringsvejledningen 
står, at der ved ansøgning 
om oprettelse af en ny ud-
dannelse blandt andet skal 
redegøres for »hvorledes in-
stitutionen har vurderet det 
samfundsmæssige behov, 
det vil sige balancen mellem 
på den ene side arbejdsmar-
kedets behov for kompeten-
cerne og på den anden side 

om universiteterne har haft 
en ordentlig udviklings-
proces med inddragelse af 
eksterne aftagere, og om le-
delserne på institutionerne 
aktivt har forholdt sig til det 
samfundsmæssige behov for 
uddannelsen. 

De skal blandt andet kun-
ne redegøre for, om behovet 
ikke allerede kan dækkes 
af beslægtede uddannelser 
eller ved at tone en eksiste-
rende uddannelse. 

Behovsvurderingen vil 
også afhænge af beskæf-
tigelsessituationen for 

beslægtede uddannelser. 
Disse stramninger gælder 
for den runde ansøgninger, 
som ACE Denmark modtog 
i maj i år, og som der bliver 
truffet afgørelse om i løbet 
af oktober og november, op-
lyser Anette Dørge Jessen. 

Læs reaktionen fra Lene 
Lange, campusleder på AAU 
København, i artiklen Kam-
pen om hovedstaden på side 
3-4.

clba@adm.ku.dk

”Det kan umuligt være 
en ønskelig udvikling, 
så politikerne må skabe 
nogle rammer, der sikrer, 
at universiteterne kan 
samarbejde i fred”
Prorektor Hanne Andersen, RuC

udbuddet af beslægtede 
eksisterende uddannelser 
og den nye uddannelse.«

Hanne Leth Andersen 
forventer, at politikerne vil 
skride ind og stoppe den 
stigende konkurrence om 
de studerende, når akkredi-
teringsloven revideres: 

»Det kan umuligt være 
en ønskelig udvikling, så 
politikerne må skabe nogle 
rammer, der sikrer, at uni-
versiteterne kan samarbejde 
i fred,« siger RUC-prorek-
toren.

Hun henviser til regerin-
gens skitse til en ny fælles 
model for akkreditering af 
de videregående uddannel-
ser, hvor der lægges op til at 
stramme formuleringerne 
om, at nye uddannelser ikke 
må true allerede eksisteren-
de uddannelser på en anden 
institution i samme region. 

Strammer op
Anette Dørge Jessen, di-
rektør for ACE Denmark, 
der står for at godkende 
alle nye og eksisterende 
universitetsuddannelser i 
Danmark, giver Hanne Leth 
Andersen ret i, at man skal 
tage hensyn til eksisterende 
uddannelsesudbud i et om-
råde, når nye uddannelser 
akkrediteres.

Det er også sket, men nok 
ikke i tilstrækkelig grad, 
medgiver Anette Dørge Jes-
sen:

»Universiteterne er 
forpligtet til at oplyse om 
beslægtede uddannelser, 
når de ansøger om at få en 
ny uddannelse oprettet. Vi 
har lagt universiteternes 
oplysninger til grund, men 
vi må nok erkende, at disse 
oplysninger nok ikke i alle 
tilfælde har været fyldest-
gørende. Systemer - det 
gælder også vores - bliver 
gradvist klogere. Vi har der-
for nu strammet op på den 
del, der handler om behov 
og relevans,« siger hun. 

Ifølge Anette Dørge Jes-
sen lægger ACE Denmark 
derfor nu større vægt på, 
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Studerende skal 
vove at bo med 
underklassen
Efter at hovedstaden har gjort op med 17 års byggestop 
og nu lægger sig i selen for at skaffe boliger til unge, er det 
overborgmester frank Jensens tur til at stille krav: hvis de 
unge vil have billige boliger, skal de også kvittere ved at 
flytte til byens ufashionable kvarterer.

StudiebY
Af Christoffer Zieler

Frank Jensen er glad for, at det vælter ind 
med studerende i København. 

»De unge skaber liv i byen, og vi er stolte 
af vores image som en levende og dynamisk 
by,« siger overborgmesteren, for København 
vil især kendes for borgernes livskvalitet.

Han gestikulerer i retning af nogle priser 
på en hylde i borgmesterkontoret, der er 
så fornemt, mørkebrunt og træbeklædt, at 
det ligner et helt jagtslot kondenseret til en 
bouillonterning. Trofæerne har hovedsta-
den vundet i tæt konkurrence med andre af 
verdens moderigtige metropoler.

»Til livskvalitet hører også tryghed om ens 
bolig,« siger Frank Jensen og går i gang med 
at ridse op, hvad kommunen lige har vedtaget 
i sit 2013-budget. 140 millioner kroner skal 
støtte opførelsen af 725 almene boliger, her-
under 145 boliger til unge. Aftalen er et brud 
med en af Københavns virkelig udskældte 
politikker – det midlertidige stop for alment 
byggeri, der har eksisteret de sidste 17 år.

145 endnu uopførte boliger vil selvsagt ikke 
hjælpe de 1.100 studerende, der i øjeblikket 
står på akutventeliste til et kollegieværelse i 
København, og hvis bolignød har været det 
store studenterpolitiske tema hele efteråret. 

Men boligaftalen er alligevel blevet fejret 
med stort rabalder hos studenteraktivi-
sterne i KU’s Studenterråd og i Danske Stu-
derendes Fællesråd, som har ført intensiv 
kampagne for at få sat byens boligproble-
mer på overborgmesterens to do-liste. 

aktivisme virker
Frank Jensen har ikke været upåvirket af 
presset fra studentermiljøet.

»Kampagnen har langt hen ad vejen været 
båret af humor, og det er vigtigt, at DSF og 
Studenterrådet oplever, at når man gør no-
get, når man investerer sig selv, så kan man 
også få resultater. Det er også derfor, jeg var 
nede på Studenterhuset dagen efter, at vi 
indgik budgetforliget, for at fejre den del af 
aftalen, der vedrører ungdomsboliger. Det 
var for at anerkende og vise respekt for de 
studerendes aktivisme,« siger Frank Jensen.

Han tænker lige et øjeblik. 
»Okay, jeg ved ikke lige, hvem der havde 

lavet den, men der var jo nogen, der havde 
sat sedler op på lygtepæle om, at rådhuset 
var til leje med vores forkontors nummer 
på. Og det var ikke så sjovt for dem, der 
skulle tage telefoner derude, for der var jo 
nogen, der faktisk troede på kampagnen og 
blev meget skuffede over, at de ikke kunne 
få et værelse.«

næste stop: massér regeringen
Overborgmesteren har skålet med de stude-
rende, så alle er enige om, at det er dejligt, at 
København er begyndt at bygge til de unge 
igen, men der er langt til at kommende stude-
rende kan regne med at få tag over hovedet 
ved studiestart, når København efter rådhu-
sets egne prognoser får 100.000 nye indbyg-
gere i de kommende 12-13 år. Så hvad nu?

»Nu skal vi jo have bygget de her ung-
domsboliger. Og vi har fået lov af staten til 
at nedsætte huslejen i nogle af de bebyggel-
ser, hvor har vi har haft svært ved at leje ud 
til studerende,« siger Frank Jensen.

»Derfor tillader jeg mig også at sige til de 
studerende: Nu sætter vi huslejen ned, men 
så forventer vi også, at I flytter ind. Også 
hvis det ikke lige ligger i indre by, også selv 
om det ligger i Tingbjerg eller andre udsatte 
byområder. Vi har brug for, at I går ud og 
blander jer og bliver beboerdemokrater, 
derude, hvor der bor mennesker, der er an-
derledes end jer selv.« 

»Vi vil ikke acceptere en holdning, hvor 
man som studerende bare kræver ind og 
siger, man vil bo i brokvartererne. Det kan 
vi ikke. Vi forventer, når vi sætter huslejen 
ned, at de studerende benytter sig af de 
tilbud, vi laver, og at de tør bo et sted, hvor 
alle ikke er hvide i hudfarven og spiser le-
verpostej og frikadeller.« 

bygherrer skal tvinges  
til at tænke socialt
»Vi arbejder over for staten for at få en mere 
blandet by uden segregering i rige og fattige 
områder,« siger Frank Jensen. Det betyder 
i praksis, at kommunen forhandler med de 
private bygherrer om en vis mængde billige 
boliger i nye byggeprojekter. Det kan lade 
sig gøre i en lavkonjunktur, men når pen-
gene vender tilbage, vil bygherrerne ikke 
frivilligt bygge småt til fattigrøvene, hvis de 
kan sælge penthouses til de nyrige med høj 
avance.« 

»Vi vil gerne have ændret planloven, så vi 
kan kræve af bygherrerne, at de bygger 20 
procent billige boliger i alle områder,« siger 
Frank Jensen.

Vi taler med studerende, der bor på luftma-
drasser, fordi andre studerende har påtaget 
sig ansvaret for at løse deres boligproblem. 
Hvad kan du gøre for dem, der sidder på 
akutventelisterne nu?

»Den gode fortælling om København er, 
at, ja, det er slemt nu, hvor mange tusinde 
kommer ind og skal bruge et sted at bo, men 
derefter finder folk ind i de boliger, som er. 
En stor andel af Københavns boliger er jo 
små og billige med en husleje under 4.000 
kroner om måneden,« siger Frank Jensen.

»Men det skal ikke bruges som en bort-
forklaring af, at der er et pres, og det er 
derfor vi ophæver boligstoppet fra 1995 og 
forsøger at få videre rammer fra staten for, 
hvordan vi indretter vores boligmarked. 
Derfor skal vi bygge betydeligt mere, end vi 
har gjort. Vi skal have 45.000 nye boliger i 
København inden 2025, og mange af dem 
skal jo være billige boliger, der kan betales 
af studerende.«

byen og dens gamle universitet
Universiteterne optager flere og flere, men 
det er ikke dem, der bliver konfronteret med 
spørgsmålet om, hvor de mange unge skal 
være. Har du tænkt, at det er en opgave, de 
burde løse selv?

»Universiteterne har jo mulighed for at 
bygge boliger, men jeg ved ikke, om det er 
en debat, der føres på Københavns Universi-
tet?« siger Frank Jensen.

»Vi har netop ophævet grundskylden for 
de private kollegier, og det er jo et forsøg 
på at gøre det mere attraktivt for fondene 
at bygge nyt. Vi har også rigtig mange 
ældreboliger, som vi er i gang med at om-
mærke til ungdomsboliger, og det er en stor 
succes. De unge har været rigtig glade for 
at bo, hvor der er gamle mennesker. Men 
jeg ved jo godt, at for dem, der i øjeblik-
ket bor på luftmadrasser, drejer det sig om 
hurtigst muligt at få noget til sig selv. Og jeg 
er helt klar over, at når man er optaget på 
sit drømmestudium, så har man brug for at 
koncentrere sig om det. Derfor har vi meget 
stort fokus på at løse udfordringen med alle 
parter. Kommer universitetet også og siger 
vi vil gerne engagere os i det her, så skal de 
være hjerteligt velkomne.«

chz@adm.ku.dk

f
O

T
O

: lA
R

S
 H

A
u

S
C

H
IlD

T

videnSborgere

Ku og København arbejder tættere sammen end 

førhen, siger frank Jensen. Snart åbner byen og 

universitetet i fællesskab et nyt Internationalt 

hus, der skal give udenlandske forskere og stude-

rende et lettere liv som borgere i hovedstaden.
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faKta
egmontKoLLegiet

Egmontkollegiet hedder i virkeligheden Eg-

mont H. Petersens Kollegium og blev bygget 

i 1953. Kollegiet huser knap 500 studerende 

og startede i sin tid med også at fungere 

som hotel i sommerperioderne, hvor de 

studerende så måtte flytte ud. Den slags er 

man holdt op med, og de studerende bebor 

i dag stedet hele året rundt. Egmont har 22 

køkkener, der er omdrejningspunkt for det 

daglige liv. Der bor 20-22 beboere på hvert 

køkken. Egmont har desuden en række 

faciliteter til beboerne - bl.a. sauna, læsesal 

samt eget fitnessrum. Dertil kommer, at 

kollegiet også huser en vuggestue – aller-

øverst oppe på 9. sal. Et værelse er på cirka 

11 kvadratmeter, huslejen er 2.305 kroner 

om måneden. 

egmontkollegiet  
er ikke blot til fest
Kylling i pesto, spisning i gården og en historie om døde fostre er på menuen hos 
det berygtede festkollegium Egmont. Men holder de virkelig så mange fester, som 
rygterne siger? Og kan man overhovedet bo der, hvis man vil passe sine studier?

KoLLegieLiv

Af Pia Mejdahl Daugbjerg

»I gamle dage brugte man døde fostre til at 
træne med«. 

Marie-Louise er netop startet på Jordemo-
derskolen og kan fortælle drabelige anekdo-
ter om studiets forhistorie. De døde fostre 
blev åbenbart brugt i falske bækkener, in-
den man lod jordemødrene komme ud til de 
levende af slagsen. 

Bortset fra det lidt makabre indslag er 
stemningen hyggelig. Jeg er på besøg hos 
Mellemste anden på Egmontkollegiet, der 
ligger ud til Vibenhus Runddel på Øster-
bro. 

