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S-UDDaNNElSESoRDFøRER:
ERHvERvSERFaRiNg ER ligEgYlDig
UDDANNELSE – Socialdemokratiets Mette
Reissmann proklamerede under Studenterrådets SU-debat, at gode karakterer og personlighed betyder mere for arbejdsgivere end
erfaring fra relevante studiejobs. Vi bad hende
uddybe. »De nyuddannede hverken kan eller
skal kunne det hele første dag på deres nye job.
Jeg har en masse venner, der er advokater, og de siger, at det værste er de her nyuddannede jurister med masser af
erhvervserfaring, der tror, de kan det hele og mener at de hurtigst muligt skal i gang med at procedere.«

STUDERENDE SpEkUlERER i REEkSamEN
DEBAT – De studerende på landets universiteter kan i dag frit vælge at gå til reeksamen, hvis den ordinære prøve
ikke lige passer ind i deres kalender. Grundet taxametersystemet gør universiteterne ingenting, og der må politisk
handling til for at gøre op med sløseriet, skriver to studerende i et indlæg.

REviEW:
DaNiSH
acaDEmia –
aN iDEologY likE
commUNiSm
Linda Koldau’s new book on
Danish universities is not
supposed to be a scandal
book, but she holds no
punches in her three volume
documentary, ’Jante University’. She does not bear a grudge, she explains to the
University Post. But Danish universities can be compared to state communism:
They repress expertise, are racked by ideology, and are infused with the vacuous
newspeak of ‘bullshit culture’. The University Post has obtained an advance copy of
her book and reviews it.

UcpH coURSES oN ’REvolUTioNaRY’ oNliNE NETWoRk
Free online courses will showcase the University’s strength, and attract the best
students. University of Copenhagen joins MIT and Stanford by offering free online
courses to 2.6 million users on the Coursera platform.

aBoUT TimE! STUDENTS, pHDS REacT To gREEN caRD
pRopoSal
Masters and PhDs are fed up with six month rules, visa term ’countdowns’, and
bureaucracy. A law-abiding Master of International Health faces deportation after
living in Denmark for five years along with her Danish daughter. University Post
has the stories of woe and hope, as the Danish government ponders a green card
proposal.

kaNiSHka ER maNgE TiNg … mEN ikkE NYDaNSkER
STUDENTERPORTRÆT – Er det fjong at blive kaldt nydansker, når man har boet i landet i mere end 20 år? Når man
har gået i danske skoler, betaler sin skat, deltager i demokratiet og planlægger sin fremtid i Danmark? Vi har vænnet
os til at ’nydanskere’ er den politisk korrekte betegnelse for medborgere med anden etnisk baggrund en dansk.
Statskundskabsstuderende Kanishka Dastageer – dialogambassadør, tutor, besøgsven og debattør – har sat flere
medier i gang med at diskutere begrebet ’nydansker’.

kU ER FøRSTEpRioRiTET HoS kvoTE 2-aNSøgERE
OPTAG – Rekordmange ansøgere har søgt optagelse på KU via kvote 2. Flere end 8.000 kvote 2-ansøgere håber at
kunne deltage i sensommerens immatrikulation på KU. Mange håbefulde ansøgere vil blive skuffede, for andelen
af førsteprioritetsansøgere er også steget. Over halvdelen af alle ansøgerne har en KU-uddannelse som deres
førstevalg.

»JEg SkREv om FæNgSElSkoR
Som DE iNDSaTTES NavlESTRENg Til vERDEN UDENFoR«
ELEVATORSPECIALE – Uniavisen har mødt
Astrid Myrup i elevatoren til et ultrakort interview om hendes netop afleverede speciale i
Moderne Kultur og Kulturformidling. »Koret
giver rum til, at de indsatte kan øve sig i sociale
egenskaber gennem små konflikter i koret og
mødet med publikum uden for murene,« siger
Astrid Myrup.

’kREmaToRiET’ BlivER Til aSkE

RESEaRcH: cEll pHoNES HElp SET oFF cHiNESE pRoTESTS
A billion Chinese mobile phones are linked to a distinct social phenomenon, the
’guanxi’. They help popular protest, and feed the back and forth of rumours and
denial, according to research done by University of Copenhagen.

HoW To pick Up
aN iNTERNaTioNal
STUDENT
Copenhagen seems to be
teeming with good-looking
guys and girls, and a good
portion of them are international students. University Post
offers tips on how to go home
with one.

TWo pRoREcToR JoBS iNSTEaD oF oNE
A new prorector is to supplement Prorector Thomas Bjørnholm and focus on the
study environment, education, internationalisation, and communication with
students.

FARVEL – Siden 1972 hvor Det Humanistiske Fakultet rykkede ud i den såkaldte ’midlertidige udbygning’ på Njalsgade, har det flade betonbyggeri været et yndlingshadeobjekt og en magnet for dårlig presse. Ikke desto mindre
lykkedes det ’Gamle KUA’ at danne ramme om forelæsninger, fester og forskerspirer i mere end 40 år. Nu er det slut.
Uniavisen var med til gravøl.

LÆS ARTIKLERNE I dERES HELHEd PÅ
UNiaviSEN.Dk

REAd THE FULL ARTICLES, COmmENTS, ANd THE RESPONSES TO
THEm ON UNivERSiTYpoST.Dk
Scan the QR code with your smartphone and stay
tuned on our site.

Scan koden og besøg netavisen.
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NY ARTIKELSERIE
Når politikerne kalder uddannelsesstøtten for ’cafépenge’ og det sjette års SU for ’fjumreåret’, maler det
et billede af de studerende som en flok gratister, der sorgfrit tuller gennem studieårene uden at tage fra.
Uniavisen tror på, at billedet er mere nuanceret. Derfor sætter vi i artikelserien ’Mit studieliv’ fokus på de
mange forskellige studenterliv, der leves på Københavns Universitet. Hvordan prioriterer dine medstuderende
deres tid, studier og penge? Kunne du selv have lyst til at fortælle os om dit studieliv - det der begejstrer, det
der fylder, det der stresser - så send os en mail på uni-avis@adm.ku.dk

SU kan ikke adskilles fra boligproblem
Anna Sol Jørgensen har haft store problemer med at finde en lejlighed.
For hende giver det ikke mening at diskutere SU-nedskæringer, så
længe de studerende ikke kan finde lejligheder, der er til at betale.

STUDIELIV
Af Morten Nielsen

Når Anna Sol Jørgensen kigger ud af vinduerne
fra sin stue på fjerde sal, har hun udsigt over en
af Københavns travleste veje, Åboulevarden.
Det minder hende om sidste år, hvor det var
hende selv, der havde travlt. Tre forskellige
adresser på et halvt år gav stress og fjernede
fokus fra studiet, men købet af en andelslejlighed i november sidste år har gjort det muligt at
udskifte nomadetilværelsen med ro og tid til at
fokusere på det vigtige.
Anna Sol Jørgensen skylder i dag banken
750.000 kr. og regner først med at have betalt
sit lån tilbage om 30 år. Hun mener, at de studerendes boligfrustrationer burde fylde meget
mere i SU-debatten. For ifølge hende giver det
ikke mening at snakke om at skære i SU’en og
nedbringe studietiden, så længe boligsituationen er, som den er.
»Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg har en
lejlighed, men jeg har det lidt dårligt med, at
jeg nærmest var tvunget til at købe en. Jeg blev

selv smidt ud af en lejlighed midt i eksamensperioden på andet semester og har aldrig været
så stresset før. Det næste halve år levede jeg i
flyttekasser, og det er altså ikke et liv,« fortæller
Anna Sol Jørgensen og fortsætter:
»Det vil give god mening at lave SU’en delvist
lånefinansieret, men kun hvis der er lejligheder,
der er til at betale. Man burde lade være med at
bygge sådan noget som Sluseholmen. Der står
alligevel så mange lejligheder tomme derude,
for der er ikke nogen, der har råd til at bo i dem.
Det kunne fint være studieboliger, og jeg kunne
godt tænke mig, at man prioriterede det lidt
højere,« siger hun.
Forkert retorik
Selvom Anna Sol Jørgensen ikke er afvisende
over for at røre ved SU’en, er hun langt fra begejstret for politikernes argumenter.
»Jeg kan godt se logikken i, at der skal spares
alle steder i samfundet, men retorikken gør, at
man glemmer det. Det, der har irriteret mig helt
vildt, er, at der nærmest bliver talt hen over hovedet på de studerende. At kalde det fjumreår

SKYLDNER – »Som 23-årig er det meget at binde sig for 750.000 kroner,« siger Anna,
der var nødt til at tage andelslån for at finde ro til sit studie.

Anna Sol
Jørgensen,
23
Kommunikation og
it på 4. semester
5 ugentlige
undervisningstimer
30 timers forberedelse
ugentligt
15 timers erhvervsarbejde ugentligt
Andelslejlighed på
Åboulevarden
Månedlig husleje på
5700 kr.

og cafepenge er med til at tegne et billede af, at
vi er en flok lade idioter, og det synes jeg ikke
giver mening,« siger hun.
Efter gymnasiet troede Anna Sol Jørgensen
først, at hun skulle læse medicin, men det rakte
gennemsnittet ikke til. Biologi var også en
mulighed, men efter to års arbejde med administration og formidling hos en it-virksomhed,
var hun ikke i tvivl om, hvad hun ville. Hun
søgte derfor ind på Kommunikation og it på
Københavns Universitet to år efter, at studentereksamen var bestået. Hun er sikker på, at
de to år væk fra uddannelsessystemet er godt
givet ud.
»Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke må have de
par år mellem gymnasiet og den videregående
uddannelse. Jeg har selv et studierelevant
arbejde på videnskab.dk nu, men det er vildt
svært at få et. Og min chef har da også fortalt
mig, at jeg kun har fået jobbet, fordi jeg havde
to års erhvervserfaring fra et lignende job,«
siger hun.
»Det var virkelig rart at se DR helt droppe ord
som cafepenge og fjumreår. Jeg har selv haft
stor gavn af en pause fra studierne, så jeg forstår ikke, hvorfor de år inden uddannelse skal
kobles sammen med mindre SU. Der er alligevel ikke nogle job at få lige nu. Det er okay, at
de studerende også skal hjælpe til i krisetider,
men retorikken er forkert,« forklarer Anna Sol
Jørgensen og understreger igen, at den kaotiske boligsituation skal løses, før det bør komme
på tale at ændre på SU’en.

FOTO: ADAM GARFF

Bundet af banken
I dag er Anna Sol Jørgensens flyttekasser gemt
langt væk. Hun er glad for sin store lejlighed på
Nørrebro, men kan sagtens forstå, hvis ikke alle
har lyst til at låne så mange penge.
»Jeg koldsvedte selv da jeg skulle skrive under på lånet, så jeg kan godt forstå, hvis folk
ikke er meget for det. Som 23-årig er det meget
at binde sig for 750.000 kr. Og det gør også, at
jeg skal have lavet en aftale med banken, hvis
jeg skal i praktik eller på udlandsophold, da jeg
så ikke vil have samme mulighed for at betale
af på lånet,« siger hun.
Derfor kunne Anna Sol Jørgensen godt tænke
sig, at man fjernede loftet over SU-lån. På den
måde vil de studerende ikke være bundet til en
privat bank ligesom i hendes tilfælde og ville få
større frihed i løbet af studietiden.
Men først og fremmest håber hun, at politikerne gør noget ved boligsituationen, for hun
mener ikke, at studiefokus og flyttekasser kan
kombineres.
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HJEMMEKONTOR – I snart otte år har Adrian Hove-Kreutzfeldts skrivebord været fyldt med bøger fra teologistudiet. Til sommer kan der måske blive plads andet.

En taknemmelig teolog
Når Adrian Hove-Kreutzfeldt til sommer er færdiguddannet, kan han
se tilbage på otte års studietid og 72 brugte SU-klip. SU’en har givet
plads til omveje, men han føler ikke, han har spildt tiden.

MIT STUDIELIV
Af Morten Nielsen

Der er ellers en elevator i opgangen, men han
bryder sig ikke om at stå inde i den lille trækasse med stålgitter rundt om. Derfor tager
Adrian Hove-Kreutzfeldt hver dag trappen op til
sin lejlighed på toppen af Kollegiet Solbakken
på Vesterbro.
Lejligheden ligger på niende sal, men den
28-årige teologistuderende har det fint med, at
det tager lidt længere tid. Sådan har hans studieliv også været.
Studiet kunnet have været gennemført noget
hurtigere, men takket være SU’en har frivilligt
arbejde, stor fordybelse i studiet og udlandsophold været en mulighed. Det har forlænget
studietiden for Adrian Hove-Kreutzfedt. Til
gengæld føler han sig som et helt menneske,
når han til sommer får titlen cand.theol. efter
otte års studietid.
»SU’en har været en gave. Den har gjort, at
jeg har kunnet fordybe mig i studiet uden at
tage alt for meget arbejde ved siden af,« siger
han og fortsætter:
»Det kan godt være, at jeg også har fjumret
lidt, men det skal der også være plads til. Vi ville jo godt kunne sende studerende til Pakistan,
og få dem uddannet til ingeniører på halvandet
år, men det kommer der ikke noget godt ud af.
Politikerne vil jo gerne have hele mennesker
ud af systemet. Og at være et helt menneske, er
ikke noget man bliver inden for universitetets
mure.«

Nødvendige omveje
Gennem hele sin studietid har Adrian HoveKreutzfeldt haft arbejde til at supplere SU’en,
men det har sjældent været mere end 10-15 timer om ugen. Alligevel er han blevet forsinket.
»Nu er jeg nørd nok til gerne at ville vide noget mere om baggrunden for mit fag, så jeg har
valgt pengene fra for at få mere ud af studiet,«
forklarer Adrian Hove-Kreutzfeldt, der på det
nuværende semester bruger næsten 20 timer
om ugen på at følge et fag, han ikke får ECTSpoint for. Samtidig arbejder han som jiu-jitsuinstruktør og som kordegn i den lokale kirke.
Tidligere tog det græske og hebraiske skriftsprog meget af tiden og rykkede andre fag, men
det er ikke kun den faglige fordybelse, der har
gjort studiet til et otteårigt projekt.
»Jeg har været fire uger i Burma og seks måneder i Indien på ferie i løbet af min bachelor.
Jeg kunne ikke bare gå fra a til b og videre til
c i en lige linje. Jeg var nødt til at have omveje
på, og det gav fokus og fornyet energi, når jeg
kom tilbage til studiet,« forklarer Adrian HoveKreutzfeldt, der efter sine rejser til Asien ikke
længere spiser havregryn uden at drysse chili
flager ud over dem.
Godt to år efter sin rejse til Indien blev Adrian
Hove-Kreutzfeldt gift med sine nuværende
kone, Jette, i januar 2011. To uger senere afleverede han sit bachelorprojekt, og samme dag
rejste han og Jette til Jerusalem, for at Adrian
kunne læse de første to semestre på kandidatuddannelsen i Israel.

Adrian
HoveKreutzfeldt,
28
Teologi på
10. semester
5 ugentlige undervisningstimer
37 timers forberedelse
ugentligt
7 timers erhvervsarbejde ugentligt
Kollegiet Solbakken,
Vesterbro
Månedlig husleje på
5200 kr. inkl. vand, varme og el (to personer)

Ingen SU-nedskæringer
Den lange studietid har betydet flittig brug af
SU’en samt systemets lånemuligheder. Han har
tidligere valgt SU fra i enkelte måneder, men
april bliver den allersidste måned, hvor Adrian
Hove-Kreutzfeldt kan stemple sit SU-klippekort.
For ham har SU’ens størrelse været passende.
»Det handler om at kunne overleve for SU’en.
Hvis man betragter en iPhone til 500 kroner
om måneden som overlevelse, så kan det godt
være, man skal til at se på sine leveomkostninger igen,« mener han.
Adrian Hove-Kreutzfeldt, har selv valgt at
supplere SU’en ved at »sluge lånekamelen« for
at kunne lidt mere end at overleve. Det har han
det fint med, men han er ikke sikker på at SU’en
fremover bør være mere lånefinansieret, som
den for eksempel er i Norge.
»Der kan garanteret godt skrues lidt på nogle
knapper, men jeg er ikke sikker på det er en
god idé at skære. Jeg har haft stor glæde af SUsystemet. Det har gjort, at jeg kunne fokusere
og være skarp på mit fag. Jeg har svært ved at
se, hvordan det her system skal producere hele
mennesker, hvis studiearbejde kommer til at
fylde mere, end det har gjort for mit vedkommende.«
Adrian Hove-Kreutzfeldt håber på at kunne
fortsætte på ph.d.-uddannelsen på Teologi, men
først venter en fordobling i antallet af familiemedlemmer. Jette venter tvillinger til august.
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LIGNING – Viceinstitutleder på Matematiske fag
Jesper Lützen er bekymret for udvekslingsaftalen:
Når færre internationale studerende kommer til
København som følge af de nye sprogkrav, kan tilsvarende færre KU-studerende tage udlandsophold.

Nye danskkrav
bremser udveksling
på Matematik

Matematik kan vinke farvel til en del af deres udvekslingsstuderende, når alle obligatoriske BA-fag fra næste studieår
skal udbydes på dansk. »Det er ærgerligt, at administrative krav skal ødelægge et ellers velfungerende system,« mener
formanden for studienævnet for Matematik og Datalogi.
NYE SPROGREGLER
Af Therese Leonhardt Hjorth

I efteråret 2012 indførte Det Natur- og
Biovidenskabelige Fakultet (Science) en
ny regel, der fastslår, at et undervisningsog eksamenssprog for et kursus skal være
entydigt dansk eller engelsk. Reglen virker
umiddelbart harmløs, men har på Institut
for Matematiske Fag skabt uforudsete problemer.
»Det primære formål er at skabe optimal
gennemsigtighed for alle studerende om
sproget på et givent kursus,« siger prodekan
for bacheloruddannelser Henrik Busch, som
har været med til at indføre de fælles retningslinjer for beskrivelser af kurser udbudt
på Science.
På Institut for Matematiske Fag har det
resulteret i, at langt de fleste bachelorkurser
udelukkende vil blive udbudt på dansk. Og
det truer instituttets udveksling, idet engelsksprogede studerende ikke kan deltage
på danske kurser. Traditionelt foregår udvekslingen ellers primært på uddannelsens
bachelordel.
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»Hvis vi udbyder fag på engelsk, skal alt
som følge af de nye regler foregå på engelsk.
Det vil være en væsentlig forværring for
vores danske studerende at skulle aflægge
eksamen på et fremmedsprog, og derfor
har studienævnet valgt, at alle obligatoriske
bachelorkurser skal udbydes på dansk,« forklarer studienævnsformand for Matematik
og Datalogi Jens Hugger.
Væsentlige ændringer med kort varsel
Tidligere blev kurserne på andet og tredje år
udbudt på engelsk, så gæstestuderende frit
kunne vælge imellem dem. På kurser, hvor
der ikke var internationale studerende, forløb undervisningen på dansk.
Ændringerne er blevet meldt ud så sent,
at instituttets samarbejdspartnere ikke
nødvendigvis når at rette ind inden semesterstart.
»Det her er et kæmpe rod, for vi kommer
til at lokke internationale studerende til under falske forudsætninger. Jeg mener ikke,
vi kan undgå, at der i september ankommer
en række studerende, der forventer at blive
undervist på engelsk – og som vil blive me-

get skuffede,« siger instituttets internationale
koordinator, lektor Hans Plesner Jakobsen.
Og ifølge Hans Plesner Jakobsen vil dette
have en uheldig effekt på matematikstudiets
kvalitet:
»De udenlandske Erasmus-studerende er
ofte meget dygtige og talentfulde og virker
derfor berigende.«
Prodekan Henrik Busch påpeger, at der er
dispensationsmuligheder, og at de enkelte
undervisere kan lave aftaler med udvekslingsstuderende om såkaldt individual studies.
»Enten således at dele af undervisningen
foregår på engelsk (såfremt alle øvrige studerende på kurset er indforstået), og at der
arrangeres en særlig engelsksproget eksamen
for denne studerende, eller således at den
studerende udarbejder en skriftlig opgave
eller lignende på engelsk, der dækker kursets
indhold,« skriver fakultetsledelsen i en præcisering af reglerne.
Internationalisering på dansk
I tilfælde af sidstnævnte vil de udenlandske
gæster dog reelt blive selvstuderende uden

egentlig kontakt til deres danske medstuderende. Det mener Henrik Busch dog ikke,
at der er belæg for at hævde, og han understreger, at de nye regler på længere sigt vil
kunne bidrage til øget internationalisering.
»Gennemsigtigheden er et vigtigt element
i rekrutteringen og fastholdelsen af internationale studerende, og altså harmonerer de
nye retningslinjer godt med fakultetets internationaliseringsbestræbelser,« siger han.
»Det tidligere Life har om nogen haft succes med internationalisering og har over de
seneste fem-ti år øget deres internationale
optag markant. Blandt andet derfor har vi
videreført og gjort deres klarhed til fælles
gods på Science, så man ved, præcis hvad
man får, når man tager kurser på fakultetet,« siger prodekanen.
Studienævnsformand Jens Hugger ser
anderledes på sagen:
»Det her er udelukkende et spørgsmål om
eksamenssprog og at fleksibiliteten er forsvundet. Det er ærgerligt, at administrative
krav skal ødelægge et ellers velfungerende
system. Vi har indtil nu haft en udmærket
løsning, der har skabt plads til alle.«