Vi er 12 spisende bænket om bordet i 
haven. Solen varmer stadig sådan en aften 
i slutningen af august, så det er om at nyde 
vejret, mens vi stadig kan. Menuen står på 
en lækker og saftig kylling i pesto-ananas-

sauce med speltsalat til. Kokken, Kirsti, bli-
ver flere gange hyldet for sin kokkerering, 
og vi slutter da også måltidet af med at 
klappe ad kokken. 

»Sådan gør vi altid«, forklarer Caroline. 

en familietradition
I min ende af bordet sidder Nikoline og Em-
ma. De er de sidst tilkomne på køkkenet og 
er begge flyttet ind kort før sommerferien. 
Hvorfor har de valgt at bo på Egmont? 

Nikoline er vokset op i et stort bofælles-
skab og derfor vant til at bo sammen med 
andre. Emma har desuden hørt om Egmont 
fra sine forældre, der begge har boet her. 
Det har hendes søster også, så det er efter-
hånden en familietradition. De har begge 
fået Egmont anbefalet og søgte det populæ-
re kollegium på grund af fællesskabet og det 
gode omdømme. Men det vigtigste er »helt 
klart fællesskabet!« 

Lidt længere nede ved bordet fortæller 
Kristian om det væddemål, han indgik in-
den gårsdagens Coldplay-koncert. Han var 
sikker på, at Rihanna ville dukke op. Det 
gjorde hun skuffende nok ikke. Egmonts 
beboere har til gengæld en god udsigt over 
både Parken og Fælledparken, som de bor 
på første parket til. 

I den nærmeste fremtid flytter der to nye 
beboere ind – og de er til Andreas’ udpræ-
gede fornøjelse begge økonomer. Men hvor-
for, spørger sidemanden: 

»Fordi det vil højne min popularitet«, er 
det kække svar fra Andreas, der uddyber: 

»De har brug for hjælp med deres opga-
ver, og så kan jeg forklare dem, hvordan 
studiet hænger sammen«.

bibliotek i festsalen
Jeg vender opmærksomheden tilbage mod 
Emma og Nikoline for at høre, om det 

overhovedet er muligt at bo på Egmont, 
hvis man ikke er en festabe. Det mener de 
bestemt. 

Nikoline nikker samtykkende, mens 
Emma forklarer, at »der er masser af plads 
til bare at hygge med te og spil«. Selvfølge-
lig er der også fester, men når man har 22 
køkkener, ville det så ikke være underligt, 
hvis der ikke var en fest et eller andet sted? 
spørger de. 

Det kan de jo selvfølgelig have ret i. Jeg er 
dog stadig ikke helt overbevist – Egmont er 
jo festkollegiet i København. 

»Nogle af de andre køkkener er vist også 
ret vilde – vildere end vores«, kryber Niko-
line til korset, da jeg insisterer på, at der må 
være mere fest her. 

»Til gengæld har vi jo så stilleperiode, 
når der er eksamener, hvor festsalen bliver 
brugt som bibliotek«, forklarer Emma. Så 
eksamenerne er det altså muligt at passe. 

badehætte eller ej
Et af aftenens sidste diskussionspunkter er, 
hvor mange af beboerne, der vil være med 
til at gå til morgensvømning i USG kl. syv. 

Køkkenet laver en del ting sammen og 
har blandt andet lige været i sommerhus. 
Så hvem vil være med? Ud over at det kan 
fungere som ens morgenbad, som Bjørn så 
praktisk noterer sig, så er det store spørgs-
mål, hvorvidt man skal have en badehætte. 
Og om man kan svømme i en badedragt fra 
Føtex? 

Det er der vist bred opbakning til. Det er 
der aldrig nogen, der lægger mærke til. Til 
gengæld er retorikeren Caroline ikke impo-
neret over kommateringen i USG’s folder. 

»Har du tjekket kommaerne i den her?« 
spørger hun Marie-Louise, »det er jo helt 
fucked.« 

Kollegiestafetten
Hvorfor vælger studerende at bo på kollegium? Er det udelukkende en praktisk foranstaltning? 
Er det et aktivt tilvalg? Universitetsavisen tager på en københavnsk tour de kollegium for at 
møde de studerende, høre om kollegielivet – og ikke mindst opleve det bedste, det kedeligste, 
det festligste og det værste kollegium i København.
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formlen  
for frivillighed
glæden ved matematik er så stor for en voksende gruppe 
universitetsstuderende, at de frivilligt tager ud et par timer om ugen for at 
undervise på gymnasier. Bare fordi det er sjovt, og fordi det giver meget igen.

StudieLiv
Af Anders fjeldberg 

Er matematikstuderende gjort af et særligt, 
hjælpsomt stof? Noget videnskabeligt svar 
på det spørgsmål findes vist ikke. 

Men de slutter sig frivilligt sammen i for-
eningen Matematikcenter, der gratis sender 
ulønnede lektiehjælpere fra de videregå-
ende uddannelser ud til især gymnasieele-
ver for at hjælpe dem med at forstå blandt 
andet kvadratsætningens herligheder. 

En af de frivillige er Jasmin Øder Madsen. 
Hun er matematikstuderende på første år 
på KU, og som hun står i Matematikcenters 
egne lokaler ligner hun en, der ofte er glad, 

men når hun taler om matematik, er hun 
nærmest leende. Hun hjælper, fordi hun kan 
lide at blive udfordret, og fordi matematik i 
sig selv giver hende ’de fedeste oplevelser’.

Hun har tidligere undervist for pengenes 
skyld, men de, der har betalt, har som regel 
gjort det, fordi de synes, matematik er me-
get svært. Som frivillig møder hun både de 
superdygtige elever, de mellemgode samt 
de, der må kæmpe med matematikken. Alle 
stiller de spørgsmål til hende på en anden 
måde end bøgerne gør, og det tvinger hende 
til at tænke et nøk dybere, siger hun. 

holder af konkrete svar
Jakob Henning Jensen er sammen med 
Jasmin Madsen i Matematikcenters lokaler. 
Han læser forsikringsmatematik på første år 
på KU, og han er også glad for arbejdet som 
frivillig matematikhjælper.

»Jeg får en ekstra forståelse af matema-
tikken ved at undervise, også selv om jeg 
underviser elever, der er på lavere niveauer. 
Det sætter mig på prøve, når jeg skal svare 
på deres spørgsmål, for hvor meget har jeg 
virkelig forstået om et emne, hvis jeg kun 
lige kan forklare det sådan, som det står i 
lærebøgerne?« siger han.

Begge holder de uendeligt meget af mate-
matikkens konkrete opgaver og svar. Jakob 
Jensen fandt ud af det tidligere i sit skole-
forløb. Han var ikke vild med danskfaget 
og al dets ’snak frem og tilbage’. Matematik 
er til gengæld sagen, fordi det er et herligt 
konkret fag. Jasmin Madsen har det lidt på 
samme måde: 

»Det er bare sjovt at sidde og læse mate-
matik. Det giver så meget mening, for der 

er et facit. Der er ikke al den diskussion som 
i andre fag. Man ved, når man er kommet 
frem til det rigtige resultat, og for mig er det 
den fedeste oplevelse,« siger hun.

Begge er de på vej ud og undervise på N. 
Zahles Gymnasieskole, sammen med Julia 
Ivanova, der selv er frivillig lektiehjælper og 
Matematikcenters organisationsleder. 

bliver taget seriøst
På gymnasiet viser det sig, at der er et pænt 
fremmøde. Hele 25 af skolens elever er 
mødt op for at få lektiehjælp. De fleste af 
dem lader til at gå i 1.g, og de tager godt 
imod de tre frivillige fra Matematikcenter. 
De virker også som om, de er helt med på, 
hvad der nu skal ske. 

Gymnasieeleverne griner, når lektiehjæl-
perne forklarer opgaverne – matematikun-
dervisning kan godt være sjov. Tre af ele-
verne, Hannibal, Emil og Nazdana, svarer 
på spørgsmålet om, hvorfor de er kommet, 
at det henholdsvis er for at få hjælp til en 
afleveringsopgave, for at forstå kvadratsæt-
ningen, eller at matematik er svær, og her er 
en chance for at blive klogere.

Jakob Jensen lader til at foretrække at 
undervise hele grupper, mens de to andre 
frivillige koncentrerer deres fokus om en 
eller to elever ad gangen. Sådan kører det i 
to og en halv time, mens der langsomt bliver 
færre i lokalet, fordi nogle siver ud, efter-
hånden som de har fået hjælp.

giver en god fornemmelse
Julia Ivanova har lidt mere erfaring end de 
to andre, og hun er et godt eksempel på, at 
matematikstuderende kan mødes på kryds 
og tværs gennem frivilligt arbejde. Hun er 
uddannet biotek- og nanotekingeniør fra 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), men 
hun synes, at det giver så meget glæde at 
hjælpe andre som frivillig, at hun er fortsat, 
selv om det går ud over hendes arbejdstid. 

»Der er folk, der går op i at spille in-
strument, fordi det er sjovt. Vi synes, at 
matematikken er sjov. Det er sjovt at være 
klog og dygtig til noget, og vi brænder for 
at formidle det for andre, der har brug for 
lidt hjælp til at lære det. De første år på DTU 
oplevede jeg også nogle emner som svære. 
Jeg kunne ikke helt finde ud af det, men så 
fik jeg hjælp, og det gav mig overskud til at 
hjælpe andre. Det er den tanke og fornem-
melse, jeg godt kan lide,« siger hun. 

anfj@adm.ku.dk

matematiKCenter

Matematikcenter har cirka 40 frivillige 

tilknyttet i København og i Århus. Målgrup-

pen er elever fra folkeskolens 7. klasse og 

opefter samt gymnasieelever.

Hovedsponsor er Danske Bank, og også 

Dansk Industri bidrager. Derudover er der 

flere supportere og samarbejdspartnere. I 

København har Matematikcenter lokaler på 

frederiksborggade 15.

Centret startede i juni 2011, og er en 

søsterafdeling til svenske Mattecentrum, 

der allerede igennem de sidste fire år har 

leveret lektiehjælp til titusindvis af elever 

i Sverige. 

læs mere på 

www.matematiKCenter.dK

gruppeCoaCh

Jakob Jensen (stående) 

knækker en matematisk 

kode med en gruppe elever 

på n. Zahles gymnasie-

skole.  
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Jasmin Madsen (til højre), hjælper to 

elever sikkert igennem en tricky ligning.  

faKta
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eKSKLuSion 

»Der er eksempler på en meget 

konkret udelukkelse af ansø-

geren i historiebeskrivelsen. 

90’erne og 00’erne optræder 

stort set ikke i materialet. Så de 

nutidige indvandrere - dem der 

sidder i Danmark i dag og søger 

om indfødsret - er slet ikke en del 

af teksten, på trods af at de er 

en væsentlig del af samfundet,« 

siger cand.mag. louise Therese 

Schou Therkildsen.
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»vi eksaminerer  
udlændinge i  
mystisk pensum«
Vi har taget en hurtig snak i elevatoren med 
louise Therese Schou Therkildsen, som har 
skrevet speciale om de indfødsretsprøver, 
som udlændinge skal bestå, hvis de vil være 
danskere.

SpeCiaLe

Af Christoffer Zieler

Hvert år afholdes indfødsretsprøver, der be-
står af en test med 40 spørgsmål ud fra læ-
rematerialet ’Danmark før og nu’ fra 2007. 
Louise Therese Schou Therkildsens speciale 
er en såkaldt retorisk kritik af bogen.

Hvad handler specialet om?
»En af mine konklusioner er, at der i 

lærematerialet er et modsætningsforhold 
mellem identiteterne ’dansker’ og ’ansøger’: 
Identiteten dansker gøres til en uforanderlig 
position i modsætning til ansøgeren, der 
positioneres som outsideren, der skal være 
parat til at forandre sig for at passe ind i den 
statiske identitet som dansker.«

Hvorfor skal vi andre interessere os for dit 
speciale?

»Jeg bevæger mig ikke ind på de politiske 
perspektiver i det her speciale, men alligevel 
er det jo et samfundsrelevant speciale, fordi 
jeg undersøger måden, vi taler til hinanden 
på. Sproget rammesætter de mennesker, der 
læser det; i dette tilfælde en meget konkret 
gruppe mennesker, som negeres af en tekst, 

der egentlig henvender sig meget eksplicit 
til netop denne gruppe.« 

Hvad betyder det, at negere læseren?
»Se det som en Roald Als-tegning. 