Det gør de nye regler ifølge viceinstitutleder
for undervisning Jesper Lützen på ingen
måde. Hvis der ikke udbydes tilstrækkeligt
med egentlige fag til udenlandske studerende, finder de hurtigt ud af at blive væk.
Og da udvekslingen er baseret på reciprocitet, betyder det, at instituttet i så fald heller
ikke vil kunne sende danske studerende til
udlandet.
Fusionsregler uden faghensyn
»Fakultetet har overtaget reglerne fra det
gamle Life, hvor de antagelig har fungeret
glimrende. Men man kan ikke sammenligne
miljøerne, for de har typisk haft så mange
udvekslingsstuderende, at de har kunnet
oprette parallelle kurser på engelsk. Det har
vi hverken volumen eller økonomi til,« siger
Jens Hugger.
»På Matematik gælder det desuden, at
næsten alle kurser på grunduddannelsen er
obligatoriske. Udvekslingsstuderende har
dermed ikke mulighed for i stedet at følge
valgfag, for dem er der simpelthen ikke nok
af,« supplerer Jesper Lützen og påpeger, at
det heller ikke er muligt at oprette et par
fag, der kan passe til alle gæstestuderende,
for på Matematik bygger alle kurser oven på
de foregående, og man kan ikke tage andre
fag end lige dem, man har forudsætninger
for.
Henrik Busch fortæller imidlertid, at det
er full degree-studerende, fakultetet satser
på.
»Det er ikke et selvstændigt mål for
Science at skabe en markant forøgelse af
antallet af udvekslingsstuderende på bacheloruddannelserne over de kommende par
år. Det er en målsætning at øge optaget af
internationale studerende på hele uddannelser.«
Hans Plesner Jakobsen mener dog ikke,
at der er tale om et enten-eller, fordi udvekslingspladserne ofte netop genererer nye
fuldtidsstuderende:
»Der er mange eksempler på, at Erasmusstuderende, som har været her som bachelorer, bliver så begejstrede, at de vender
tilbage som full degree-studerende.«
I dag er cirka en tredjedel af fakultetets
nyoptagne kandidatstuderende ifølge prodekanen udenlandske.
Fornærmede forskervenner
Instituttets internationale koordinator er
ikke overbevist om, at de nye regler vil få
den ønskede virkning. Tværtimod kan universitetet risikere at få ridser i lakken, når
samarbejdsinstitutioner verden over skal
have besked om, at udvekslingen fremover
vil foregå på andre vilkår – om overhovedet:
»Vi kommer til at sige til nogle af vores
meget fine venner, at vi nu ikke vil være
venner mere. Det er klart, det kommer til
at virke fornærmende,« siger Hans Plesner
Jakobsen, som frygter, at det vil få partneruniversiteterne til at opsige aftaler og ikke
længere optage danske studerende.
Mens Henrik Busch mener, de nye sprogregler er et element i at styrke internationaliseringen på fakultetet, er Hans Plesner
Jakobsen alligevel bange for, at tiltagene
på længere sigt vil få seriøse konsekvenser
for matematikforskningen på Københavns
Universitet.
»Det er klart, at vi gerne vil være et ledende, velrenommeret institut, som forskere
har lyst til at tage til. Indtil videre har vi været heldige at tiltrække en række store eksterne bevillinger og med dem udenlandske
postdoc’er. Men spørgsmålet er, om vi også
fremover kan tiltrække dygtige udlændinge,
hvis vi giver indtryk af, at internationalisering ikke prioriteres.«
therese.hjorth@adm.ku.dk

Firkantede
regler
skaber
flere
problemer,
end de løser
Efter sommerferien bliver engelsk det officielle undervisningssprog på Institut
for Matematiske Fags kandidatuddannelser. Også til eksamen. Institutledelsen
undrer sig over, at dekanatet uden dialog kan gennemføre ændringer med
vidtgående konsekvenser for både studerende og medarbejdere.
NYE SPROGREGLER
Af Therese Leonhardt Hjorth

Det er vant politik, at bacheloruddannelser tilhørende det
gamle naturvidenskabelige fakultet i videst mulig udstrækning skal foregå på dansk, mens kandidatkurser hovedsageligt er på engelsk.
Nu har ledelsen på Det Natur- og Biovidenskabelige
Fakultet (Science) imidlertid indført en række skærpede
sprogkrav, hvis essens er, at undervisnings- og eksamenssprogskal følge sprogangivelsen i universitetets nye fælles
kursusdatabase. Når et kursus er på engelsk, skal danske studerende således gå til eksamen på engelsk, selv i tilfælde hvor
også eksaminator og censor taler dansk. Tidligere har studerende på Institut for Matematiske Fag selv kunnet vælge, om
de ville gøre det på dansk.
»Fakultetsledelsen forsøger med firkantede regler at løse
et problem, der ikke eksisterer,« siger viceinstitutleder for
uddannelse Jesper Lützen. Han mener, at de nye regler har
medført en række uforudsete, men alvorlige problemer.
»Vi beskytter de svage«
»Hidtil har vi gennem fleksibilitet forsøgt at beskytte og tage
hensyn til de svage. Vi har haft en mindretalspolitik, der betød, at kurser blev afholdt på engelsk, når der var udlændinge
på holdene, men danske studerende har altid kunnet stille
spørgsmål, aflevere opgaver og aflægge eksamen på dansk. Vi
ved, at det er bedst for vores egne studerende,« siger formand
for Studienævnet på Matematik og Datalogi Jens Hugger.
Er der ingen ikke-dansktalende til stede, vil det da også
efter sommerferien være tilladt at tale dansk i undervisningslokalet, men alle skriftlige afleveringer og eksamener skal
foregå på engelsk, når kurset udbydes på engelsk.
Fakultetets prodekan for bacheloruddannelser Henrik
Busch mener ikke desto mindre, at han med de nye regler,
der »skal give studerende de bedst mulige rammer,« netop
forbedrer forholdene for de studerende.
»Studerende skal ikke være i tvivl om, hvilket sprog kurser
bliver afholdt på. Det skal være fuldstændig entydigt, om et
kursus er på dansk eller engelsk,« siger han. Og sådan bliver
det fremover.

Fastansatte forvist til BA’en
»Problemet er, at det er nogle meget firkantede regler, prodekanerne har dikteret,« siger Jesper Lützen. »Efter ferien
skal vi snakke engelsk af hensyn til prodekanerne, hvor vi
tidligere har gjort det af hensyn til udenlandske studerende
eller undervisere.«
Institutledelsen forventer, at de nye regler vil få konsekvenser for underviserne. Jesper Lützen forklarer, hvordan
undervisningssituationen de sidste ti år har ændret sig, så
forskning i dag optager mere af universitetets fastansattes tid. I stedet varetager postdoc’er og ph.d.er en del af
undervisningen. Men et stort antal af dem er udenlandske
og kan derfor ikke undervise på dansk.
»Vi kan komme til at stå i den underlige situation, at vores
fastansatte medarbejdere kommer til at tage sig af grunduddannelsen, hvor alle kurser fremover bliver udbudt på dansk,
mens vores gæster underviser på kandidatniveau,« vurderer
han og sætter spørgsmålstegn ved, om det er en acceptabel
kompetencefordeling.
Manglende eller masser af dialog?
Jesper Lützen og Jens Hugger er enige om at føle, at fakultetet har fastlagt udviklingen uden at lytte til ovennævnte
lokale indvendinger. Debatten er udeblevet, og de nye sprogregler er blevet »listet ind som et teknisk krav til kursusdatabasen.«
Prodekan Henrik Busch afviser dog blankt, at fakultetsledelsen har optrådt egenrådigt. »Vi kan selvfølgelig ikke bare
lave aftaler uden at tale med dem, de vedrører,« fastslår han
og fortsætter:
»Vi er ikke enige med Institut for Matematiske fags ledelse
i vurderingen af reglerne, men der har været dialog med institutledelser, studieledere og studienævn, og det vil der også
være fortsat.«
Bestræbelserne på at blive et internationalt universitet vil
i de kommende år medføre et øget behov for at diskutere og
arbejde med sprog på tværs af Københavns Universitet, mener Henrik Busch. Han betoner, at en egentlig sprogpolitik
for det ny Science naturligvis vil blive udarbejdet i samarbejde med institutledelser, studieledere og studienævn.
therese.hjorth@adm.ku.dk
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Nu vil HK’ere være
med til at skaffe
forskningsmidler
De kontoransatte medarbejdere er en truet race på Københavns Universitet, men nu vil de redde sig gennem
efteruddannelse. Tanken er at gøre sig selv uundværlige ved at tage et større ansvar for at skaffe penge fra
forskningsråd og fonde.

efteruddannelse
Af Claus Baggersgaard

Hvis du vil undgå at stå forrest i køen, når fyringssedlerne
skal deles ud, må du selv skaffe pengene, der skal til for at
drive din afdeling, dit institut eller dit forskningscenter, og
på den måde gøre dig uundværlig på din arbejdsplads.
Det må de administrative HK’ere på Københavns Universitet (KU) sande efter de seneste års store fyringsrunder og
administrative besparelser på universitetet, hvor de ofte har
stået tilbage som taberne.
De har nu taget konsekvensen og udformet et nyt efteruddannelsesforløb, der skal klæde dem på til at fungere som
fundraisere og til at styre forskningsprojekterne fra start til
slut.
»Erfaringerne viser, at det er HK’erne grønthøsteren kører
henover, når der skal spares i staten, så tanken er at forhindre, at det er os der bliver prikket igen og igen ved at blive
dygtige til at skaffe penge,« siger idémanden bag projektet
Hans-Jørgen Mogensen.
Han har selv stor erfaring med at søge midler fra forskningsråd og fonde fra sit arbejde som EU-medarbejder på
Niels Bohr Institutet.
Styr på pengene
De første HK-ansatte begyndte i januar i år på den nye projektkoordinatoruddannelse, der udbydes i samarbejde med
Professionshøjskolen Metropol med økonomisk støtte fra
Statens Center for Kompetenceudvikling.
Undervisningen strækker sig over 12 gange i løbet af tre
måneder, afsluttes med en mundtlig eksamen og udløser ti
ECTS-point.
Fokus er på projektstyring og fundraising. Det drejer sig
om alle aspekter i processen med at ansøge, budgettere og
administrere forløbet – lige fra pengene søges og til projektet er afviklet.

For eksempel lærer kursisterne at være opmærksom på,
hvilke fonde der kan være relevante at søge, hvornår de har
ansøgningsfrist, hvordan man skruer en god ansøgning sammen, hvad formalia er, og om de mange og vidt forskellige
krav, der findes til budgettering og afrapportering.
Holdet har også været på studietur til Bruxelles, hvor de
blandt andet mødte den danske EU-parlamentariker Britta
Thomsen (S) samt besøgte lobbykontorer, da det også er
vigtigt at kende til de mange muligheder, der ligger i EU’s
forskningsprogrammer og ikke kun de danske statslige og
private fonde.
I første omgang er der tale om et pilotprojekt, men professionshøjskolen overvejer, om modulet skal udbydes permanent.
Ofre for djøfisering
Hans-Jørgen Mogensen forklarer, at efteruddannelsesforløbet også handler om, at HK´erne skal have papir på deres
kompetencer.
HK´erne har i mange år stået for den økonomiske styring
af forskningsprojekterne, men de oplever mange steder på
KU, som det også sker på mange andre offentlige arbejdspladser, at de bliver fortrængt af akademiske medarbejdere
som jurister og økonomer i den proces, der er blevet døbt
’djøfiseringen’.
Hans-Jørgen Mogensen understreger dog, at det ikke
handler om at tage brødet fra DJØF´erne, men om at fastholde, at der også skal være plads til HK´erne.
Håbet er således, at projektet vil medvirke til, at det nye
lag af akademiske ledere for alvor får øjnene op for, at
HK’erne er en ressource.
»Det er ikke, fordi det er synd for os, men vi vil gerne gøre
opmærksom på, at vi har noget mere og andet at tilbyde.
Vi har ofte en mere praktisk og serviceorienteret tilgang til
tingene, så KU sidder faktisk på en diamantmine, som man
slet ikke udnytter ordentligt. Der er masser af HK’ere, som

kan rigtig, rigtig meget og langt mere, end de får lov til,«
siger han.
Hjælp til forskerne
Hans-Jørgen Mogensen påpeger, at forskerne på KU har
brug for al den hjælp, som de overhovedet kan få, så det er
også en fordel for dem og universitetet, hvis HK´erne får et
større ansvar.
Han henviser til, at der i øjeblikket findes cirka 6.000 tilskudsbaserede forskningsprojekter på KU, hver enkelt med
sit eget regnskab, der sluger tid at holde ajour.
Ifølge Forskerundersøgelsen fra 2012, hvor forskerne blev
spurgt om deres arbejdsvilkår, oplever mere end halvdelen
af dem, at de bruger for meget tid på administration. Cirka
46 procent svarede, at de bruger for meget tid på at søge
eksterne midler.
»Forskerne arbejder utrolig meget, så det vil være en aflastning, hvis vi løser de opgaver for dem, som de strengt talt
ikke behøver sætte sig ind i. Vi kan selvfølgelig ikke skrive
hele det forskningsmæssige i en ansøgning, men vi kan lave
alt det andet og fjerne alle stenene på vejen i et projekt,«
siger han.
Hans-Jørgen Mogensen tilføjer, at det er langt mere effektivt, at en HK´er på et institut eller et center holder styr på,
hvilke fonde der er relevante at søge, hvornår de har ansøgningsfrist samt sætter sig ind i de mange individuelle regler,
som fondene har i forbindelse med ansøgning, budgettering
og afrapportering, frem for at den enkelte forsker gør det.
»Det er min erfaring, at mange forskere kommer for sent
i gang med at søge, og de har heller ikke tid til at følge med
i, hvad der kommer af nye fonde. Hvis de ved, at en HK’er
klapper dem venligt på skulderen og spørger om den her
fond ikke var noget at søge, når de er ved at mangle penge,
så kan de koncentrere sig om deres forskning,« siger HansJørgen Mogensen, der allerede har fået henvendelser fra
andre danske universiteter, der er interesseret i projektet.
clba@adm.ku.dk

HK-SEKRETÆR – »Erfaringerne viser, at det er HK’erne grønthøsteren kører henover, når
der skal spares i staten,« siger idémanden bag projektet Hans-Jørgen Mogensen.
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”Hvis du vil undgå at stå forrest i køen, når fyringssedlerne
skal deles ud, må du selv skaffe
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din afdeling, dit institut eller
dit forskningscenter, og på den
måde gøre dig uundværlig på
din arbejdsplads ”
.
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• 24 administrativt ansatte HK’ere er
blevet optaget på modulet på baggrund af en ansøgning og personlig
samtale.
• Modulet løber fra februar til maj
2013 og indeholder 12 undervisningsdage samt afsluttende eksamen.
• HK’erne får fri til at gå på studiet
samt til den afsluttende eksamen.
• Der undervises i projektkoordinering
og -styring, herunder økonomi- og
budgetstyring og fundraising.
• Modulet giver ti ECTS-point og mulighed for at læse videre, fx på akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (tidligere
Statonom), andre akademiuddannelser eller en fleksibel videregående voksenuddannelse (VVU)
• Projektet er blandt andet finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK), KU samt KU’s Almene Fond

HK følger
uddannelse
tæt

FOTO: LARS JUUL HAUSCHILDT

Kurset som
projektkoordinator

BLÆKSPRUTTE –Tanja Neergaard skal være flere steder på en gang for at få enderne til at mødes.

HK-ansat:
Tingene ville
ramle uden os
Tanja Neergaard er som økonomimedarbejder på Institut for Plante- og
Miljøvidenskab med til at administrere forskningsbevillinger for 140
millioner kroner. Hun håber, at projektkoordinatoruddannelsen kan give
hende nye redskaber til at styre sit arbejde og skaffe penge til instituttet.

efteruddannelse 2
Af Claus Baggersgaard

PROJEKTKOORDINATOR - Det er ikke
kun internt på KU, at HK´erne har store forventninger til efteruddannelsen
som projektkoordinator. HK Stat/Hovedstaden følger projektet og resultaterne nøje for at vurdere, om andre
medlemmer kan have glæde af at få
samme tilbud. Ifølge formand Ulla
Moth-Lund Christensen kan uddannelsen være til gavn for alle med en
smule regnskabserfaring. Det kunne
være HK’ere i centraladministrationen eller for den sags skyld på Bornholm, hvor HK’ere fx kunne hjælpe
håndværksmestre med at byde på offentlige udbudsprojekter.

»Det er som en kæmpe levende organisme, der skifter form
hele tiden,« siger Tanja Neergaard.
Hun taler om sit arbejde som økonomimedarbejder på
Institut for Plante- og Miljøvidenskab, hvor hun sammen
med syv kolleger blandt andet administrerer eksternt finansierede forskningsprojekter med bevillinger på samlet 140
millioner kroner.
Der er hele tiden nye regler, procedurer og regnskabssystemer at sætte sig ind i. Pludselig fik hendes team også ansvaret for at styre regnskaberne for en ekstra faggruppe med
53 ansatte i forbindelse med fusionen mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Biovidenskabelige Fakultet.
Vel at mærke uden at der blev tilført flere ressourcer.
Og så kan hun tydeligt mærke, at hun arbejder i en politisk styret organisation, hvor skiftende ministre hele tiden
finder på nye måder at styre universiteterne på.
Tanja Neergaard vil gerne blive bedre til at styre og lede
sit arbejde, og hun vil gerne have nogle redskaber, der vil
gøre hende i stand til at hjælpe til, at forskningskronerne
fortsat ruller ind til instituttet.
Hun har derfor meldt sig til efteruddannelsesforløbet som
projektkoordinator, for »det er jo i sidste ende mig selv det
går udover, hvis der ikke er penge i kassen,« siger hun.
Ikke kassedamer
Tanja Neergaard savner, at de kontoransatte HK´ere på Københavns Universitet får mere anerkendelse for den indsats,
de yder for deres arbejdsplads.
»Vi spiller en langt mere aktiv rolle, end de fleste går
rundt og tror, og det tager altså virkelig lang tid at lære mit

arbejde. Antallet af forskningsprojekter er blevet meget
stort, og der er kun os på institutterne til at bevare overblikket. Vi sidder ikke bare ved et kasseapparat og udbetaler
penge,« siger Tanja Neergaard.
Godt nok har forskeren det formelle ansvar for, hvordan
pengene er blevet brugt, men økonomimedarbejderne er
samtidig også ansvarlige for, at reglerne er blevet fulgt, hvis
der for eksempel kommer ekstern revision.
Der er mere end rigeligt at holde styr på, blandt andet
fordi de forskellige bevillingsgivere har deres egne individuelle regler og retningslinjer for, hvordan deres bevillinger
må bruges, og økonomimedarbejderne hele tiden må holde
sig ajour med ændringer og svarfrister.
»Jeg fornærmer nok ikke nogen ved at sige, at mange
videnskabsfolk er bedre til at forske end til at projektstyre,
så det ville ende med nogle dundrende underskud og det
totale kaos, hvis vi teknisk-administrative medarbejdere
ikke var der til at holde sammen på tingene,« siger Tanja
Neergaard.
Hun tilføjer, at det kræver både pondus og opbakning
fra institutlederen at sige fra, når en måske velrespekteret
forsker vil bruge af sin bevilling på ting, der ligger uden for
bevillingsformålet. Hun husker blandt andet en forsker, der
havde bestilt kontormøbler og bordlamper og ville betale for
dem med en forskningsbevilling, og den går altså ikke.
»Mange forskere siger, at det er deres penge, men de har
fået dem i kraft af, at de er ansat på Københavns Universitet.
Jeg har tit sagt nej, det må man ikke, ellers kommer vi til at
betale pengene tilbage. Det er os økonomimedarbejdere,
der kender reglerne i detaljer, så vi kunne godt bidrage
mere i forhold til at finde fonde at søge, og når ansøgningsbudgetterne skal skrives,« siger hun.
clba@adm.ku.dk
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KU-kunstværk ofret på
økonomiens alter
Det 10x33 meter store kunstværk ’Biologisk mangfoldighed’, som i 2008 blev skænket til Det Natur- og
Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg, står på tredje år vandaliseret hen. KU mangler midler til en
genetablering, så kunsten må lide. Med den lider værkets ophavsmand, kunstneren Bjørn Nørgaard.
KUNST
Af Anne Høj Nielsen

Det er knap fem år siden, at Bjørn Nørgaard, en af Danmarks mest markante kunstnere, fik indviet sit værk ’Biologisk mangfoldighed’ på pladsen foran kantinen på Frederiksberg Campus. Værket fungerer som pladsudsmykning,
og er en 10x33 meter stor granitflade med indlagt kobber
og stål.
Men i juli 2011, tre år efter offentliggørelsen, blev kunstværket vandaliseret, da tyve stjal metallerne. En forbrydelse, der ikke kun ramte kunstværkets ejer, Københavns
Universitet, men også kunstneren bag:
»Jeg går stadig jævnligt forbi, og det ser forfærdeligt ud.
Det er ikke spor sjovt at gå forbi,« fortalte Bjørn Nørgaard
således til Frederiksberg Bladet kort efter tyveriet.
Og denne ærgrelse har Bjørn Nørgaard efterhånden måttet leve med længe. For selv om det snart er to år siden, at
’Biologisk mangfoldighed’ blev ødelagt, er skaderne endnu
ikke blevet udbedret.
Derfor luftede han for nyligt sin frustration i et læserbrev
i Politiken. Og da Uniavisen kontakter ham, er kunstneren
da også klar i mælet, når han skal beskrive sin oplevelse af
situationen.
»Jamen, jeg er voldsomt utilfreds,« slår Bjørn Nørgaard
fast.
KU har ansvaret
Så hvorfor har Science ikke repareret skaderne, men ladet
kunstværket stå ødelagt hen i snart to år?
Lone Zeeberg, der er plan- og projektchef på Science, understreger over for Uniavisen, at fakultetet er meget ked af
situationen.

Biologisk
mangfoldighed
Bjørn Nørgaards kunstværk består en 10 x 33 meter efter
stor granitflade udført af store granitsten, både glatpolerede
og matslebne. Gennem fladen snor sig en dna-streng i stål
og bronze, og i nogle af stenene er lavet relieflignende helleristninger, som man også finder i andre af Bjørn Nørgaards
udsmykninger. Værket blev indviet i anledning af Frederiksberg Campus’ 150 års jubilæum. Universitets- og Bygningsstyrelsen har medfinansieret udsmykningen.