Danmark står og siger ’velkommen!’ med 
danske flag. Og vi har det her fantastiske 
demokrati! Og vi er deliberative! Og vi har 
borgerhøringer fra nu af og til evigheden! 
Men du, den udefrakommende, er kun en 
del af de ting, hvis du tager det danske flag 
i hånden og engagerer dig i din lokale sko-
lebestyrelse. Med andre ord: Hvis du fuldt 
ud accepterer og påtager dig den dansker-
identitet, der tegnes i lærematerialet.«  

»Og så er der også eksempler på en meget 
konkret udelukkelse af ansøgeren i historie-
beskrivelsen. 90’erne og 00’erne optræder 
stort set ikke i Danmark før og nu. Så de nu-
tidige indvandrere – dem der sidder i Dan-
mark i dag og søger om indfødsret – er slet 
ikke en del af teksten, på trods af at de er 
en væsentlig del af samfundet. De har været 
her i mindst ni år, mange i længere tid, fordi 
man skal være 18 for at søge om indfødsret. 
Så der sker en fornægtelse af nutiden til for-
del for det historiske i materialet.«

du kan jo ikke blive genfødt
»Det har også betydning, når væsentlige 
aktuelle begivenheder, som Irak- og Afgha-
nistankrigene bliver omtalt som rene års-
talsbegivenheder. I 2001 var der 9/11-an-
grebet, i 2003 gik vi ind i Irak … helt uden 
mellemregninger. Ved at remse op i punkt-
form slipper lærematerialets forfattere for 
at forholde sig til, at det her var meget store 
samfundsdebatter.« 

»En stor del af dem, der søger om ind-
fødsret kommer fra netop de to krigsramte 
lande, og derfor forestiller jeg mig, at det 
må være mærkværdigt at sidde som tidli-
gere flygtning fra Irak og læse om en mere 
eller mindre uafsluttet konflikt som blot et 
årstal i en række; som blot en del af et na-
turligt flow.«

»Dertil kommer, at lærematerialet for-
tæller et særligt narrativ om danskerne. 
Det tegner et meget positivt billede af dan-
skerne og Danmark, som er så detaljeret og 
så udfyldt, at der ikke levnes plads til ansø-
geren. Danmark beskrives blandt andet som 
en gammel nation, hvor vi har gennemgået 
en tusindårig udvikling imod det perfekte, 
og det er derfor svært at se sig selv som en 
del af det her fællesskab, hvis ikke man er 
født i landet.«

»Det er en skam, hvis prøven positionerer 
de mennesker, der tager den, uden for fæl-

lesskabet i stedet for at komme dem i møde, 
så de kan blive de deltagende borgere, som 
vi ønsker os. I lærematerialet fremstilles 
demokrati nærmest som noget, danskere er 
født med. Men hvis det er tilfældet, hvordan 
skal du så få den her demokratiske kom-
petence, når du først kommer hertil som 
25-årig fra et land med nogle helt andre 
kompetencer? Du kan jo ikke blive genfødt.«

Hvem bliver vrede over dit speciale?
»Jeg forestiller mig, at en embedsmand, 

der bliver bedt om at skrive et mere rum-
meligt læremateriale, hvor det ikke er de 
essentialiserede træk ved danskere og 
Danmark, der dominerer, vil blive irriteret 
over opgaven. Det er jo et større arbejde, 
hvis man hele tiden skal være opmærksom 
på sprogets fine mekanismer. Retorikere 
møder ofte den kritik, at ingen andre lægger 
mærke til de finesser, der optager os. Men 
der er nogle eksempler i det her læremate-
riale, der faktisk er ret håndfaste.«

»Jeg mener jo helt enkelt, at man burde 
skære noget af det historiske fra og give 
langt større plads til nutiden i det her læ-
remateriale, og det vil nogen være uenige 
i. Sådan en udvælgelsesproces kan sagtens 
give nogle vilde skænderier – tænk på dis-
kussionen om, hvad der skulle indgå i vores 
kulturkanon og demokratikanon.«

Så klaphatten passer
Men burde man overhovedet lukke læseren 
ind i en tekst, hvis formålet med at have en 
prøve er at frasortere uvedkommende, udefra-
kommende læsere?

»Man kan diskutere, om det er formålet. 
Den tidligere regering havde en erklæring 
om, at hvis du gik til indfødsretsprøve, så 
var du integreret. Det var ikke nødvendigvis 
et skridt på vej mod at blive mere integreret, 
det skulle bare dokumentere, at du var ble-
vet integreret. Den nuværende regering har 
et anderledes synspunkt, nemlig at prøven 
er en del af en proces mod at blive integre-
ret. Hvis prøven er ren dokumentation for 
tilendebragt integration, kan jeg ikke se 
formålet med at have et didaktisk materiale, 

for hele formålet med didaktikken er jo at 
hjælpe nogen på vej.«

Hvilken avisforside gemmer dit speciale?
»Hm. Det er jo en fast tradition i aviserne 

at tage fat i de spørgsmål, der stilles til 
prøven og spørge læserne ’kan du bestå 
indfødsretsprøven og være rigtig dansker?’. 
Men problemet med at beskæftige sig med 
et læremateriale som Danmark før og nu, 
er for det første, at det ikke er skrevet til en 
dansk læser, da vi jo ikke skal tage en ind-
fødsretsprøve. Og for det andet er det heller 
ikke særlig sexet: Selve prøven er en langt 
’nemmere’ forside end det materiale der lig-
ger bag – ligesom pensum til folkeskolens 
afgangsprøve heller ikke trækker de store 
overskrifter.«

Så det er noget med, at ’pensum til dansker-
prøve er hat og briller’?

»Det kunne godt være noget med ’pen-
sum’.« 

’Danskhedspensum fejler fatalt’?
»En lille allitteration, ha ha.« 
Hvad med ’Så klaphatten passer? Nydan-

skere skrues ned i stramtsiddende narrativ i 
danskhedstest’?

»’Fortælling’ lyder bedre end narrativ.«

chz@adm.ku.dk

eLevatorSpeCiaLer

Det er utaknemmeligt at skrive speciale. Det 

tager måneder, måske år. Og bagefter er der 

ikke andre end din mor, der gider læse det. Jo-

vist, din lærer og censor læser specialet, fordi 

de skal, det er klart (selv om alle der er sluppet 

af sted med at smugle kildereferencer til 

Alfons Åberg ind på side 78, ved hvor grundig 

den læsning i virkeligheden er). Tre læsere i alt, 

med andre ord.

Til slut bliver specialet stuvet væk på et lager, 

som Pagtens Ark i den første Indiana Jones-

film. glemsel.

Vi vil gerne høre, hvad du har skrevet! fortæl 

os om dit speciale, når vi mødes i elevatoren, 

og send os fem linjer på uni-avis@adm.ku.dk - 

så vender vi tilbage om et interview.

læs flere specialeinterviews på 

univerSitetSaviSen.dK/
uddanneLSe/eLevator-SpeCiaLer
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bærrene  
på hækken,  
boblerne  
i bækken

Botanisk Have har undergået en nænsom 
renovering. Ku’s videnskabelige have er 
smuk, sprød og fuld af overraskelser.  
En virkelig god date med andre ord.

renovering

Af gry Bartroff gaihede

I tre år har de bakset i Botanisk Have. En 
mand har brugt det meste af et år med en 
hammer på en sirlig mosaik af små brosten. 
Man sender hans ryg en kærlig tanke, når 
man tripper op ad stenhøjens nye tæppe, 
der nærmest fjedrer under foden. Mosaik-
ken har afløst gebrækkelige belægninger af 
tilfældige trapper, trin og terrænspring, så 
både kørestole, trillebøre og skoleklasser nu 
kommer let omkring i hele anlægget. 

Samtidig er der flere steder i haven etab-
leret nye små platforme, der kan rumme 
grupper af besøgende. Sten er lagt med den 
flade side op, så de fungerer som rækker af 
tænkebænke. Der er tænkt i formidling, op-
levelser og genbrug.

En donation på 17 rare millioner fra A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møl-

lers Fond til almene Formaal har gjort reno-
veringen mulig. Tre år har det taget, og den 
sidste brombærbusk blev flyttet i sommer, 
fortæller haveleder Flemming Larsen, der 
sammen med sekretariatschef Rikke Mørch 
fra Statens Naturhistoriske Museum ledsa-
ger Universitetsavisen på en havevandring.

»Man må gerne kunne fornemme, at vi 
har renoveret, men vi har ikke ønsket os 
en funklende, skarp, ny have. Vi har villet 
integrere alle ændringer, så de er i pagt med 
havens væsen og poesi,« siger Rikke Mørch. 

tilbageskuende ændringer
Haven er velbeskrevet både i ord og tegnin-
ger, tilføjer Flemming Larsen. H.A. Flindts 
oprindelige haveplan fra 1874 har dannet 
udgangspunkt for landskabsarkitekt Jens 
Hendeliowitz’ nyfortolkninger i moderne, 
bæredygtige og langtidsholdbare materia-
ler. 

fOTOS: BIRgITTE RuBÆK, STATEnS nATuRHISTORISKE MuSEuM
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Botanisk Have er romantisk i stilen. Af plan-
tegningerne ser man, at clouet er en vekslen 
mellem åbne og lukkede rum, der tilbyder 
lange kig på tværs af haven og ud på bygnin-
ger og tårne i den omkransende stad. Disse 
kig afløses af områder, hvor haven fortætter 
sig om den besøgende, så man hele tiden 
pirres af nye oplevelser på sin vej.

Dén ide var blevet sløret af årene. Kigget 
fra stenhøjen til havens glasjuvel, Palme-
huset, var helt tilgroet med stedsegrønt. 
Og sådan var det med tiden gået over det 
meste af haven. Overraskelsesmomentet var 
falmet, og haven fremstod ensartet i al sin 
viltre tilgroethed. 

I reetableringen af planens ide om afveks-
ling har gartnere og arkitekter måttet være 
kreative, for haven er først og fremmest en 
genbank, og ingen samlingsplanter skulle 
lide overlast. Nogle steder skulle der beskæ-
res og planeres, andre steder – for eksempel 
ved klyngen af sjældne papegøjetræer – er 
det selve udsigtshalvmånen, der er blevet 
flyttet, fortæller Flemming Larsen, som ga-
ranterer, at alt genetisk materiale har over-
levet den omfattende ansigtsløftning, der 
har genskabt havens ungdomspragt. 

ingen oplevelsesparfume
Det ord, det stolte personale gentager mest 
under vandringen, er oplevelse. Publikum 

skal opleve vandfald, statuer, sjældne væk-
ster og bygninger. Skolebørnene skal føle 
sig velkomne. Deres udsendte oplever det 
som en stor værdi, at de oprindelige tanker 
er genskabt, og at renoveringen ikke har 
tilført universitetshaven nogen form for par-
fumeret oplevelsesøkonomi.

Man kan købe en cappuccino i cafeen og 
en stikling i butikken, og det er da rart, men 
oplevelsen er vitterlig selve slentreturen (på 
ny vegetabilsk belægning uden asfalt) rundt i 
haven, hvis mange referencer til Kongens Kø-
benhavn er blevet tydelige på ny. Haven inter-
agerer efter renoveringen med byen, så man 
undervejs nyder kig til Rosenborg Slot, Kom-
munehospitalet, Marmorkirken sågar, og både 
træer, planter og bygninger vinder ved det.

Man husker også at sænke blikket, for de 
røde egern piler mellem benene på én. Og 
så får man øje på et skilt med et digt, der er 
skudt op af jorden mellem grønt løv: Hold 
fastere omkring mig/Med dine runde Arme/
Hold fast, imens dit Hjerte/Endnu har Blod 
og Varme/Om lidt, saa er vi skilt ad/Som 
Bærrene paa Hækken/Om lidt, er vi for-
svundne/Som Boblerne i Bækken.

Emil Aarestrups digt Angst indgår i ’Poesi 
i Haven’, en lille udstilling, der løb i septem-
ber. Botanisk Have har en god og aktiv sko-
letjeneste. Inspirerende, simpelthen.

gbg@adm.ku.dk
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reKreation 

Bryggen er ny og bruges både til undervisning (så ligger skolebørnene her og fi-

sker dafnier), almindelig rekreation og vielser. Dét er populært; en sommerlørdag 

kan der ’køre’ 15 bryllupper her. Tre større plænearealer er åbnet for publikum i 

haven – de øvrige områder må fortsat ikke benyttes for ikke at forstyrre økosyste-

merne. Smider man et æbleskrog, er balancen forstyrret, og så har man balladen.

bæredYgtighed 

Den vedligeholdelses- og rustfri stålkonstruktion vil blive smukt tilvokset af 50 

slyngplantearter inden længe. Botanisk Have havde 60 medarbejdere i midten af 

halvfjerdserne; i dag passer 16,5 ansatte det samme areal. Derfor er havens nye 

løsninger langtidsholdbare. gartnerne kan bedre komme omkring, der er etab-

leret fuldautomatisk vandingsanlæg, en del fældninger og skovningsarbejder er 

klaret i ét hug, og der er lavet en vedligeholdelsesplan. 

KLaSSiSK opLeveLSeSøKonomi 

Spændende kig indenfor og ud af haven er reetableret med renoveringen, hvor 

tilvoksede krat er trimmet gevaldigt. I Botanisk Have er der ingen kinesiske 

lysthuse, som romantikerne ellers havde for vane, men bygningerne rundt om 

haven bliver brugt som udsigter og overraskelser. Med renoveringen er der også 

kommet direkte adgang til observatoriehøjen, Indre Bys højeste, jordfaste punkt. 
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de skulle 
måske bare 
have hyret 
en elefant
Jeg er ikke nogen naturlig akademiker, siger Orhan Pamuk, 
professor og nobelprisvindende tyrkisk forfatter, som i 
oktober modtager Sonningprisen i København. Men måske 
ved jeg om fem år, hvorfor jeg skriver, som jeg gør – så kan 
jeg undervise i det, siger han.

interview

Af Christoffer Zieler

»Allerførst, optager du det her?« spørger Or-
han Pamuk. »Har du en diktafon? Jeg håber, 
du optager den her samtale.« 

»Diktafoner virker selvfølgelig aldrig,« 
tilføjer han. 