Bjørn Nørgaard
Bjørn Nørgaard (f. 1947) er en dansk billedhugger,
grafiker og performancekunstner. Han stod bl.a. bag
den berygtede Hesteofring i 1970, der var en demonstration mod Vietnamkrigen. Det er Bjørn Nørgaard,
der har udført de 17 gobeliner over Danmarks historie, der er ophængt på Christiansborg. Gobelinerne
var Dansk Industris gave til Dronning Margrethe
i anledning af dennes 50 års fødselsdag. Ud over
at modtage flere prestigefyldte priser blev Bjørn
Nørgaard i 1994 slået til Ridder af Dannebrog, og han
har modtaget Fortjenstmedaljen.
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»Det er ikke med vores gode vilje – jeg græmmer mig, når
jeg går forbi og ser det fine kunstværk, der er helt smadret,«
siger hun og forklarer, at årsagen til den manglende udbedring ganske enkelt er økonomi.
Københavns Universitet er nemlig selvforsikrende, så der er
ikke nogen økonomisk hjælp at hente. Vi skal med andre ord
selv finansiere en genetablering af værket.
Og der er ikke tale om småpenge. Ifølge Lone Zeeberg vil
en genetablering af ’Biologisk mangfoldighed’ således koste
et sted mellem en og to og en halv million kroner.
»Vi har prøvet at søge forskellige fonde. Men det er rigtigt svært at finde en fond, der vil finansiere en reparation,
da det ikke er noget, der rigtigt er prestige i,« siger Lone
Zeeberg.
»Så smådonationer er også velkomne – mange bække små
…«
Nørgaard truer med advokat
I en mail til Uniavisen tilføjer kommunikationschef fra
Science Joakim Groth at der ved en genopretning også vil
være en risiko for, at metallet vil blive stjålet igen.
Men hvad er alternativet til en reparation?
At lade kunstværket stå hen, ødelagt, er næppe en løsning. Det er faktisk direkte i strid med ophavsretsloven. Det
skriver Bjørn Nørgaard i læserbrevet til Politiken, hvor han
citerer bekendtgørelsen af lov om ophavsret, §3, stk. 2. Den
lyder som følger:
»Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for
almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er
krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske
anseelse eller egenart.«
Til Uniavisen fortæller Bjørn Nørgaard, at hvis der ikke
snart sker noget, kan han derfor blive tvunget til at få sig en
snak med sin advokat. Her indskyder han, at en eventuel

FØR

fjernelse af kunstværket højst sandsynligt vil koste mere
end en renovation.
Bjørn Nørgaard siger dog, at han ingen trang har til at
pege fingre og placere skyld.
»Jeg er klar over, at der ikke er tale om ond vilje,« siger
han, men tilføjer, at han ser hele situationen som udtryk
for, at der er nogle arbejds- og kommandoveje, der ikke fungerer på Science.
En vurdering, der hænger sammen med, at Science – der
i 2012 blev til ved en fusion af Det Naturvidenskabelige og
Det Biovidenskabelige Fakultet – har skiftet administrativt
ham et par gange, siden kunstværket blev planlagt og etableret.
Et kunstværk i limbo
I mailen til Uniavisen, fortæller Joakim Groth, at fakultetsdirektør Marianne Rønnebæk er i gang med at planlægge et
møde med Bjørn Nørgaard og Lone Zeeberg. Et møde, hvis
dagsorden bliver drøftelsen af mulighederne for at genetablere kunstværket.
Til det tilføjer Lone Zeeberg i telefonen, at de fra fakultetets side er meget interesseret i at indgå i en dialog med
Bjørn Nørgaard om alternativer. Hun forklarer, at kunstværket ikke oprindelig var tænkt med metaller, og at man
måske kunne tænke i andre baner end en fuldstændig genetablering af det oprindelige kunstværk.
Om de to parter kan blive enige om fremtiden for ’Biologisk mangfoldighed’ og om den økonomiske støtte, må
tiden vise.
Indtil da er der dømt status quo: Et kunstværk, der står
ødelagt hen på andet år, en krænket kunstner og et universitetsfakultet, der ikke er i stand til at få samlet den nødvendige kapital.
Uni-avis@adm.ku.dk
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meteoritjæger

KU’s forskere kommer vidt omkring i jagten på videnskabens sandheder. Til lands, til vands
og i luften indsamler de data og gør nye landvindinger inden for deres felt. Uniavisen følger
en ung planetforsker helt om på den anden side af kloden. Han jager nemlig den lille bitte
brik, der forhåbentlig får hele det store puslespil til at gå op.

plaNETFoRSkER
Tekst: Sofie Aggerholm
Fotos: Anne Peslier, Katie Joy og Jesper Holst

I lastrummet på et kæmpestort amerikansk
transportfly sidder en dansk geologistuderende. Hans navn er Jesper Holst, og han
er på vej til det koldeste og goldeste sted på
Jorden.
For bare en uge siden sad han trygt og
godt i sin varme og velkendte kontorstol på
Geologisk Museum på Købnhavns Universitet (KU). Nu sidder han spændt fast bag
i en C17. Der er ingen vinduer, og ingen
stewardesser kommer med varme måltider.
Komforten varsler om den benhårde ekspedition, der venter.
På rigtig mange måder, er han bare en
helt almindelig 26-årig. Han bor i København, studerer, spiller guitar og går i byen
med sine venner. På Facebook ligger de
obligatoriske festbilleder side om side med
gamle klassebilleder og snapshots af kæresten.
Alt er som det plejer at være – og dog. For
når verden kalder, rejser han ud til selv de
fjerneste, fjendtligste og mest øde afkroge.
Nu er han havnet her, meget langt væk
hjemmefra.
To måneders total isolation
Mast inde mellem den øvrige oppakning
sidder han sammen med resten af holdet,
som han nu skal arbejde sammen med. Det
består af otte forskere fra fem lande. De
12
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kender ikke hinanden i forvejen, men det
kommer de til.
Turen går fra Christchurch i New Zealand
til McMurdo-stationen i Antarktis. Det er i
hvert fald planen. Men hvis vejret er bare
halvdårligt, er det for farligt at flyve, og så
bliver hele turen udsat. I dag skinner solen.
Eventyret kan begynde.
Med sommerfugle i maven og udsigt til
to måneders total isolation er han klar til
at lande på den permanente havis. Han er
iført knaldrødt termotøj og paintballmaske.
Masken er hans eget påfund. Den beskytter
hele ansigtet mod sne og kulde, og samtidig
fungerer den som et par kæmpestore solbriller.
Selvom det er højsommer på Sydpolen,
og solen skinner døgnet rundt, så skal man
ikke lade sig narre. Snestorme og en chillfaktor på under minus 50 grader, som den
reelle kuldepåvirkning når vind og temperatur kombineres, er en del af pakken, når
man som Jesper vil løse universets gåder.
Han jager nemlig meteoritter.
Det hvide kontinent
»Der falder et jævnt antal meteoritter over
hele jordkloden. Vi kunne lige så godt lede i
Gribskov eller på Amager Fælled, men det er
svært at finde kulsorte sten i en mørkebrun
skovbund. Antarktis er et stort, hvidt kontinent, og det spiller en stor rolle i forhold til
det at finde meteoritter,« forklarer han.
Meteoritter er klumper af sten og metal,
der kommer fra rummet. Forskerne indsam-

ler og analyserer dem for at lære mere om,
hvordan solsystemet er dannet. Langs den
transantarktiske bjergkæde samles store
mængder is og presses opad. Det opkoncentrerer forekomsten af de eftertragtede sten.
»Vinden er så hård, at den skræller islagene af. Meteoritterne ligger som perler på
en snor på isen foran bjergtoppene,« forklarer han.
Isen, han taler om, kaldes blåis. Den dækker store områder af Antarktis og er tusinder af år gammel. Det er her, de små sten fra
rummet træder tydeligst frem, og det er her,
der er flest af dem.
Selvom det kribler i fingrene for at komme i gang, må han væbne sig med tålmodighed. På Antarktis tager alting tid, og at
ankomme til den amerikanske polarstation
er kun første skridt. Nu venter nogle dage
på McMurdo-stationen, hvor udstyret skal
tjekkes og klargøres, inden turen går ud til
Camp 1.
Fra basecamp til ingenting
»Man opholder sig ude på isen i seks uger i
træk. Man bliver fløjet fra basecampen og
midt ud i ingenting. To mand, en snescooter
og et telt, og så kan man ellers finde isboret
frem og begynde at slå pløkkerne i.«
Jesper og hans makker er de første i Camp
1. De er fuldstændig alene på isen. Senere
kommer der flere til, og en samlet lejr består
typisk af seks telte; fire sovetelte med plads
til to i hver, et fællestelt, og så det berygtede
toilettelt.

”Vinden er
så hård, at
den skræller
islagene af.
Meteoritterne
ligger som
perler på en
snor på isen
foran bjergtoppene”

på Antarktis

Sne, is og golde bjerge så langt øjet rækker.
Naturen og vidderne på Antarktis er ulig alt
andet, fortæller Jesper.

»Lugten fra toiletspanden er ikke særlig hyggelig. Man tager låget af, og så sætter man
sig på et skumsæde. Hvis det havde været et
almindeligt sæde, havde det været minus 30
grader. Derudover er der bare lidt ethanol
til at rense hænderne i. Det er ikke særlig
lækkert, men for ti år siden fandtes der slet
ikke noget toilet. Der gravede man bare et
hul i isen.«
For at afhjælpe de værste gener har lejrens piger taget duftlys med. Drengene står
for læsestoffet, som Jesper med et glimt i
øjet understreger naturligvis består af videnskabelige artikler. I hvert fald øverst i
stakken.
Ingen vedkender sig Anders And og Penthouse, men alle nyder godt af det. Når den
nærmeste 7-Eleven ligger tusindvis af kilometer væk, må man tage til takke med det,
der er, og på Antarktis er adspredelserne få
og kærkomne.
ingen kontakt med omverdenen
Ude i lejren er der sat solpaneler op. De oplader de GPS’er, som holdet bruger, når de
arbejder. Den computer, der er den eneste
kontakt til omverdenen, får også energi
fra den konstante sommersol. Fra den kan
holdet udsende en daglig opdatering, men
de kan ikke gå på nettet. Al kommunikation
er envejs.
»Vi kan sende en blog ud, så folk derhjemme kan følge med i, hvad der sker. Det er
familie og venner rigtig glade for,« forklarer
han.
Det er måske særlig sandt, når man som
Jesper er væk både juleaften og nytårsaften.
»Camp’en er et meget øde og ensomt sted,
men sammenholdet er heldigvis godt. Alle
har sat sig op til turen i lang tid, så folk er
meget flinke og tolerante. Nytårsaften mødtes vi i fællesteltet og lavede pizza. Vi brugte
en Cola-dåse som kagerulle og efter nogle
timer var den færdig. Juleaften forsøgte
vi os med en kalkun. Det tog seks timer at
stege den, men vi tog det som en helligdag
og hyggede os med det«
Sammenholdet i lejren er vigtigt for at få
det hele til at fungere. Man lever tæt sam-

men, og man arbejder tæt sammen, begge
dele for sikkerhedens skyld. At opholde sig
på Antarktis er bestemt ikke ufarligt.
»Lige omkring nytår blev vi udsat for en
rigtig grim storm, der varede i fire dage.
Indenfor i lejren kunne vi hverken høre eller
se hinanden, fordi det blæste så meget. Vi
kunne lige så godt have været på fire forskellige planeter«.
Denne gang kom de helskindede gennem strabadserne. Andre har ikke været så
heldige.
Hele ekspeditioner mister
livet i kulden
Den engelskfødte kaptajn Robert Falcon
Scott er en af de mest berømte ekspeditionsledere i historien. Han ledte sit hold til Sydpolen allerede i januar 1912, kun fem uger
efter norske Roald Amundsen havde nået
polen som den første nogensinde.
Den barske tur tærede på kræfterne, og da
de blev fanget af en lignende storm, mistede
hele holdet livet som følge af udmattelse,
sult og forfrysninger. Deres lejr blev deres
gravsted, og de blev først fundet knap et år
efter.
»Vores tur faldt præcis 100 år efter Scotts
ekspedition. Om aftenen sad vi tit sammen
og hyggede os. Vi havde pakket et par flasker whisky hjemmefra, og så læste vi højt
af Scotts dagbog, mens vi drak en sjus,«
fortæller han.
Der er god grund til at være årvågen både
i og uden for lejren, og holdet er altid på
vagt, når de bevæger sig af sted på isen. Så
sent som i år døde tre mand i en flyulykke,
da de blev overrasket af en snestorm. Ude af
stand til at orientere sig, styrede de direkte
ind i en klippevæg.
I McMurdo er adskillige bygninger opkaldt efter eventyrere, der har mistet livet
på isen. De telte, som Jespers ekspedition
bruger, er magen til dem, Scott og hans
folk strandede i. Historierne er konstant til
stede. Det samme er erfarne ledere og sikkerhedsfolk.
»Der kører altid en sikkerhedsrepræsentant forrest, når vi er af sted. Hans opgave

er at sikre, at vi ikke kører ned i en gletsjersprække,« fortæller han.
De dybe kløfter opstår, når isen bevæger
sig hen over terrænet. Som ved et jordskælv
kan iskappen slå revner. Og selvom de kan
være flere meter brede, kan de være næsten
umulige at få øje på, når snevejr og fygning
fra den evige søndenvind dækker dem til.
Ture udenfor lejren er derfor altid koordinerede. Ingen søger ud alene, og man går kun
langs afmærkede stier.
Udstyr fra månemissionerne
»Selve arbejdet med indsamlingen foregår
på snescooter på blåisen. Med sikkerheds-

udstyr, ekstra tøj og frokost i sædet er man
klar til at tage af sted. Man kører side om
side og afsøger isen systematisk i én bane,
vender rundt og kører tilbage i en anden
bane. Hvis man finder en sten her, så er det
en meteorit. Der er simpelthen ikke noget
terrestrisk materiale i de her områder.«
Den første meteorit, de finder, er bare
halvanden centimeter i diameter, men fornemmelsen er stor.
»Den har ligget der i isen i tusinder af år
og været ude i rummet i milliarder af år, og
så er man den første, der ser den. Det er en
ret speciel oplevelse,« forklarer han.
Meteoritterne varierer meget i størrelsen.