Men optageren ligger og blinker ved siden 
af telefonen, og der er grund til at håbe, at 
den duer, for Pamuk taler. Meget. Han er en 
af tidens mest fejrede forfattere, så nettet 
er rigt på tv-interview, der demonstrerer en 
bemærkelsesværdigt struktureret talestrøm. 

Enten docerer han, eller også samler 
Pamuk bare tankerne hurtigere end almin-
delige dødelige. Et sted bliver han stillet et 
helt umuligt spørgsmål: Hvad lærte du af 
dine forældre? Han svarer ’okay’, og giver 
omgående en omstændelig men sammen-
hængende og helt afklaret redegørelse om 
sit forhold til forældrene; den tikker ud som 
papirstrimlen fra en seismograf.  

Visse universitetslærere er i stand til at 
tale på den måde, og faktisk er Pamuk læ-
rer, fastansat hvert andet semester som pro-
fessor ved Columbia University i New York. 
Det taler vi om.

»Jeg har en masse professorvenner, og 
når jeg taler med dem og lytter til deres 
samtaler, kan jeg se, at jeg ikke er den fødte 
professor,« siger han. 

»Og hvad mener jeg med det?« spørger 
han, professoragtigt. »En lærer er, først 
og fremmest, som en mor, der mader sine 

børn. Som er glad, når de små, endelig, har 
slugt endnu en skefuld herlig information. 
Men jeg er kun er tilfreds, når jeg manisk ta-
ler løs om dette og hint; den bløde, moder-
lige pædagog er totalt fraværende i mig.«

»Det er blevet bedre med tiden. I dag ved 
jeg, at undervisning også indebærer, at man 
blidt dunker de studerende på ryggen for at 
hjælpe dem med at lære det, de skal.«

den amerikanske forbindelse
»Jeg var glad, da de bad mig om at blive læ-
rer,« siger Pamuk, »for det er en slags aner-
kendelse. Glem ikke, at jeg er en provinsiel 
knægt, der læser og skriver bøger. Pludselig 
kom de store amerikanske universiteter og 
tilbød mig ansættelse, og jeg slog til, fordi 
det ville være skønt at tilbringe et semester 
i New York og nyde bibliotekerne og muse-
erne.«

Der er også en anden årsag til, at USA 
var tillokkende, men den nævner Orhan 
Pamuk ikke. Tyrkiets mest berømte søn fik 
alvorlige problemer i sit hjemland i 2005, 
da han foreslog, at tyrkerne tog sig en sam-
tale om det armenske folkedrab 1915-17. 
Pamuk havde givet nationaltabu nummer 
ét et snurrende hak over albuen, og tyrkiske 
übernationalister reagerede ved at give ham 
en prominent plads på deres dødsliste. 

Andre ubehageligheder fulgte, bogbræn-
dinger og en retssag om statsfornærmelse, 
der dog blev indstillet i 2006. Senere, i 
2008, blev 13 personer arresteret i Tyrkiet 
for at planlægge nationalistiske terrorhand-
linger, herunder mord på Pamuk. New York 
var et roligere alternativ til Istanbul, i hvert 
fald i nogle år.

»Hvad underviser jeg så i?« spørger Pa-
muk.

I at skrive, går jeg ud fra …
»Jeg holder en forelæsning på Creative 

Writing-instituttet, men jeg underviser 
ikke der, for jeg taler ikke engelsk som en 
indfødt, og litteratur handler om sprog. Så 
jeg underviser i emner, jeg har lyst til at 
undervise i, og som jeg gerne vil lære mere 
om selv. For eksempel udbød jeg et fag med 
en kollega for et par år siden, som de stude-
rende kaldte Words and Pictures om forhol-
det mellem maleri og litteratur, om hvordan 
billeder taler, og ord danner billeder i vores 
sind.«

Og nu føles det lidt ærgerligt at sidde sådan 
og tale dobbeltgebrokkent over en fortinnet 
telefonlinje, for Pamuk er om nogen en for-
fatter, der er på sporet af forbindelsen mel-
lem fysiske objekter og forestillingsevnen. 

fra ord til billeder og tilbage
Hans seneste roman, Uskyldens museum, 
er en stor, fed mursten med et romantisk 
erindringstema, hvor fysiske genstande 
stimulerer den ret nabokovske hovedperson 
Kemals minder om sex og tabt kærlighed i 
1970’ernes vemodige Istanbul. Usædvan-
ligt nok har Pamuk, som en udvidelse af 
bogen åbnet et lille museum i Istanbul, hvis 
udstillede genstande optræder i fiktiv form 
på romansiderne. Det fysiske minde om en 
svunden tids stad bliver romanens egent-
lige grundtema, og da det også er Pamuks 
livstema, kan museet ses som en repræsen-
tation af forfatterens sjæleliv, og, hvis man 
vil videre ad det spor, som et udtryk for en 
ret veludviklet fetichisme. 

Hvis Orhan Pamuk, for eksempel, sidder i 
slåbrok med fødderne i vandbad og snurrer 
en lille gul damesko for enden af pegefinge-
ren i sin skrivehule på Columbia, så ville jeg 
gerne have haft det med i artiklen. Nu må vi 
forestille os det i stedet. 

»Ved afslutningen af timen fik jeg altid de 
studerende til at lukke øjnene og holde en 
tanke i hovedet. Jeg bad dem åbne øjnene 
og spurgte: Var det et billede eller et ord, 
der gik igennem jeres bevidsthed?«

Nå, lad os tale videre om noget andet, 
fortsætter Pamuk så, på den der foredrags-
prægede måde.

Men hvad så de studerende?
»Hvad gjorde de studerende hvad?«
Så de et billede eller et ord?
»Åh, svaret! Okay, svaret er, at du ser 

begge dele. Vores hjerne er hele tiden travlt 
optaget af at forvandle ord til billeder. Vi 
læser en bog, og imens fungerer bevidst-
heden nærmest som en filmmaskine, der 
skaber billeder ud fra ordene. Men nu da vi 
taler så hyggeligt om underviserrollen, skal 
jeg sige dig den dybere ting om mig selv 
og undervisning: Mit arbejde som lærer på 
universitetet har gjort mig mere selvbevidst 
som romanforfatter.« 

»Der er et punkt i skriveprocessen, hvor 
du ikke helt bør vide, hvor bogen er på vej 

f
O

T
O

: P
O

lf
O

T
O

SonningpriSen

Danmarks største kulturpris er stiftet af 

forfatter og redaktør C.J. Sonning (1879-

1937). Prisen på en million kroner uddeles 

hvert andet år af Københavns universitet til en 

mand eller kvinde, der »skønnes at have udført 

et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den euro-

pæiske kultur«. Den tyrkiske forfatter Orhan 

Pamuk (1952-) modtager prisen i 2012 ved en 

ceremoni i Ku’s festsal den 26. oktober.
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hen. I den periode vil du for enhver pris 
undgå spørgsmål, for den bedste del af bo-
gen opstår, når du ikke er sikker på, hvad 
du laver.

Nu, efter jeg er begyndt at undervise, vil 
jeg svare: Jeg ved ikke, hvad bogen går ud 
på, men jeg nyder virkelig at skrive den. 
Om fem år, når den er udgivet og oversat til 
engelsk, vil jeg lære mine Columbia-stude-
rende, hvad den handler om.« 

»Men for at undgå at have to sjæle samti-
dig,« siger forfatter-professoren, »indleder 
jeg mine semestre med en anekdote: For 
nogle år siden var der et ledigt job på Har-
vard Universitys russiskinstitut, og Vladimir 
Nabokov søgte jobbet. Et ansættelsesudvalg 
blev nedsat, og nogle af medlemmerne ville 
give ham stillingen som professor i russisk 
litteratur, andre ville ikke. En af Nabokovs 
støtter forsvarede ham og sagde: han er 
en stor forfatter. Men en anden professor i 
udvalget, der var uenig, sagde: Well, hvis 
kriteriet for at undervise i litteratur her på 
stedet er, at man er stor forfatter, kan vi lige 
så godt give stillingen som professor i zoo-
logi til en elefant.«

forfatter på feltarbejde
Men måske er museumsbyggeren Pamuk i 
virkeligheden mindre elefant i Columbias 
glasbutik, end han vil være ved, for Uskyl-
dens museum har klare forskernørdede træk. 
Bogen er som en feltrapport over museums-
hyldenes indsamlede etnografiske empiri.

»Ja, der er et akademisk aspekt ved det,« 
medgiver Pamuk, »bogen kan læses som en 
slags museumsguide eller et langt katalog, 
der kan læses som roman. Det er et rigtigt 
museum. Det tog mig næsten ti år at skabe 
det, og jeg læste op på museologien og mu-
seumshistorien undervejs.« 

»På den anden side forsvarede jeg projek-
tet over for mig selv som noget, mit indre 
barn skabte. Det her var nyt, og jeg måtte 
være uansvarlig, legesyg og eksperimente-
rende. Måske formulerer jeg en teori om, 
hvad det går ud på, en dag.

Jeg talte med min søster om det her, fordi 
hun er i færd med at åbne et museum om bør-
nekultur, og hun reagerede ved, undskyld mig, 
at kalde din idé pervers, fordi dit museum er 
en slags mausoleum for en afdød kærlighed, 
mens et museum, sagde hun, burde pege frem-
ad for at inspirere og skabe noget nyt.

»Ja, jeg synes nu museet er noget nyt, 
men faktisk laver jeg selv en joke i muse-
umskataloget om museer og mausolæer.«

hæderværdige fuck-ups
Fra mausolæet er distancen kort til et andet 
kært Pamuk-tema – melankolien, der ifølge 
forfatteren har fundet et særligt udtryk i 
Tyrkiet. I den vestlige tradition er melanko-
lien en individualiseret følelse, men i Tyr-
kiet antog den – i hvert fald i de 1970’ere, 
Pamuk beskriver i Uskyldens museum – en 
særlig kollektiv form, kaldet hüsün, en fæl-
les nederlagsstemning i en verden af kas-
seformede, brune jakkesæt, regnglatte grå 
gader og politisk stilstand, med udsigten til 
et Europa, der piskede af sted lige ovre på 
den anden side af det kulturelle hegn. 

I hüsün ligger også ifølge Pamuk noget 
heroisk, det er en fejring af the nobility of 
failure, idéen om det glorværdige nederlag, 
en idé, han har hentet i Ivan Morris’ bog om 
tragiske helte i japansk kultur, hvor fiasko 
flugter med aristokratisk og moralsk vandel.

Måske kunne Danmark, en nation, der for 
tiden synes besat af at iscenesætte sig som 
verdensmester på alle tænkelige fronter, tå-
le at få et skud hüsün? Får vi ikke Pamuk til 
at sætte sig til doms over. Måske er Tyrkiet 
også selv i nyere tid begyndt at døje med sin 
egen kvalme vindermentalitet. 

»I min selvbiografiske Istanbul-bog argu-
menterer jeg for, at stemningen i 50’erne, 
60’erne, endda 70’erne i byen var melan-
kolsk, men ikke på den vestlige måde. Det, 
vi følte i Istanbul var en kollektiv melankoli, 
der også var en slags filosofi og sufi-etik af 
resignation og omfavnelsen af fiasko – men 

alt dette var knyttet til, at Tyrkiet var pro-
vinsiel og økonomisk tilbagestående. Vi var 
uden for Europas grænser, og landets frem-
tidsudsigter virkede ikke gode.« 

»I dag stortrives økonomien, og Istanbul 
er en mere farverig by. Men tag ikke fejl, 
uden for turisternes Istanbul er den økono-
miske ulighed meget stor, og her ser det helt 
anderledes ud.«

grænsedragning efter idealer
Pamuk har mailet i forvejen, at han ikke vil 
snakke politik, men nu sniger virkeligheden 
sig ind på os, og det er sådan set ham, der 
begynder.

»Her er problemet med at diskutere poli-
tik: Jeg får en pris for mit arbejde. Men så 
kommer det til at dreje sig om, for eksem-
pel, Libyen. De dræbte en fyr, du kommer 
med en kommentar, og så er der ikke no-
gen, der kerer sig om din bog. Du forholder 
dig til den seneste provokation, og pludselig 
er der folk, der brænder flag,« mener Pa-
muk, som skriver for at fremme en anden, 
helt anderledes langsom, dynamik. 

»Mine bøger handler om nuancer, små de-
taljer, der minutiøst er lagt i lag for at bygge 
op til min pointe.«

Når du får Sonningprisen, vil folk uvæger-
ligt sige, at en af grundene er, at du er ham 
fyren, der står uden for, eller på kanten af, 
Europa og kan overskue tingene udefra … 

»Hør, jeg er meget glad for at få prisen, 
som jeg forstår er den største pris i Dan-
mark. Men jeg er også glad for, at prisen 
gives for bidrag til europæisk kultur. Jeg 
har altid – som en typisk tyrker – regnet 
mig selv for at være halvt europæisk, halvt 
tyrkisk, selv om jeg politisk, religiøst og 
kulturelt kommer fra en provestlig familie, 
der tilsluttede sig Kemal Atatürks drøm om 
at gøre Tyrkiet til en del af den europæiske 
civilisation og modernitet. Jeg er meget 
smigret over, at nogen har lyttet til mine yd-
myge idéer om, hvad fremtiden for Europa 
kunne være.« 

»Og jeg argumenterer altid for, at Europa 
ikke bør vende sig indad. Europa har pro-
blemer for tiden med terror, migration fra 
ikke-europæiske lande, demografi, og med 
at håndtere presset fra antiimmigrations-
partier, der risikerer at skubbe Europa i ret-
ning af højreorienteret nationalisme, endda 
i nogle tilfælde racisme.«

»Hvordan skal Europa defineres?« 
spørger Pamuk. »Med en fælles religion, 
kristendommen? Geografisk? Eller af mere 
radikale tanker som dem, der opstod i den 
franske revolution, altså moralske idéer? 
Hvis det sidste er tilfældet, så kan Tyrkiet 
være en del af Europa, for Tyrkiet vil gerne 
tilslutte sig disse høje mål.« 

»Min idé om Europa som totalitet er ikke 
defineret ud fra et landkort, og burde heller 
ikke være baseret på dets indbyggeres race 
eller etnicitet. Den bør tage afsæt i nogle 
værdier, som resten af menneskeheden en-
tusiastisk tilslutter sig. Glem ikke, at de anti-
kolonialistiske bevægelser i resten af verden 
udsprang fra folk, der studerede europæisk 
historiske og respekterede dens værdier.«

»Jeg forstår de europæere, der rejser 
mure, for de vil beskytte deres goder og 
’civiliserede high-life’ – eller i det mindste 
forsøger jeg at forstå dem. Men jeg forstår 
også den vrede, som ikke-europæeren, der 
leder efter et job, må føle, fx middelklasse-
migranter fra Asien, der lever i Europa, men 
som samtidig bliver afvist af Europa. De er 
alle dramaer. Vi må være meget følsomme 
her og tale om tingene, forhandle, udvise 
forståelse.«

Ja, men vi slås ret meget her i Dan …
»Hør, det her var sådan en rar snak. Kan 

vi ikke smide det her politiske ind i midten 
af artiklen og slutte af med en Nabokov-
joke?«

Den med elefanten? 
»Ja! Nå, anyway, jeg stillede op til inter-

view, og nu vil jeg også redigere det, men 
det er dit job.«

chz@adm.ku.dk

forfatterprofeSSor 

Orhan Pamuk fortæller en anekdote om forfatterkollegaen 

nabokov, der søgte et professorat i russisk litteratur. En 

modstander argumenterede mod ansættelsen på denne 

måde: Hvis kriteriet for at undervise i litteratur er, at man 

er stor forfatter, kan man lige så godt give stillingen som 

professor i zoologi til en elefant.
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dansk master:

afrikanske 
kvinder 
kan ikke få  
armene ned
En masteruddannelse i international 
sundhed fra Københavns universitet  
har sat gang i karrieren hos to ghane-
siske kvinder. De er begge tilbage til 
ghana i ledende stillinger.

internationaL Sundhed

Af Jette Miller og Anette Kalle larsen

Taxaen skynder sig langsomt gennem Ac-
cras myldretid. I varmedisen emmer den 
vestafrikanske millionby af os fra tung 
trafik, røg fra små madboder og hvirvlende 
støv.  

Ghaneserne går ranke og upåvirkede i 
zigzag mellem bilerne med alt lige fra vand-
dunke til symaskiner på hovedet. Endelig 
dukker Ghana Olympic Committe Building 
op, hvor Ghanas AIDS Commission holder 
til på fjerde sal, og hvor Olivia Graham ar-
bejder.

Den 39-årige kvinde tager varmt imod 
på sit lille kontor domineret af mørklami-
nerede møbler og et virvar af brochurer og 
seksualoplysningsremedier. 

Knap to procent af den ghanesiske be-
folkning er hiv-smittede, færre end i mange 
afrikanske lande. Men mange dyrker stadig 
usikker sex, og en vigtig del af Olivia Gra-
hams job er at informere om og vise, hvor-
dan man beskytter sig, når hun kommer 
rundt i landet.

forfremmelsen
I 2010 tog Olivia Graham en Master i inter-
national sundhed på Københavns Universi-
tet. Før masteren brugte hun sin bachelor 
som administrativ sekretær i Ghana AIDS 
Commission. 

»Jeg kom tilbage til det samme job som 
sekretær. Men jeg brændte jo inde med alle 
de kvalifikationer og den bunke viden, som 
jeg havde fra min nye master,« fortæller Oli-
via Graham. 

Og med et stort smil slår hun fast, at hun 
også kom tilbage med selvtilid nok til at 
søge forfremmelse. Nu er hun blevet teknisk 
koordinator for Ghana AIDS Commission i 
Ashanti regionen nord for Accra.

»Det er et stort skridt for mig. Jeg skal ko-
ordinere aktiviteter i 27 distrikter og stå for 
alt lige fra fundrasing, implementering og 
evaluering af aktiviteterne og samtidig lø-
bende vurdere hospitalernes behov for sær-

lig ekspertise inden for vores område – fx en 
særlig rådgiver eller en lægefaglig person.«

masteruddannelse gav karriere et skub
Olivia Graham er ikke i tvivl om, at den dan-
ske master har forbedret hendes karriere-
muligheder. Hun har en hel liste af punkter 
liggende på tungen, som springer frem til 
spørgsmålet om, hvad hun kan bruge fra sin 
masteruddannelse.

»Jeg lærte værdien af gruppearbejde at 
kende og den dynamik, der kommer, når 
alle inddrages i opgaveløsningen. Sammen 
med metoder til at mobilisere folk er det 
nok noget af det vigtigste, jeg kom hjem 
med,« reflekterer Olivia Graham og er hur-
tigt videre i sin ordstrøm: 

»Men jeg fik også lært at skrive projekt-
ansøgninger og gennemføre evalueringer 
af vores projekter. Vi fik ikke bare en masse 
akademiske færdigheder fyldt i hovedet, 
men også en skærpet kritisk sans til at an-
vende dem i vores job.«

Olivia Graham er gift og har to drenge 
på fem og syv år. Det vil blive lidt af en 
omvæltning for den lille familie at flytte fra 
hovedstaden Accra til Ashanti-regionen i 
tre år. Hendes mand arbejder som lærer i 
Accra og vil ikke umiddelbart kunne få job i 
provinsen.

»Kontoret ligger fire timers kørsel fra 
Accra, og jobbet er svært at få passet ind i 
vores dagligdag. Måske bliver jeg nødt til at 
tage derop alene, for jeg kan ikke sige nej 
til at åbne et helt nyt kontor,« slår Olivia 
Graham fast.

the queen-mothers
I Ashanti-provinsen vil Olivia Graham blive 
konfronteret med Ghanas traditionelle sam-
fund. I de små lokalsamfund er høvdingenes 
magt stor, og det er vigtigt at få opbygget 
relationer til dem.

Et eksempel er arbejdet med at forebygge 
hiv-smitte fra mor til barn, som kræver, at 
alle gravide screenes på et hospital. 

»Men nogle befolkningsgrupper går aldrig 
på hospitalet. De bruger traditionelle he-
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KvindearbeJde

Minimumslønnen for kvinderne i landbruget er 5 kr. 

om dagen. En sundhedsforsikring til distriktssyge- 

husene koster knap 45 kroner om året.



u n I V E R S I T ETS AV I S E n  7  ◆  2 0 1 2  17

maSter

Af Jette Miller  

og Anette Kalle larsen

Københavns Universitets 
masteruddannelse i Interna-
tional Sundhed har fokus på 
alle former for fattigdoms-
relaterede sundhedsproble-
mer, når medicin, malaria-
forebyggelse, sukkersyge og 
fedme sættes på skemaet.

»Det er jo primært pro-
blemstillinger i middel- og 
lavindkomstsamfund, som 
vi uddanner i. Men det kan 
også dreje sig om fattige 
befolkningsgrupper i rige 
lande, fx marginaliserede 
grupper som etniske mino-
riteter,« forklarer Britt Pin-
kowski Tersbøl, der har væ-
ret studieleder siden 2007: 

»Siden 1999 har vi uddan-
net cirka 25 om året eller i 
alt 350 personer – med en 
overvægt af kvinder og rig-
tig mange fra Ghana.« 

”Vi fik ikke bare en masse 
akademiske færdigheder 
fyldt i hovedet, men også en 
skærpet kritisk sans til at 
anvende dem i vores job.”
 

Olivia graham, Master i international sundhed

KøbenhavnS  
univerSitet  
uddanner 
verden i  
foLKeSundhed

forbindelsen mellem fattigdom 
og sundhed står øverst på 
skemaet i masteruddannelsen 
i International Sundhed, som 
indtil videre har produceret ikke 
færre end 350 kandidater fra 
især Afrika  

Uddannelsen er målrettet 
sundhedsprofessionelle, der 
skal have et løft i folkesund-
hedsvidenskaben. Det er ho-
vedsageligt sygeplejersker og 
jordemødre, som indskriver 
sig, og oftest kun et par læger 
på hver årgang. Men også 
danske lærere, som er ude i 
et karriereskift, deltager i ud-
dannelsen.

gruppearbejde 
udfordrer
En vigtig del af masterud-
dannelsen er de fem uger på 
Christian Medical College 
i Vellore i Indien, hvor de 
studerende skal gennemføre 
mindre forskningsprojekter 
blandt den lokale befolkning. 

»Her kommer de helt ned 
i materien og skal vise, at de 
virkelig kan arbejde forsk-
ningsbaseret,« forklarer Britt 
Pinkowski Tersbøl. 

Noget andet, som virkelig 
udfordrer de studerende, er 

alere, som behandler med urter eller spiri-
tulisme. Hvis jeg skal ændre på det, så er det 
the queen-mothers, jeg skal have fat på – de 
er ligeså vigtige at mobilisere som høvdin-
gene,« forklarer Olivia Graham.

For traditioner og ritualer bliver virkelig 
udfordret, når AIDS-kampagner og den me-
dicinske verden dukker op:

»Hvis jeg skal gøre mig nogle forhåbnin-
ger om at få vores budskaber implemen-
teret, så skal jeg virkelig spille mine kort 
rigtigt i begyndelsen. Det er blandt andet 
derfor, jeg skal ud og bo i området. Det gæl-
der om at komme med åbne arme og en vis 
ydmyghed for at få skabt den rette kontakt,« 
slutter Olivia Graham, før hun haster videre 
til andet møde. 

Sundhedsudfordringer
Taxaen rumler ud af byen ad det nye seks-
sporede vejnet. I vejsiden foran Kasoa He-
alth Centre må kvinder og børn tålmodigt 
stå i kø i den støvede varme. For selvom 
Ghana siden 1990 næsten har halveret 
både småbørnsdødeligheden og antallet af 
mødre, som dør i barselssengen, så er sund-
hedsudfordringerne stadig store. 

De offentlige investeringer i sundhed stiger 
støt, men mangelfuld sanitet har samti-
dig skabt åbne kloaker midt i Accra, hvor 
både affald fra industri, husholdninger 
og mennesker flyder over og udfordrer 
sundheden. Ghana har brug for sundheds-
personale. 

Oversygeplejerske Augusta Doe afsluttede 
sin master i international sundhed fra Kø-
benhavns Universitet for ni år siden i 2003. 
Hun er leder af og supervisor for de offent-
ligt ansatte sygeplejersker i Volta regionen i 
den østlige del af Ghana.

Hun var 46 år, da hun læste i Danmark. 
Ud over den kulturomvæltning, det var at 
komme op til de distancerede danskere, 
som talte et totalt uforståeligt sprog, så blev 
det også en karrieremæssig omvæltning for 
hende. 

»I mange år arbejdede jeg som sygeple-
jerske i Keta området i Volta regionen inden 
for traditionelle kvindeområder: gravidite-
ter, fødsler, børnepleje og børnesygdomme. 
Det var på sin vis meget tilfredsstillende, 
men alligevel var jeg ikke i tvivl om, at jeg 
skulle videre. For jeg har altid beskæftiget 
mig meget med kvinder og deres sundhed, 

og det fik jeg mulighed for at forske mere i 
på masteren.« 

massiv lægemangel
Og dette vidensløft har Ghana brug for. 
Augusta Doe fik blandt andet viden om 
hvordan en massiv træning af læger og jor-
demødre i Bangladesh medførte en drastisk 
faldende moderdødelighed – nogle metoder 
hun efterfølgende har brugt i sit job.

Men det er primært jordemødre, som får 
denne træning, da Ghana mangler uddan-
nede læger – især i yderdistrikterne. Antal-
let af læger er færre end én per 10.000 ind-
byggere, hvilket ligger under regionens gen-
nemsnit. Samtidig forfremmes læger ofte til 
administrative stillinger, fx i distrikts- eller 
regionsledelse, og derved bliver der endnu 
færre klinisk arbejdende læger. Nogle steder 
i det nordlige Ghana må de ansætte læger 
fra Cuba, som hverken kender sproget eller 
de lokale sygdomme.

»Og i min dagligdag oplever jeg en alt 
for uhensigtsmæssig faglig grænse mellem 
læger og sygeplejersker. Det anerkendes 
ikke alle steder, at sygeplejersker også vil 
videreuddannes og blive dygtigere til at løse 

sundhedsmæssige problemstillinger,« for-
klarer Augusta Doe. 

I Danmark oplevede hun, at sygeple-
jersker og læger fulgte undervisning i de 
samme klasser. 