Blå Bog
Jesper Holst
• Født i 1985
• Bor i Taastrup sammen med sin kone,
Charlotte. Hun er også geolog
• Vokset op i Vallensbæk, men tilbragte to
år på Grønland sammen med sin familie,
da han var 5-7 år
• Mor og far er flyveledere
• Drømte egentlig om at læse medicin,
men kom ikke ind
• Blev i stedet optaget på geologi ved KU
• Kandidat i 2010
• Ph.d. i 2014
• Har tidligere lavet feltarbejde i
Argentina, Norge, Spanien, USA og
på Grønland
• Drømmer om at blive forsker, i første omgang måske som postdoc i udlandet
• Spiller dødsmetal i sin fritid

Turen hjemad går fra basecamp til McMurdo-basen i et amerikansk Hercules-fly. Skægget er blevet længere,
og snart venter det første varme bad i halvanden måned. På laboratoriet bliver de antarktiske meteoritter
analyseret. Når Jesper ikke er på eventyr, er det her, han tilbringer det meste af sin tid.
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Den største de finder vejer 26 kilo og er omtrent så stor som en fodbold.
»Vi fandt også en ret sjælden type, der er
helt afrundet fra turen ind igennem atmosfæren og nærmest er smeltet om som et
projektil.«
Hver sten markeres med et flag, inden de
samles ind, nummereres og sendes til Johnson Space Center i Houston, USA.
»De frysebokse, man pakker stenene i, har
været på Månen. Det var dem, som Apollomissionerne brugte til at fragte prøver
hjem i.«
Fra rumforskningscenteret i Nordamerika
kan alverdens laboratorier rekvirere prøver
og analyser. På den måde ender Jespers feltarbejde med at fremme forskningen både
på hans eget institut og i resten af verden.
Arbejdet på Antarktis er værdifuldt i mange
sammenhænge.
I løbet af de seks uger på isen, finder
holdet over 300 meteoritter. Ud af 42 dage
arbejder de 15. Resten af tiden er vejret for
dårligt, og de må blive i lejren.

Februar nærmer sig, og det samme gør den
antarktiske vinter.
Tilbage til civilisationen
Turen hjemad går over McMurdo-stationen.
Der venter det første varme bad i seks uger.
»Det var fantastisk at komme i bad igen.
Jeg tog et ekstra, bare fordi jeg kunne.
Under hele ekspeditionen havde man kun
vasket hænderne og sprittet dem af i ethanol. Man udviklede nærmest et fedtlag over
resten af huden, så alting bare prellede af.
Nogle af pigerne smeltede is, så de kunne få
vasket hår. Jeg klippede bare mit af, så da vi
kom tilbage var skægget egentlig det største
problem. Det var blevet så langt, at det tog
over en time at få det hele barberet af.«
I løbet af et par dage pakker holdet alt
deres udstyr sammen, så det er klar til næste
sommers ekspedition. Snescooterne skal
tjekkes. Toiletspandene skal tømmes. Derefter går turen endelig hjemad.
Igen sidder de stuvet sammen i lastrummet på et militært transportfly. Igen er der

ingen vinduer. Men det er lige meget nu.
Det udmattede hold orker knap nok at sidde
oprejst. Flere lægger sig på gulvet og overgiver sig til søvnen.
Når de lander i New Zealand, skilles deres
veje.
Jesper flyver fra Christchurch til Los
Angeles. Fra Los Angeles til New York. Fra
New York til London. Og til sidst fra London
til København. Her venter familien, kæresten, den varme seng, det rindende vand og
de døgnåbne supermarkeder.
Et vemodigt farvel
»Alligevel var det vemodigt, da vi sluttede
turen af. Antarktis er det vildeste sted på
Jorden, og man får nogle fantastiske naturoplevelser. Jeg er så glad for at være i et fag,
hvor man får mulighed for at tage på den
form for ekstreme rejser.«
I dag er han dog tilbage i den varme
kontorstol på Geologisk Instituts Center for
Stjerne og Planetdannelse. Her indgår de
antarktiske meteoritter i forskningen. De

enkelte dele analyseres og er på den måde
med til at hjælpe Jesper og hans kollegaer
med at finde ud af, hvor gammelt solsystemet er. Det er det, han skriver ph.d.-opgave
om, og det er inden for det felt, hans forskningsgruppe gør sig bemærket.
Den faglige gevinst ved turen ligger lige
for. Og det gør den personlige gevinst,
ifølge Jesper, også.
»Det er en fantastisk oplevelse at være på
Antarktis. Det kan ikke sammenlignes med
noget, og jeg ville helt sikkert tage af sted
igen, hvis jeg fik chancen.«
Om det bliver aktuelt lige foreløbig er
svært at spå om. Kæresten er blevet til konen og om få uger bliver han far til en lille
pige. Det er måske udfordring nok – i hvert
fald lige i første omgang.
uni-avis@adm.ku.dk

ANSMET programmet finansieres
af NASA og NSF legater.
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1. Turene på isen giver gevinst. Jesper og hans hold finder i alt over 300 meteoritter. De gør ikke meget væsen af sig, men de udgør det vigtigste råstof for planetforskningen.
2. Hvor mange planetforskere skal der til for at samle en sten op? Tydeligvis en del. Her er holdet i fællesskab i gang med at indsamle og klassificere en nyfunden meteorit.
3. Lejren er holdets base i de seks uger, de tilbringer på isen. Den består af fire sovetelte, et fællestelt og et toilettelt. Sidstnævnte ses yderst til højre.
4. Eftersøgningen foregår på snescooter. Holdet kører side om side, imens de minutiøst afsøger isen. »Hvis man finder en sten her, er det en meteorit.
Der findes simpelthen ikke terrestrisk materiale i de her områder,« fortæller Jesper.
5. Langs morænerne aflejres både sten og meteoritter side om side. Det kræver et trænet øje at kende forskel, men hvis man kan kunsten, er der masser at komme efter. Her markerer hvert flag en meteorit.
6. Det berygtede toilettelt. Hverken duftlys eller hyggelæsning ændrer på det faktum, at spanden skal tømmes manuelt.
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MASSEUDDØEN – Sidst jorden var vidne til en lignende masse
udryddelse af arter var for 65 millioner år siden, da også dinosaurerne døde, fortæller Carsten Rahbek, her stående foran fortidige
dyreskeletter på Zoologisk Museum.

FOTO: SCANPIX

”Biodiversitetskrisen er langt
mere alvorlig end klimakrisen“
»Vi er ved at ødelægge grundlaget for menneskets liv på jorden,« advarer en af Danmarks
førende biologer, professor Carsten Rahbek som optakt til en stor konference på
Københavns Universitet om biodiversitet og naturforvaltning i Danmark.
MAKROØKOLOGI
Af Rasmus Preston og Richard Bisgaard
»Der er ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk der har
fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik.«
Anders Fogh Rasmussen på Venstres landsmøde i
2003.

En af verdens førende forskere i biodiversitet, professor Carsten Rahbek fra Københavns Universitet, råber nu vagt i gevær.
Rovdriften på naturens ressourcer og
økosystemer er gået over gevind, og vi står
over for en biodiversitetskrise, som kan få
alvorlige konsekvenser for os alle.
»I Danmark mangler der virkelig fokus
på de udfordringer vi står over for. I EU og
mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, som Tyskland, Norge og England, bliver biodiversitetskrisen taget meget mere alvorligt,« siger Carsten Rahbek.
Danmarks Grundforskningsfonds Center
for Makroøkologi, Evolution og Klima,
som han er leder af, arrangerer derfor et
nationalt biodiversitetssymposium 15.-16.
april på Biocentret ved KU, hvor danske
og internationale eksperter på området vil
fremlægge og diskutere den nyeste viden.
»Biodiversitetskrisen er langt mere alvorlig end klimakrisen,« siger han med
henvisning til, at klimaforandringerne dybest set ’blot’ handler om en omfordeling
af Jordens ressourcer.
»Klimaforandringerne bytter rundt
på temperatur og nedbør og ændrer på
den måde, hvor de produktive områder
på kloden findes. Men biodiversiteten er
grundlaget for, at økosystemerne på jorden
fungerer,« siger han og glæder sig over, at
FN har taget initiativ til at oprette et bio-

diversitetspanel, IPBES, og har udnævnt
2011-2020 som biodiversitetsårtiet.
En alvorlig krise
Carsten Rahbek har været en af de drivende kræfter bag flere internationale møder
om biodiversitet. Han vil med sin indsats
sikre at forskere, politikere og beslutningstagere over hele verden arbejder sammen
på et stærkt fælles grundlag.
»Overalt på jorden er organismer tilpasset specifikke miljøer og indgår i økosystemer, der sikrer balancen mellem de
tilgængelige ressourcer, der er grundlaget
for selve livet. Vi mennesker er også afhængige af at denne balance opretholdes,«
understreger han.
TEEB (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity) har for EU således beregnet,
at det årlige velfærdstab ved forringede
økosystemydelser er på op imod 3.000 milliarder kroner.
»Vores jord rummer ikke uendelige ressourcer, og vi er ved at udhule naturens
produktivitet gennem et overforbrug. Vi
forbruger cirka halvanden gang så hurtigt
som naturen kan nå at reproducere. På
den måde er vi ved at save vores egen gren
over. Det er essensen af biodiversitetskrisen,« fortæller Carsten Rahbek.
En alvorlig krise
Problemet rækker langt ind i mange forskellige dele af vores samfund.
Blandt andet bidrager økosystemer så
ledes til naturens stabiliserende funktioner
ved formningen af jord, omsætning af
næringsstoffer, nedbrydning af forurenede
stoffer, primær produktion, biomasseproduktion, bestøvning, CO2-lagring,
og vandrensning og -cirkulation, her-

under vådområders evne til vandtilbageholdelse.
»Når økosystemer ødelægges, forstyrrer vi naturens orden, og det medfører,
at mikrober presses ud af deres naturlige
cyklusser. Vi har set det med blandt andet
HIV og fugleinfluenza. Det er sygdomme,
som vi ikke er specielt gode til at håndtere.
Man snakker om en genforhandling af
det ’evolutionære våbenkapløb’ mellem
mennesker og mikrober, og mennesket
kan være på den tabende side,« uddyber
Carsten Rahbek.

”Livet skal
nok fortsætte.
Spørgsmålet
er bare, om
mennesket
har en plads
i det succesfulde liv.“

Økosystemer under nedbrydning
Rent vand og luft, frugtbar landbrugsjord, stabilisering af klima, kontrol med
oversvømmelser og tørke og bestøvning af
planter er blot nogle de ting som økosystemerne sørger for. Alt sammen noget vi ville have svært ved at erstatte og derfor ikke
kan leve uden, fortæller Carsten Rahbek.
Ifølge internationale opgørelser er omkring 45 procent af klodens oprindelige
skovarealer forsvundet, størstedelen i
løbet af de sidste 100 år, og de forsætter
med at svinde ind. Ti procent af koralrevene, som er nogle af jordens mest mangfoldige og rige økosystemer, er blevet ødelagt. Herudover trues op mod en tredjedel
af de resterende, og vi risikerer at de forsvinder inden for ti-tyve år. FN har opgjort
at cirka tyve procent af alle jordens 10-15
millioner arter er truet.
»Den videnskabelige konsensus fastslår,
at udryddelsen foregår 100-1.000 gange
så hurtigt som den naturlige rate for arters
uddøen. Vi er midt i den sjette masseuddøen af arter i jordens mange milliarder år
gamle historie. Den første, der er forårsaget af en anden art – mennesket,« fortæller han og tilføjer:
»Sidst jorden var vidne til sådan en
udvikling, var for 65 millioner år, da også
dinosaurerne uddøde.«
»Internationalt siger man at der er tale
om et forsikringsspørgsmål, at vi ved at
bevare biodiversiteten forsikrer os selv,
så vi som mennesker også i fremtiden er
en del af livet på jorden. For livet skal nok
fortsætte. Spørgsmålet er bare, om mennesket har en plads i det succesfulde liv,«
siger Carsten Rahbek.
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Ove Kaj Pedersen:

Universiteterne er spydspidser
i konkurrencestaten
Universiteternes primære opgave er ikke længere at fremme
demokrati, men erhvervslivets konkurrenceevne, mener
CBS-professor Ove Kaj Pedersen. I dette interview redegør han mere udførligt for universiteternes ændrede rolle i
overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat.

universiteter og
konkurrencestat
Af Richard Bisgaard

SU-reformen er blot en lille
brik i en voldsom forandring af uddannelsespolitikken, hvis mål ikke længere
er at skabe demokratiske
borgere, men købelystne
forbrugere og kreative konkurrencedyr.
Sådan lyder en af de mange teser, som studenterpolitikere og andre med lidt
fantasi vil kunne udlede af
professor Ove Kaj Pedersens
bog Konkurrencestaten.
Siden den udkom forrige
år, har bogen været fast
pensum hos politikere og
beslutningstagere, der forsøger at skaffe sig overblik
over de store forandringer,
Danmark og andre vestlige
velfærdsstater undergår
under trykket fra globalisering og øget europæisk
integration.
Desværre har den internationalt anerkendte
politolog, der for ti år siden
blev headhuntet fra en
professorstilling i komparativ politik på Københavns
Universitet til Copenhagen
Business School for at
grundlægge International
Center for Business and
Politics, kun fokuseret på
folkeskolen i det afsnit, hvor
han beskriver konsekvenserne i uddannelsessektoren
af velfærdsstatens overgang
til konkurrencestat.
Vi er derfor troppet op
på Steen Blichersvej 22,
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hvor Ove Kaj Pedersen nu
præsiderer over en større
international stab af samfundsforskere i den tidligere
direktørvilla til Den Kgl.
Porcelænsfabrik, hvis bygninger CBS har overtaget,
for at få hans vurdering af,
hvilken rolle universiteterne
er tiltænkt i den konkurrencestat, som både blå og
rød blok synes optaget af at
opbygge.
Og den er betydelig, forstår man på professoren:
»Hele universitetspolitikken har i de seneste ti år fået en strategisk målsætning,
hvilket ændrer ved spørgsmålet om universiteternes
rolle og gør den meget mere
kompleks,« siger Ove Kaj
Pedersen og giver tre eksempler på, hvordan universiteterne i dagens Danmark
tænkes ind i en større strategisk sammenhæng.
Universiteterne som
centrum for byudvikling
Det første vedrører de store
byudviklingsprojekter rundt
omkring i Danmark for øjeblikket. Alle er bygget op efter campusideen, forklarer
Ove Kaj Pedersen.
»Odense investerer nu
24 milliarder kroner i at
placere universitetet midt i
byen sammen med det nye
supersygehus og bygger en
letbane og kollegier med
mere op omkring det. Det
vil sige at Odense by bliver
en traditionel campusby,
som de amerikanske østkystbyer har været«.

»Vi ser det også i Århus,
hvor universitet, professionshøjskole og kollegier
udbygges på begge sider af
Randersvej, supersygehuse
placeres ude i Skejby og
nye store kulturhuse og biblioteker nede i havnen. Det
giver en hel akse gennem
Århus, som udelukkende
har med uddannelse og
forskning at gøre – og som
suppleres med en letbane
og infrastruktur med store
edb-centre, serverfaciliteter,
kollegier. Det er en kæmpeinvestering, de også laver i
Århus.«
»Det samme ser du i Aalborg, i Kolding og i mindre
grad i København, om end
Ørestadsprojektet delvist
var tænkt på samme måde.
Alle steder tænkes universiteterne ind i lokalplaner
sammen med erhvervsvirksomheder, biblioteker,
letbaner og så videre, så der
opstår en komplementaritet.«
Håbet er, at man med
campusstrategierne kan
gentage kunststykket fra
Silicon Valley og Stanford i
USA, hvor man med succes
bygger små high tech-virksomheder op på campus,
der efterfølgende springer
ud og bliver til store erhvervsvirksomheder, forklarer Ove Kaj Pedersen.
»Det er godt eksempel på
hvordan universiteterne gøres til noget meget centralt
i en mere generel udvikling
af kapacitet til at konkurrere. Filosofien er, at der

skal et godt byområde til
for at tiltrække de bedste
forskere og arbejdere til de
virksomheder, der ligger i
området.«
Supersygehuse i
universitetsbyer
Det andet eksempel er supersygehusene.
»De otte supersygehuse er
en af de største investering
i den danske stats historie.
De er forsknings- og universitetshospitaler, som bygges
med den forudsætning, at
der skal samarbejdes med
omkringliggende erhvervsvirksomheder, at velfærdsteknologi skal udspringe af
dem, og at de skal lokaliseres i forhold til de etablerede universiteter.«
»Det er også en kæmpe
investering i samarbejde
mellem det offentlige og det
private i udvikling af forskning til erhvervsvirksomheder. Her ses igen komplementariteten, hvor universiteterne og forskning tænkes
ind som noget centralt i
forhold til mange andre
aspekter og er drivkraften
i en kapacitetsopbygning,«
siger Ove Kaj Pedersen.
Universiteter
mister karakter
Det tredje eksempel er
forandringen af universiteterne, som i takt med at de
bliver strategiske deltagere
i kapacitetsopbygning af
konkurrencekraft også mister karakteren af at være
universiteter.

»Når universiteter indgår
i projekter, hvor de skal
samarbejde til mange sider,
bliver det i stigende grad
udvisket, hvor universitetets
grænser går. Hvornår kigger
du på en universitetsbygning
og hvornår gør du ikke?«
I den sammenhæng indgår
også, at der både på europæisk plan og nationalt i Danmark er udviklet en særlig
strategi om et helt uddannelsessystem, hvor vi tænker
uddannelse fra nul til 65.
Christine Antorini har lige lavet sin folkeskolereform, der
hedder ’Fra nul til 18’, Morten Østergaard sidder med
Uddannelsesministeriets
strategi ’Fra 18 til 65’. Det vil
sige, vi tænker den enkelte
persons hele liv i forhold til
uddannelse, pointerer Ove
Kaj Pedersen.
Målsætningerne om, at 95
procent af en ungdomsårgang inden 2015 skal have
en ungdomsuddannelse,
at 60 procent skal have en
videregående uddannelse og
40 procent en langvarig videregående uddannelse er lige
præcis sådanne målsætninger, som universiteterne ikke
alene kan levere, men som
hele uddannelsessystemet
skal inddrages i for at kunne
løses.
Brobygning mellem
uddannelsesniveauer
Hermed er forholdet mellem
professionshøjskolerne og
universiteterne pludselig blevet en vigtig diskussion, der
står og vibrerer i øjeblikket.
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”Hele universitetspolitikken har i de
seneste ti år fået en
strategisk målsætning, hvilket ændrer
ved spørgsmålet om
universiteternes rolle
og gør den meget
mere kompleks”

Det samme gælder forholdet mellem akademierne
og professionshøjskolerne,
mellem erhvervsuddannelserne og gymnasierne,
mellem gymnasierne og
folkeskolen og mellem folkeskolen og børnehaverne.
»Alle vegne diskuterer vi,
hvordan der kan laves lettere overgange fra det ene
niveau til det andet, således
at omkostningerne ved at
gå fra den ene institution til
den anden minimeres.«
Samtidig diskuterer vi,
hvordan der mellem universiteter og professionshøjskoler og helt ned til børnehaver kan laves brobygningsarrangementer over i
det private erhvervsliv.
Det viser ifølge Ove Kaj
Pedersen, at vi betragter
universiteterne som led i
et helt uddannelsessystem,
der samlet set skal levere
resultater.
»Universiteterne ses som
komplementære til mange
andre private og offentlige
funktioner og mister i stigende grad deres identitet
som universiteter. De bliver
en af mange faktorer i en
samlet strategi. Det er den
store udfordring,« siger Ove
Kaj Pedersen og henviser
til, at det også er den måde,
kineserne, englænderne og
tyskerne tænker deres universiteter på.
Forskellige nationale
strategier
I Danmark har vi hidtil fokuseret på, hvad der gør os

ens med de andre vestlige
lande. Nu skal vi finde ud
af, hvad der gør os forskellige, mener CBS-professoren.
Tyskerne har fx inden
for de seneste år investeret
betydelige summer på at
integrere Centres of Excellence på universiteter, der
arbejder på tværs af offentlig-privat og nationalt-internationalt. Hele Max Planckinvesteringsprogrammet
tager sigte på at gøre tysk
forskning særlig kendt ved
dens høje internationale
niveau. De skelner meget
mere præcist mellem et
masseuniversitet – at give
kompetence til så stor en
gruppe som muligt af en
ungdomsårgang – og et
eliteuniversitet, at fremme
den allerbedste forskning
og ph.d.-uddannelse inden
for specielle områder og for
specielle grupper.
Franskmændene har gjort
det anderledes. De har netop oprettet to nye elitære
universiteter – et i Toulouse
og et i Paris – udelukkende
for økonomer. Det passer
ind i en lang tradition for at
lave eliteforskning inden for
det særlige CNRS-system,
men også inden for de ordinære højere uddannelser,
Grands Ecoles. Ifølge Ove
Kaj Pedersen har universiteterne i Frankrig altid været
masseuddannelsesapparater, og ved siden af har man
haft en elitelinje.
Amerikanerne gør noget
helt tredje. Deres uddannelser tager i hovedsagen sigte

på at give den enkelte en
klassisk dannelse kombineret med et stærkt metodisk
grundlag.
»Så kan man tage hen i
verden, hvor man vil. Det
er den klassiske sandhedssøgende universitetstradition,« pointerer Ove Kaj
Pedersen, der finder det
paradoksalt, at vi i Danmark
vil sammenligne os med
Harvard, Stanford, Yale,
Princeton og de andre Ivy
League-universiteter, samtidig med at vi gør det stik
modsatte af disse.
»I USA har de satset på
at opbygge den almene
færdighed til at bearbejde
viden i det hele taget, hvorimod vi i Danmark er gået
i den problemorienterede
retning med det resultat,
at vi har fået flere og flere
kandidater, der med deres
relativt høje specialiseringsgrad kun passer til bestemte
arbejdsfunktioner og stillinger.«
Høj dannelse og
metodefærdighed
Problemet er blot, at de
stillinger ikke findes mere.
Der er ikke den høje grad af
specialisering fx ude i den
offentlige sektor mere, som
der var i velfærdsstatens periode. Der er ikke forudsatte
stillinger for sociologer, for
politologer, psykologer og
økonomer, siger Ove Kaj Pedersen og pointerer, at det
ikke bare er de humanistiske fag, der har problemer
med at finde beskæftigelse.