»Vi arbejdede side om side med de samme 
opgaver og diskuterede problemstillinger 
med hinanden. Jeg ville ønske, at denne 
ligestilling mellem de to faggrupper kunne 
blive mere anerkendt i Ghana.«

Det er ikke kun et ligestillingsproblem, 
som Augusta Doe påpeger, men også et 
spørgsmål om at få sat mere fokus på de 
kvinderelaterede sundhedsproblemer i 
Ghana, som ikke alle mandlige læger har 
samme øje for. Olivia Graham og Augusta 
Doe er med til at tage et stort skridt i den 
rigtige retning.

Jette Miller og Anette Kalle Larsen er free-
lancejournalister. Rejsen til Ghana var støttet 
af Danidas Oplysningsbevilling.

gruppearbejde. Britt Pin-
kowski Tersbøl forklarer, 
hvordan gruppedynamik-
ker er en vigtig del af deres 
introkurser, fordi mange 
studerende er vant til en hel 
anden form for kommando-
veje på både studie og job.

Men uddannelsens sigte 
på at geare de studerende 
til ledende stillinger i deres 
hjemlande kræver, at de 
lærer koordinering, samar-
bejde og forandringsledelse. 
Og fakta viser, at det lykkes 
for mange. De sidder nu i 
ledende stillinger i ministe-
rier, internationale organi-
sationer eller sundhedssek-
toren i deres hjemlande. 

læs mere om Københavns 

universitets Master of 

International Health (MIH):

 www.mih.Ku.dK

dårLig hYgieJne

Der er ingen kloakker 

og kun få toiletter i 

fiskerbyen Prampram, 

hvor børnene bor. Derfor 

har mange diarre, lige-

som kolera også er en 

udbredt sygdom.
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overLevering

Af Christoffer Zieler

Fordi han netop har talt i telefon med Dan-
marks Radio om SU i gamle dage, begynder 
vi der. Men det er sådan set tilfældigt.

»Der er en historisk vinkel på alting. 
Også SU,« erklærer Ejvind Slottved, som 
er høj og energisk med buskede øjenbryn 
og en stemme, der godt kan lide at modu-
lere.

de gemmer ejvinds 
hjerne online
universitetets historiker, Ejvind Slottved, 
er gået på pension. Men en del af hans 
viden bliver bevaret i digital form.

Jamen, så lad os høre lidt om den?
»Det kan vi da godt. Den første studen-

terstøtte indføres, da universitetet bliver 
genoprettet efter Reformationen,« siger 
Slottved. »Det står i fundatsen, som er uni-
versitetets vigtigste dokument, skønt ingen 
kender det, fordi det er på latin.«

Ejvind Slottved siger faktisk ’skønt ingen’. 
Og han er for længst videre: 

»Fundatsen har en bestemmelse om, at 
20 studenter hver dag skal have et måltid 

indSigt   

Peg på noget; hvis det har med Ku at gøre, kan Ejvind Slottved forklare det.
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mad nede i Helligåndsklostret på Strøget, 
og det bliver udvidet af Frederik II i 1539 
til et stort legat, kendt som Kommunitetet, 
hvor 100, senere 120 studenter – måske en 
femtedel af studentermassen – hver dag får 
to daglige måltider.«

Salte fisk
»Lige i den her bygning,« siger Slottved og 
lader en stor finger indikere gangen uden 
for Uniavisens redaktion. Vi gennemgår me-
nuen, og tænderne løber i vand ved tanken 
om alle de saltede fisk, grøden og de lam-
memaver, fortidens studerende har mæsket 
sig med over deres ølkrus, lige der hvor KU i 
dag laver avis.

Senere får studerende på mad-stipendium 
også fribolig i kollegiet Regensen, som 
Christian IV får bygget, og denne ordning 
består længe. Men i de halvfattige 1980’ere 
er legatets formue svundet så meget ind, at 

de studerende på det fine gamle kollegium 
bliver opkrævet husleje.

reformationen var god for Ku
I 1500-tallet gik kongen (personligt endda) 
meget op i, at de studerende var aktive og 
blev færdige og fulgte en karriereplan, der 
hurtigst muligt gjorde dem til præster eller 
skolelærere. Med mindre de døde, inden 
de havde taget deres eksamen. Man skulle 
være studieaktiv i over et år for at få del i 
datidens SU.

»Universitetet overtager bygningerne 
her i 1537 efter Reformationen, og de røde 
mursten herovre, ind til rektors lokaler, er 
den yderste skalmur i hovedbygningen,« 
siger Slottved.

Vi dasker lidt til murværket og fornem-
mer dets præ-protestantiske potentiale, 
mens Ejvind Slottved hurtigt gennemgår 
flytningen af bispegården hen på den anden 
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universitetshistorie.ku.dk indeholder et mini-leksikon med artikler om 

landets ældste universitet fra 1479 til i dag og forklaringer på en bunke 

begreber fra den akademiske jargon.

Hjemmesiden er bygget af webredaktør laurents nordentoft og stud.it. 

Signe Johannessen lehrmann på grundlag af materiale udarbejdet af nu 

afgåede universitetshistoriker Ejvind Slottved.

I fremtiden vil lektor Mia Münster-Swendsen, SAXO-instituttet på Huma-

niora, bidrage til det universitetshistoriske arbejde.

Ejvind Slottved skriver dog fortsat artikler til hjemmesiden efter aftale 

med Ku, senest om universitetets kendingsmelodi ’Hellige flamme’.

Historiesitet bliver holdt ajour. 2012 er fx netop kommet med på listen 

over ’Vigtige årstal’ på grund af fakultetssammenlægningerne på Ku.

faKta

muSeumShuS

Det gamle Zoologisk Museum fra 1870 er en af Københavns mest interes-

sante bygninger. nederst havde man samlet de laverestående dyr, øverst 

pattedyrene. I dag hvor bygningen bliver brugt til administration er hiera-

kiet mindre gennemskueligt.

univerSitetShiStorie.Ku.dK

Et levende og alsidigt indblik i tysk kultur. Læs bl.a. om det  
rige åndsliv, kunst og populærkultur, Berlins mangfoldige 
metropolkultur og eftervirkningerne af nazismen og DDR. 

Få overblik over tysk kulturhistorie 

 »Det kan ikke gøres meget bedre.«  Berl ingske

»Begavet antologi. Holder et højt refleksionsniveau, der stiller krav til sin læser.«  kristel igt  DagBlaD

»Kan varmt anbefales … Fremragende værk.«  FlensBorg av is

»Rig bog skrevet med skarpsyn og med fokus på tysk kulturhistories betydning for det danske … kan læses af et meget  
 bredt, interesseret publikum.«  norDjyske  st iFtst iDenDe 

g y l d e n d a l . d k  · Find os også på Facebook og Twitter   Alle sider af livet · Siden 1770

»Rig bog skrevet med skarpsyn og med fokus på tysk kulturhistories betydning for det danske … kan læses af et meget »Rig bog skrevet med skarpsyn og med fokus på tysk kulturhistories betydning for det danske … kan læses af et meget 

anna sandberg og Detlef siegfried (red.)
Tysk Kulturhistorie fra  

1648 til i dag

Bogens forfattere er alle 
forskere inden for historie-, 

kultur- og litteraturvidenskab 
med speciale i tysk og ansat  

ved danske universiteter.  
Rigt illustreret.

side af nutidens Nørregade i kølvandet på 
Reformationen, som stækkede biskoppernes 
magt voldsomt, men gjorde universitetet 
til særligt indsatsområde for kongen, der 
pludselig fik brug for at uddanne præster til 
den nye lutherske kirke, han havde sat sig i 
spidsen for. 

»Det her,« siger Slottved, som er drejet 
om, »tror jeg oprindelig var biskoppens 
private bolig.« Han peger på den nydelige 
bygning, hvor KU’s bestyrelse i dag spiser fi-
skefileter og drikker kaffe, når den samles til 
møde. Oprindelig var bygningen i to etager, 
men terrænet er hævet, så dagens stueplan 
plejede at være overetage. 

Slottved har gjort sig nogle tanker om, 
hvordan livet formede sig for biskoppen i 
begyndelsen af 1500-tallet, så det er muligt 
at se den hellige mand for sig – frysende, 
formentlig, i sit kontor, hvor han arbejdede 
med økonomistyring til han var blå i hove-
det. 

Et øjeblik efter kommer Ejvind Slottved i 
tanke om, at trækonstruktionen i bygningen 
for resten er exceptionel. 

»Det er faktisk den eneste bevarede mid-
delalderlige tagkonstruktion i København,« 
siger han, hvorefter bygningen stiger et nøk 
i anseelse hos journalisten og fotografen. Og 
sådan fortsætter rundturen – der er måske 
en meter tekst med interessante fakta at 
skrive ned, for hver meter, Slottved skridter 
af. 

Man får snart den tanke, at hvis man pe-
gede Ejvind Slottved i en hvilken som helst 
retning, der tillod hans blik at omfatte en el-
ler anden form for KU-relateret lokalitet og 
lagde en femmer i ryggen på ham, så ville 
han kunne holde et foredrag. Et gennemar-
bejdet, personligt og lunt et. 

den digitale version
Det har universitetet også bemærket, og 
bedre sent end aldrig, for Ejvind Slottved er 
gået på pension. Webredaktør i Kommuni-
kationsafdelingen Laurents Nordentoft har 
haft ansvaret for at bygge en hjemmeside, 
der, mere eller mindre, gemmer historiker 
Ejvind Slottveds hjerne i digitaliseret form. 
I hvert fald den del, der vedrører universi-
tetet.

Selv har Nordentoft moret sig over den 
krøllede historie om Ludvig Holbergs bru-
deudstyrslegat til respektable unge kvinder 
uden penge til linned, men han ser også et 
større formål med et universitetshistorisk 
website: 

»Universitetshistorien giver et perspektiv 
på universitetets udvikling, som er vigtigt i 
en tid med mange forandringer. Som med-
arbejder kan det give mig fornemmelsen af 
at være en del af en levende samfundsin-
stitution snarere end en stor bureaukratisk 
maskine,« siger han. 

I omtrent 100 leksikonopslag kan den 
nysgerrige få indblik i, hvordan historien 
har viklet sig ind og ud af universitetet og 

formet den klump af fag, traditioner og 
institutioner, som i dag er en milliardforret-
ning med henved 40.000 studerende. Man 
kan også undersøge, hvad pokker Ejvind 
Slottved mente, da han sagde, at universite-
tet blev ’genoprettet’ efter Reformationen.

Og så kan man læse om den smukke 
bygning ud til Krystalgade, at den var Dan-
marks første egentlige museumsbygning. 
Zoologisk Museum udstillede dyr i tre 
etager her indtil 1965 (de laverestående i 
stuen, og de højtudviklede dyr øverst), men 
i dag er bygningen blevet indtaget af admi-
nistratorer, så besøgende må nøjes med at 
betragte et udvalg af djøf’er, mellemledere 
og it-kyndige, hvilket selvfølgelig også kan 
være fantastisk, selv om de ikke altid gider 
stå stille. 

Man kan også lære, at den kappe, som 
rektor smyger sig i, når der er en anledning 
til at skrue op for pomp-knappen på KU, er 
en ret ny opfindelse. 

Indtil 1807 havde universitetets over-
hoved ganske vist en fin dragt, men eng-
lænderne bombede den i smadder, og 
først i slutningen af 1960’erne besluttede 
KU-ledelsen at få syet en ny ceremonidragt, 
skønt de studerende protesterede imod den 
vulgære exces. 

enmands-kommunikationsafdeling
Ejvind Slottveds egen karriere afspejler uni-
versitetet i dens snirklethed. I en del år var 
han det nærmeste universitetet kom på en 
kommunikationsafdeling, før nogen fandt 
på at oprette sådan en officielt, men hans 
egentlige titel blev universitetshistoriker. 

I lang tid arbejdede han sammen med 
professor Ditlev Tamm om at skrive uni-
versitetets historie – herunder den epoke, 
Slottved selv har oplevet, da universitetet 
endegyldigt forvandlede sig fra lille isoleret 
eliteakademi til stor offentlig masseuddan-
nelsesinstitution. 

I dag kan man muligvis få sig en guidet 
tur med Slottved, når han er i området. Den 
anden mulighed er et besøg på det histori-
ske website.

chz@adm.ku.dk
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KUmmentar

Skrænten er væk
Med forslaget til finanslov viser ’samfundet’ tillid til 
universitetet i en prekær økonomisk situation.

SKRÆNTEN HAR VÆRET den foretrukne 
metafor, når vi i de senere år skulle beskrive 
KU’s økonomiske fremtidsudsigter for de 
folkevalgte – i medierne og over en kop kaf-
fe. Halsbrækkende billeder fra Møns Klint 
blev placeret i power point slides. Efterfulgt 
af søjlediagrammer, som viste det drama-
tiske dyk i KU’s økonomi, når kassen med 
globaliseringsmidler bliver tømt i 2012. 
Men forleden mente en dekan, at nu skulle 
vi holde op med at italesætte ’skrænten’. Og 
han har en pointe, hvis finanslovsforslaget 
bliver vedtaget. 

Forslaget vil skabe ro om KU’s økonomi 
de næste tre år med en stabil forsyning af 
basismidler, penge til det øgede optag og 
taxameterløft til humaniora og samfunds-
videnskab. Der er også enkelte tidsler, men 
samlet er der tale om en god ramme om uni-
versitetets økonomi. Først og fremmest gi-
ver det arbejdsro. Væk er den årlige bæven 
for nedskæringer og masseafskedigelser. 
Det politiske motiv er helt rigtigt: univer-
sitetet er en investering – ikke en udgift. 
Sådan har filosofien været i hvert fald siden 
universiteterne fik selvstændige bestyrelser 
og Globaliseringsrådet dirigerede milliarder 
i vores retning i 00erne. 

NETOP I DISSE KRISETIDER er det en til-
lidserklæring at friholde universiteterne 

for det sparekatalog, som gør indhug andre 
steder. Samtidig svæver der over lovfor-
slaget en forventning om, at universitetet 
også skal bidrage til at løse store samfunds-
udfordringer ved at satse strategisk. Som 
uddannelsesminister Morten Østergaard 
formulerer det i en pressemeddelelse: »Til 
gengæld for budgetsikkerheden kræver vi 
synlige resultater.« 
 Nu er KU’s tidshorisont typisk længere 
end Christiansborgs. Universets tilblivelse, 
konstruktionen af pyramiderne og kræftens 
gåde er ikke spørgsmål, som universitetet 
gør sig håb om at svare endegyldigt på i 
løbet af en enkelt valgperiode. Men vi me-
ner bestemt, at netop universitetet selv er 
bedst egnet til at foretage velbegrundede, 
langsigtede og fagligt funderede satsninger 
med udgangspunkt i KU’s strategi. Der er, 
og vil fortsat være, problemer og gåder, som 
fordrer intensiv grundforskning over mange 
år, hvis vi skal tilnærme os seriøse løsnings-
forslag. 

ET EKSEMPEL ER FUSIONERNE på de 
’våde’ fag. Formålet med fusionerne er, bl.a. 
med afsæt i grundforskning, at bidrage til 
at løse de store samfundsudfordringer, som 
går på tværs af gamle opdelinger. For at un-
derstøtte denne grundtanke har bestyrelsen 
afsat 175 millioner kroner over fem år til at 

etablere fem fyrtårne, her forsigtigt formu-
leret som spørgsmål: Hvordan kan planter 
gøres til fremtidens fabrikker i en verden 
med mangel på fødevarer og et dansk land-
brug i krise? Kan forskning i det menneske-
lige genom bruges til at bekæmpe kræft? 
Hvordan kan bæredygtig kemi og katalyse 
give svar på klima- og energiudfordringen? 
Og kan ’biologics’ og ’kemisk biologi’ skabe 
nye, revolutionerende lægemidler til en ald-
rende befolkning? 

En anden topprioritet er vores uddan-
nelser, hvor vi bl.a. har afsat 80 millioner 
kroner for at styrke tværfaglige uddannelser 
under 2016-puljen. Desuden vil vi bruge 20 
millioner kroner til at styrke uddannelserne 
specifikt på humaniora, fordi der her er 
særlige udfordringer med at nå målet om, 
at bachelorstuderende skal have mindst 12 
timer om ugen i 2014.

AT DE FOLKEVALGTE VÆRDSÆTTER, når 
KU foretager strategiske satsninger,kan man 
forvisse sig om ved at lytte til handelsmini-
ster Pia Olsen Dyhr, efter hun havde mødt 
præsidenten for BGI i Kina – verdens største 
forskningscenter til sekventering af gener, 
som i år åbnede deres europæiske hoved-
kvarter på KU: »Præsidenten for BGI roste 
vores forskning, vores uddannelse. Hvis 
man gerne vil have kloge børn, så skal man 
sende sine børn til Danmark, sagde han. Jeg 
kunne ikke have ønsket mig en bedre rekla-
mesøjle,« sagde ministeren til Politiken. 

Med forslaget til finanslov viser ’samfun-
det’ tillid til universitetet i en prekær økono-
misk situation. Så er det kun rimeligt, at vi 
giver ’samfundet’ noget tilbage ved selv at 
foretage disse langsigtede og fagligt velbe-
grundede strategiske satsninger. 

Af formand bjarke Lindemann 

Jepsen og næstformand maria 

toft, Studenterrådet ved Ku

stUdenterKommentar

den ikke-stejle 
skrænt er også farlig!
PYH, DER KOM IKKE nogen skrænt med 
finanslovsforslaget i 2013. En lettelse for 
alle os, der frygtede et blodbad på universi-
tetsområdet. Uddannelsesminister Morten 
Østergaard forklarede i stedet, at det øgede 
optag bliver finansieret krone for krone. 
For med regeringens forslag til finanslov 
viderefører man forhøjelsen af uddannelses-
taxameteret (statens tilskud per beståede 
eksaminer) på de uddannelser, der får det 
laveste tilskud (fx Jura, Dansk og Økono-
mi), og man bibeholder også basistilskud og 
forskningstilskud til universiteterne. Eller – 
det gør man faktisk ikke helt.  

For selvom et økonomisk blodbad af 
dimensioner blev afværget, og massive, 
kortfristede besparelser tilsyneladende og 
heldigvis ikke bliver aktuelle i år, så vil vi 
med denne studenterkommentar gerne ad-
vare mod en mindre stejl, men lige så farlig 
skrænt. Nemlig den skrænt, der barberer 
cirka to procent af uddannelsestaxameteret 
hvert år. 

LAD OS PRØVE at regne lidt på det. To pro-
cent af taxameteret svarer til 2-3.000 kroner 
per 60 ECTS-point, som hver studerende 

består. Da langt størsteparten af KU’s penge 
til uddannelse kommer fra taxameteret, 
svarer det altså sådan cirka til, at KU skal 
spare to procent på uddannelserne, hvis der 
ikke skal tages penge fra andre formål, som 
fx forskning. I den bedste af alle verdner 
(og snart på KU) ville en uddannelse jo mi-
nimum vare 28 ugers undervisning om året 
med minimum 14 timer om ugen. Ganger 
man de to tal med hinanden og de norme-
rede fem år, får man 1.960 timer. Fra 2014 
kommer en universitetsuddannelse altså 
minimum til at vare 1960 timer. Hvis man 
skærer to procent af timeantallet, reduceres 
antallet af timer med 39,2 timer. 

FIRKANTET SAT OP vil de af vores medstu-
derende, som lige er begyndt, og som har al-
lerfærrest timer, altså kunne regne med en 
besparelse på deres uddannelse svarende til 
cirka 40 undervisningstimer i forhold til de-
res tutorer. Bare på baggrund af besparelsen 
i år. Men det er ikke første gang, Folketinget 
sparer på taxameteret. Selvom ’de tørre 
uddannelser’ fik en livsvigtig saltvandsind-
sprøjtning for tre-fire år siden, barberes der 
stadig store procenter af uddannelsestaxa-

metret generelt. Fx er det mellemste ud-
dannelsestaxameter på fag som Geografi og 
Musik i faste 2011-priser faldet fra 71.500 
kr. i 2007 til 67.100 kr. i 2011, altså mere 
end 6 procent. Det samme gør sig gældende 
på det højeste taxameter hos fx Medicin og 
Fysik.

Man kan jo så håbe, at universitetet er 
villig til at bruge flere basismidler og forsk-
ningskroner på uddannelserne. Ellers bliver 
det endnu sværere at bibeholde niveauet, og 
det kommer til at kunne mærkes.

PÅ FARMACEUTUDDANNELSEN har man 
skåret studenterprinterne væk. På Stats-
kundskab sidder man i lokaler, hvor man 
ikke kan høre, hvad underviseren siger. 
Henvender man sig til Det Internationale 
Kontor kan man ikke længere få vejledning 
via e-mail. Og på de fattigste uddannelser 
bliver det sværere og sværere at finde ud af, 
hvordan universitetet vil leve op til mini-
mumstimetallet, hvis der ikke kommer flere 
midler. 

Det er meget godt, at uddannelsesmini-
steren har sørget for, at der ikke kom blod-
bad på universitetsområdet. Men det er ikke 
ok at sige, at det øgede optag er finansieret 
krone for krone. Der må investeringer til. 
Men universitetet har også et ansvar. I en 
tid med nedskæringer har man sparet en 
milliard sammen i egenkapital. Den kunne 
man med fordel bruge på mere uddannelse.

Af Rektor ralf hemmingsen og 

prorektor thomas bjørnholm
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KroniK

”Egenkapitalen vokser, 
samtidig med at man på 
mange institutter med 
gru oplever, at der bliver 
skåret ned på staben for at 
få budgettet til at hænge 
sammen”

dekanernes matadorspil 
og Ku-2016 puljen
Hvorfor denne pludselige interesse for tværvidenskab, spørger kronikøren og 
advarer mod det ny patron-klientforhold, som er ved at udvikle sig mellem den 
administrative og akademiske elite på universitetet.

forSKning

Hen over sommeren var det både fornøjeligt 
og lidt løjerligt at se en række af mine KU-
kolleger pludselig udtrykke stor interesse 
for multidisciplinaritet og tværvidenskabe-
lighed. 

Man blev ringet op af nære og fjerne 
kolleger, og hørte om deres drømme om 
transdisciplinære nyskabelser eller, mere 
pragmatisk, påtrængende samfundsproble-
mer, det kunne værd at tackle fra hver sin 
videnskabelige synsvinkel.

Og jo, jeg holdt ikke mig selv for god til at 
melde mig ind i koret; jeg elsker tværviden-
skab, og synes da også, at jo, ja, det kunne 
da være et forsøg værd, og virkelig spæn-
dende. Men hvorfor nu denne pludselige 
interesse for tværvidenskab?

Måske skal forklaringen i sidste ende sø-
ges i KU’s voksende egenkapital. Som dag-
bladet Information beskrev for nylig, har 
statsrevisorerne bedt Rigsrevisionen se nær-
mere på universiteternes store opsparinger, 
og den problematik er velkendt: 

Det er ikke lang tid siden, det var det stort 
forklaringsproblem for KU’s bestyrelse, at 
egenkapitalen vokser, samtidig med at man 
på mange institutter, fx Biologi på Science, 
men også mange steder på Life, med gru op-

levede, at der blev skåret ned på staben for 
at få budgettet til at hænge sammen, mens 
egenkapitalen holdtes hellig.

moderne ledelsestænkning  
kræver konkurrence
Men som moderne ledelsestænkning er i 
dag, er det et tabu blot at tilbageføre de 
ekstra midler til de enkelte afdelingers bud-
getter (tabuet aflæses sprogligt i vendinger 
som »at smøre det tyndt ud over det hele,« 
det associerer til et rent spild). 

Ledelsen vil ikke overraskende meget hel-
lere give sig selv magt til at bestemme, hvad 

overskuddet benyttes til, med andre ord, 
hvad der skal forskes i. 

Og skønt det rygtes, at den nye forsk-
ningsminister har afskrevet Helge Sanders 
doktriner, er det som om ledelsen stadig 
lever i Sanders og den akademiske kapitalis-
mes verden, hvor konkurrence er et absolut 
plus, nærmest et axiom. Så selvfølgeligt skal 
man have forskerne til at konkurrere om 
adgang til disse midler.

KU-toppen, som jo har defineret en ’stra-
tegi’ kaldet 2016, afsætter så en pulje med 
400 millioner kroner til forskning og 80 mil-
lioner kroner til uddannelse, og definerer 
herefter reglerne i det ny matador-spil, fx at 
man helst vil have ’våde’ og ’tørre’ fakulteter 
til at samarbejde; det skal være store projek-
ter, ansøgninger under 10 millioner kroner 
tages ikke rigtigt alvorligt og så videre. At 
de ansatte forskere kunne få den tanke, at 
vi nu skal skrive ansøgninger og konkurrere 
om at få del i vores egne penge, som Thure 
Hauser udtrykte det i et debatindlæg i Unia-
visen.dk, ser man selvfølgeligt stort på. 

matadorspillets regler
Nu er matadorspillets procedurer lidt 
forskellige fra fakultet til fakultet, for de 
enkelte dekaner og deres underledere får 
også noget at skulle have sagt. Nye regler 
om langsigtet ’indlejring’ og ’medfinansie-
ring’ dukker op hen over sommeren og får 
nogle af spillerne til at aflyse aftalte møder 
og drømme, efter at have talt med en dekan 
eller institutleder med andre prioriteringer. 
Man er vel realist.

Matadorspillet spilles ad to gange, først 
med korte interessetilkendegivelser (dog 
med budgetskitser) fra de tværfakultære 
forskergrupper, som i sommerens løb 
hurtigt har fundet sammen om skrivear-
bejdet. 

De blev cirka 1. september kanaliseret 
via institutlederne, som jo også spiller med, 
op til dekanaterne. Så blev det dekanernes 
tur – eller det, som i nysprog hedder fakul-
teternes ’ledelsesteam’, mellem venner ’LT’ 
– til at udpege toppen af poppen, som nu 
bedes om at udforme egentlige uddybende 
ansøgninger. 

intern lobbyisme er underforstået
Hvordan dekanerne kunne enes om, hvad 
der er god, vigtig, potentielt banefrydende, 
ægte tværdisciplinær (og ikke bare tværfa-
kultær) forskning, véd jeg ikke, og kan ikke 
tyde det ud af de mange procedurebeskri-
velser på intranettet. 

Først troede jeg, at det var noget med at 
få nogle internationale ekspertpaneler til at 
skrive bedømmelser og anbefalinger, som 
dekanerne så ligesom ved besættelse af nye 
akademiske stillinger kunne skele til i deres 
endelige beslutning om, hvilke af ’deres’ for-
skere, der skulle støttes. 

I det hele taget er det jo en sjov tanke, at 
de enkelt-fakultære dekaner skal afgøre, 

hvad der kan være god tværfakultær forsk-
ning, som dekanerne så i par eller større 
klynger kan søge rektor om penge til. 

Nå, men det ser nu ud til, at det med eks-
pertpanelerne først kommer i slutrunden, 
når rektoratet som toppen af pyramiden 
skal finde vinderne. Jeg er klar over, at 
dette er en ufuldstændig gengivelse af den 
eksplicitte procedure, men gode forbindel-
ser og hård, intern lobbyisme er helt klart 
de underforståede og mindre transparente 
elementer af spillet.

nye patron-klientrelationer på uni 
Rent magtmæssigt, med hensyn til forholdet 
mellem akademisk elite (eller de bedste 
spillere blandt forskerne) og administrativ 
elite (de øvre niveauer i den enstrengede 
ledelse) kan man spørge, om 2016-puljen 
yderligere vil styrke bestemte ’patron-kli-
ent’-lignende relationer, som mange steder 
er dukket op som følge af den antidemo-
kratiske 2003-reform af universiteternes 
ledelse og den generelt voksende mængde 
eksterne midler, som sætter nye skel mellem 
forskere og afdelinger. 

Der vil komme mange nye grupper og 
initiativer med interessante navne, sikkert 
også nye MSO’er, som professorer med sær-
lige opgaver hedder, og uddeling af andre 
duelighedstegn, men lad os håbe, at der 
også kommer ny og god forskning ud af det.

Topstyringen, som matador-2016 er et 
eksempel på, forhindrer ikke noget sådant, 
men måske ville mindre kunstige og mere 
genuint forsker-initierede samarbejder, 
understøttet af en god basis-økonomi, gøre 
forskningen lettere, måske endog mere ef-
fektiv, og fordelingen af midler mere gen-
nemskuelig.

Og hvornår begynder diskussionen om 
det ubetvivleligt gode i tværvidenskabelig-
hed, hvis selve den disciplinbaserede viden-
skab ikke tilsvarende støttes?

Af Claus emmeche, lektor,  

leder af Center for naturfilosofi 

og Videnskabsstudier 
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PICASSO
BASQUIAT 
SCHIELE 
KAHLO
NOLDE
DALĺ
KOONS
MIRÓ...

14.09 2012
13.01 2013
Egon Schiele: Selvportræt med påfuglevest, 1911. 
Gouache. Ernst Ploil, Wien

Hovedsponsor for LouisianaMed støtte fra

ER DU MELLEM
18-25 ÅR?  
FOR KUN 125 KR. 

KAN DU FÅ  
FRI ENTRE TIL  
LOUISIANA ET 
HELT ÅR 

LOUISIANA.DK

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

Leder du efter et KU-logo?
I designguiden finder du et hav af logoer ...

– de venter på dig i skabelonerne til 

Powerpoint, Word og InDesign!

Se ku.dk/design

Snart  
bachelor?  
Hvor skal  
du hen?

Se programmet på dtu.dk

Kom til Informationsdag på
Danmarks Tekniske Universitet
29.10.12 kl. 11-13

På DTU kan du blive civilingeniør på 2 år, hvis du har en naturvidenskabelig 
bachlorgrad i forvejen. Du kan vælge mellem 28 forskellige studieretninger. 
Ansøgningsfrist: 1. november. 

Kom til Informationsdag på DTU. Her kan du få en kort præsentation af alle 
kandidatuddannelserne og møde studerende og undervisere. Du kan også 
høre om udlandsophold og møde studie- og karrierevejlederne.
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Kalender
det er løgn
uDSTIllIng - Den Sorte Diamant fortæller 19 historier 

om tilfælde, hvor eksperter har snydt kollegaer, konkur-

renter og nogle gange hele verden. Entré 40 kr.

tid: fra 6. oktober kl. 10.00

Sted: Søjlesalen, Den Sorte Diamant

Arr.: densortediamant.dk

middelaldercentrets frokostmøde
fOREDRAg - Anne Mette Hansen, nordisk forskningsin-

stitut taler om ’Oc scall thenne bøn leses meth stoer at-

traelse oc stoer gwdelighet. oc met eet ydmygd hierte’

tid: 8/10 kl. 12.00-13.15

Sted: gl. KuA, lokale 9.3.14 

Arr: middelalderstudier.ku.dk/frokostmoeder

Oplægget vil give en præsentation af den senmiddelal-

derlige danske bønnebog med udgangspunkt i en af de 

håndskrevne, Marine Jespersdatters bønnebog (AM 

421 12mo), og med fokus på bønnebogen som kilde til 

fromhedspraksis. Den private bønnebog var en senmid-

delalderlig bestseller. Bøgerne blev brugt til privat an-

dagt og var ikke underlagt kirkelig censur. fra tiden før 

reformationen er bevaret godt tyve håndskrevne bøn-

nebøger, nogle fragmenter og et par trykte bøger. Den 

håndskrevne bønnebog blev fremstillet til brug for en – 

ofte navngivet – enkeltperson, og hvert enkelt hånd-

skrift er således forskelligt fra alle andre eksemplarer 

både hvad angår indhold og udseende, mens den trykte 

bønnebog er ensartet. Alle universitetets studerende 

og lærere med interesse for middelalderen er velkom-

ne. Tag madpakken med, vi serverer en kop te.

Champions League  
2011/12 & burger King menu -  
med kemometriske briller 
JunIORfORSKERCAfE - Hvem er den etiske vinder af 

Champions league 2011/12? Hvad skal man spise på 

Burger King? find de skjulte strukturer og de latente 

variabler ved hjælp af Multivariat Data Analyse. Oplæg 

af Åsmund Rinnan, Institut for fødevarevidenskab. Der 

bydes på pizza og øl/vand

tid: 10/10 kl. 17.15-19.15

Sted: Det Biovidenskabelige fakultetsbibliotek

Arr.: juniorforskercafe.life.ku.dk

irans forsømte forår
fOREDRAg - af Claus Valling Pedersen, Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier Ku

tid: 10/10 kl. 19.00

Sted: Davids Samling, Kronprinsessegade 30

Arr.: davidmus.dk. Billetter til 20 kr. kan købes på muse-

ets hjemmeside

relativitetsteoriens 
elektromagnetiske oprindelse 
fOREDRAg - Af cand.scient. Claus festersen

tid: 23/10 kl. 17.00

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, universitetsparken 5, Aud. 10

Arr.: math.ku.dk/videnskabshistorie

god is in the house? 
STuDIEKREDS - Om nick Cave, hans musik og det reli-

giøse

tid: første gang 10/10 kl. 17.15–19.00.  

hver anden onsdag herefter samme tid  

(24/10, 7/11, 21/11)

Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal

Arr.: facebook.com/smikbh

Studiekreds ved studenterpræst nicolai Halvorsen. 

nick Caves musik er mangeartet: dyster, smuk, lyrisk, 

brutal, punket. Hans univers er befolket af mordere og 

forladte elskende. Kærligheden springer frem, men of-

te på en mørk baggrund.

dansk porno
HERTOfT-EfTERMIDDAg - Med Jon nordstrøm, der 

står bag udgivelsen af billedbogen ’Dansk Porno’

tid: 25/10 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik 

Harpestrengs Vej (opg. 61a)

Arr.: sexogsamfund.dk og klinisksexologi.dk

innovationsworkshop
AluMnEnETVÆRK - Kubulus sætter fokus på innova-

tion og inviterer alle studerende til en workshop, der 

kan gøre begrebet mere håndgribeligt

tid: 25/10 kl. 16.00-19.00

Sted: Brandesauditoriet, frue Plads 4

Arr.: Kun for medlemmer af Alumneforeningen Kubu-

lus, www.kubulus.dk/Arrangementer/Sider/innovati-

onsworkshop.aspx

Samvittighed, selvbedrag  
og autenticitet hos Kierkegaard
fOREDRAg - Af Claudia Welz, ph.d., professor MSO, 

Det Teologiske fakultet. gæstebilletter til 50 kr. i dø-

ren

tid: 25/10 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44

Arr.: kierkegaardselskabet.dk

policy meeting:  
the added value of one health
SEMInAR - fire hovedtalere og fem udvalgte projekt-

eksempler giver stof til eftermiddagens paneldebat

tid: 31/10 kl. 9.00-16.00

Sted: Eigtveds Pakhus, udenrigsministeriet, Asiatisk 

Plads 2

Arr.: biopeople.dk/index.php?id=575#c1702

Language assessment  
in an international academic  
Context
CIP SYMPOSIuM - This year’s symposium focuses on 

language assessment in an international academic 

context

tid: 1/11 kl. 9.00-17.00

Sted: KuA, lecture hall 22.0.11, building 22

Arr.: Please register at cip@hum.ku.dk before 26 Octo-

ber

diverse
Legater og fonde

professor Ludvig wimmer og hustrus Legat til 
fremme af videnskabelige, særlig historiske og 
sproglige studier ved Københavns universitet
Formål: Støtte til fremme af videnskabelige, særlig historiske og 

sproglige studier ved Københavns universitet   

Målgruppe: Yngre videnskabsmænd, der har lagt fremragende vi-

denskabelig dygtighed for dagen, særlig ved arbejder vedrørende 

nordens historie, nordisk sprog eller sammenlignende sprogviden-

skab. Studerende vil normalt ikke kunne komme i betragtning.

Tilskud: Et antal portioner af varierende størrelse.

Ansøgning: Der foreligger ikke særskilt skema. Cpr. nr. og adresse 

gerne e-mail bedes oplyst.

Sendes til: Det Humanistiske fakultet, HR- og Personaleafdelingen, 

Att.: Anette Reinhardt Pedersen, njalsgade 76, 2300 København S.

Ansøgningsfrist: 31. oktober 2012, kl. 12.00.

martin Levys mindelegat
Formål: Studier af levende sprog og dialekter ved udenlandske uni-

versiteter for så vidt de giver et lingvistisk eller filologisk udbytte, og 

til ethvert sprogvidenskabeligt forehavende som kræver ophold i ud-

landet.    

Målgruppe: ung lovende M/K der studerer lingvistik eller filologi.

Tilskud: 99.000 kr. i alt til uddeling til én eller to kandidater.

Ansøgning: Der benyttes ikke særskilt ansøgningsskema. Husk at 

der skal oplyses cpr. nr., privat adresse samt evt. e-mail adresse.

Sendes til: Det Humanistiske fakultet, fakultetsservice, njalsgade 

76, 2300 København S,. att.: Anette Reinhardt Pedersen

Ansøgningsfrist: 23. oktober 2012, kl. 12.00.

professor, dr.phil. arthur Christensen 
og hustrus Legat for orientalister
Formål: Støtte studier i sprog, litteratur og kultur på de orientalske 

filologiers område

Målgruppe: forskere, der har bestået kandidateksamen eller magi-

sterkonferens eller er ansatte som lektorer og professorer ved uni-

versiteterne i København eller Århus, og som studerer sprog, littera-

tur eller kultur på en af de orientalske filologiers område. Støtten, 

som bl.a. kan omfatte rejseunderstøttelse, skal fortrinsvis komme 

forskere inden for Den nære Orient til gode. Der er dog også mulig-

hed for, at forskere som forsker i Den fjerne Orient kan modtage 

støtte fra fonden. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at 

ansøgere kan dokumentere videnskabelige evner i form af publicere-

de arbejder på mindst ph.d. niveau.

legatet kan tildeles flere gange til den samme person, dog ikke i fle-

re på hinanden følgende år.

Til uddeling: En til to legatportioner 

Ansøgningen: Der benyttes ikke særskilt skema. Ansøgningen skal 

indeholde CPR-nr., privatadresse, og gerne, e-mail adresse. ud over at 

redegøre for formålet, til hvilket der søges om støtte, skal ansøgnin-

gen indeholde et CV og liste over ansøgerens publikationer. Ansøge-

ren skal også oplyse om en evt. tidligere modtagelse af legatet.

Sendes til: Det Humanistiske fakultet, njalsgade 76, 2300 Køben-

havn S, att. Anette R. Pedersen og mærket ’Arthur Christen og Hu-

strus legat’.

Ansøgningsfrist: 30/11 2012, kl. 12.00

boLig udLeJeS

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 Copenhagen.

Rent: 14.000 kr./month plus utilities.

Deposit: 42.000 kr.

Contact: Martin Zerlang, e-mail: zerlang@hum.ku.dk, tel. 2446 5078.

diverSe

prisopgave: 
 ”forskning - fra forundring til forandring”
 nysgerrighedsdreven forskning giver nobelpriser. Men fører den 

forskning, der ikke er styret af faste målsætninger og tidstypiske 

trends, også innovation og nye teknologier med sig? giv dit bud på et 

svar og vind op til 75.000 kr. i Det frie forskningsråds artikelkonkur-

rence 2012. Der er deadline den 23. november kl. 12.00. læs mere 

om præmier, bedømmelse m.v. på www.fi.dk/dff.

brug onLine KaLenderen

Du opretter nemt selv begivenheder på 

uniavisen.dk i forsidens venstreside.
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