Derfor er det også en forkert pointe at tale om, hvilke
stillinger de færdige kandidater skal ud at sidde i.
»Vi skal tage udgangspunkt i, at arbejdsmarkedet
er højt dynamisk og konstant
uforudsigeligt, og derfor skal
de kandidater, der kommer

lige fagdiscipliners historie
og begrænsninger og udsagnskraft,« mener Ove Kaj
Pedersen.
Hvad er KU’s
komparative fordel?
Det efterlader universiteterne med en lang række

”Universiteterne ses
som komplementære
til mange andre private og offentlige
funktioner og mister
i stigende grad deres
identitet som universiteter. De bliver en
af mange faktorer i
en samlet strategi.”
ud, netop ikke have en specialisering, men generelle
metodiske færdigheder plus
et højt dannelsesniveau,
det vil sige kunne anvende
sprog, kende kulturforskelle,
have dyb indsigt i de forskel-

uafklarede dilemmaer og
beslutninger.
Vil vi internationalisere
eller forblive nationale? Vil
vi uddanne med metodisk
færdigheder som det centrale eller med høj speciali-

seringsgrad? Vil vi uddanne
som masseuniversitet eller
vil vi kombinere universitetet med elitære centre og
uddannelsesforløb?
Aalborg kører klart efter
sin regionale strategi. Århus
er slået ind på en klassisk
tysk strategi med opbygning
af store institutter, der kan
identificere og finansiere
særlige elitære træk. KU
derimod har ikke slået nær
så mange institutter sammen som AU og har heller
ikke identificeret lige så
mange elitære dele og slet
ikke besluttet, om de vil
være nationale eller internationale eller begge dele.
»KU er således et godt
eksempel på en institution,
der sætter sig mellem alle
stolene og dermed mister
muligheden udvikle sine
komparative fordele i fremtiden,« mener Ove Kaj Pedersen.
Hvad er sektorens
komparative fordel?
Det samme gælder for så
vidt for hele sektoren. Skal
man tro flere af deltagerne
på den nyligt afholdte konference om ’Universiteterne
i den internationale konkurrence’ arrangeret af ATV,
Akademiet for de Tekniske
Videnskaber, har vi for
mange universiteter, som
konkurrerer med hinanden
om de samme uddannelser
inden for en radius af 300
kilometer.
»I andre lande vil man
typisk samle samfundsunIV E R S IT ETS AV IS E N 3
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videnskaberne inden for et
større forskningscenter,«
siger Ove Kaj Pedersen og
henviser til Max Planckinstituttet i Køln, der har
sociologer, økonomer, politologer og jurister samlet i
en forskningsenhed.
»I Danmark derimod har
man samfundsvidenskab
i København, i Odense, i
Århus, i Aalborg og i Roskilde med det resultat, at
man inden for en radius på
maksimalt 300 kilometer
finder fire-fem institutter
for statskundskab, som
konkurrerer med hinanden
uden at de ved, hvad de skal
konkurrere på, hvad deres
særlige fordele er, og hvem
de konkurrerer med internationalt.«
Dermed ikke sagt, at Ove
Kaj Pedersen anbefaler at
samle al samfundsvidenskab i Danmark på kun et
universitet.
»Min pointe er ikke, at
vi ikke har fusioneret i den
danske universitetssektor,
men at vi ikke har gjort det
ud fra en præcis problemstilling om, hvad der i fremtiden skaber vores komparative fordel, når vi i stigende grad lægger vægt på
universiteterne i forbindelse
med kapacitetsopbygning
til øget konkurrence mellem
de nationale økonomier,«
understreger han.
Danmarks komparative
fordel
Men hvilke komparative
fordele har de danske universiteter så?
»Vores tværfaglighed, vores problemorientering, det
at vi har et massegrundlag
for vores universitetsuddannelser,« svarer Ove Kaj Pedersen prompte og indrømmer, at det kan lyde som
et paradoks set i forhold til

hans tidligere kritik af netop
disse karakteristika ved det
danske uddannelsessystem.
Ikke desto mindre anerkender Ove Kaj Pedersen, at
vi har bygget en kapacitet
op, som er ganske væsentlig
at videreføre og fastholde,
men som også tvinger os til i
stigende grad at forholde os
til fremtidens dilemmaer.
»Og der står vi i dag. Qua
den historie, der har gjort os
stærke på disse felter, står vi
en situation, hvor vi er nødt
til at træffe nye beslutninger, som har konsekvenser
for ikke alene institutstruktur, men også for faginddeling, universiteternes antal
og så videre,« siger Ove Kaj
Pedersen og spår, at universiteterne ikke længere vil
blive udviklet ud fra regionalpolitiske målsætninger
som i perioden fra 1970 og
frem til i dag.
»Nu vil vi begynde at lave
større institutter på færre
universiteter, og det altafgørende spørgsmål bliver,
hvordan man vil vægte det
nationale frem for det internationale, massen i forhold
til eliten og fagspecificiteten
frem for metodegrundlaget.«
rjb@adm.ku.dk

Konkurrencestaten
kort fortalt
Konkurrencestaten af Ove Kaj Pedersen udkom i 2011 og redegør for en bestemt
forståelse af moderne stater – nemlig ideen om ”nationernes konkurrence”, dvs.
ideen om at alle lande i dag er del af en bestandig international kamp på kompetencer, viden og udvikling. Og at denne kamp er et grundvilkår, som vi ikke kan
undsige os.
Ifølge Ove Kaj Pedersen er der en klar sammenhæng mellem globalisering på den
ene side og de sidste mange års forandringer i den danske velfærdsstat – dens
opgaver, organisation og ledelse – på den anden. Statens primære opgave er ikke
længere at beskytte borgerne, men at ruste dem til international konkurrence
Hvor velfærdsstaten forsøgte at beskytte produktionsfaktorerne, herunder
arbejdskraften, ser konkurrencestaten det som sin opgave at mobilisere alle
samfundets ressourcer til konkurrencen med andre nationer. Det en stat, som
kræver noget af den enkelte, som pålægger pligter, og som hele tiden tilstræber at
effektivisere sig selv.
Velfærdsstaten voksede frem på ruinerne af 2. Verdenskrig og blomstrede under
den kolde krig. Den forsøgte at beskytte og kompensere borgerne mod markedets
og konkurrencens negative konsekvenser gennem sociale ordninger, som fx efterløn og understøttelse. Med Ove K. Pedersens ord var velfærdsstaten ”en kulturinstitution til at skabe fremtidens menneske og samfund, hvor demokrati og demokratisering af individet stod i centrum.”
I 1970’erne var velfærdsstaten i knibe. De økonomiske konjunkturer var dårlige, og
de talrige sociale ordninger gjorde ondt på de offentlige ﬁnanser. Rundt om i den
vestlige verden blev socialdemokratiske regeringer skiftet ud på stribe, og i stedet
begyndte neo-liberale statsledere som Ronald Reagan og Margaret Thatcher op
gennem 1980’erne at støbe fundamentet til konkurrencestaten.
Udviklingen tog for alvor fart gennem 1990’erne med USA’s præsident Bill Clintons
første økonomiske program, hvor han erklærer, at USA beﬁnder sig i en konkurrence
med nationer jorden rundt (og ikke længere blot Sovjetunionen). Også etableringen
af EF’s Indre Marked og den første strategi for EF’s globale konkurrenceevne sætter turbo på konkurrencestaten, der bliver underlagt regulative rammer fra de store
institutioner som EU og WTO.
I Danmark styrrer både røde og blå regeringer fra 1990’erne med udgangspunkt i
konkurrencestaten. På uddannelsesområdet betyder det bl.a., at formålet med uddannelse langsomt skifter fra et dannelses- og demokratiperspektiv til et færdigheds- og arbejdsmarkedsperspektiv. Med andre ord gøres folkeskole og ungdomsuddannelser i stigende grad til genstand for konkurrenceevne. En udvikling, der kun
bliver stærkere i de kommende år og som nu også har ramt universiteterne, mener
Ove K. Pedersen.
Kilder: Diverse uddrag fra nettet

Blå bog

FOTO: SCANPIX

Ove Kaj Pedersen
Født i Skagen i 1948.
Uddannet journalist på Danmarks Journalisthøjskole i 1970.
Studier i sprogfilosofi på Paris Universitet 1972-73.
Cand.scient.pol. fra Københavns og Aarhus Universitet i 1978.
Før Ove Kaj Pedersen i 2004 blev ansat som professor på Copenhagen Business
School havde han haft professorater på både Aarhus og Københavns Universitet.
Forfatter til en lang række bøger og artikler om stat og politik.
Han har i flere år skrevet politiske kommentarer i danske aviser og blev i 2008
tildelt Forskningskommunikationsprisen af ministeren for Videnskab, Teknologi
og Udvikling.
Medlem af en række videnskabelige rådgivningskomiteer, offentlige råd, nationale forskningsråd samt videnskabelige tidsskrifter og private fonde.
Har været visiting scholar ved universiteterne i Stockholm, Harvard, Stanford og
Sydney samt ved Dartmouth College.
Hans seneste bog ‘Konkurrencestaten’ udkom i 2011. Næste år udkommer efterfølgeren med titlen ’Markedsstaten’, som beskriver statsvæsenets udvikling fra
middelalderen op til moderne tid.
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KUmmentar

studenterkommentar

Mod en bedre tilstand

Af Ralf Hemmingsen, rektor og
Thomas Bjørnholm, prorektor

”Medarbejdere
og studerende
har ofte mere
og bedre
information
end ledelsen.”

Af formand Gwen Gruner-Widding &
næstformand Karl Kristiansen, Studen-

UNDER KRIM-KRIGEN (1853-1856) modtog den britiske generalstabslæge klager
over de felthospitaler, han havde ansvaret
for. Med britisk galgenhumor svarede han,
at de skam fungerede tilfredsstillende - hvis
det ikke havde været for krigens mange
sårede. Kilden til denne anekdote er Lord
Chris Patten, en kender af både universiteter og imperier, i egenskab af formand for
Oxford University og som den sidste britiske
Guvernør, der lukkede og slukkede i Hong
Kong.
KU er ikke et imperium. Men vi må erkende, at universitetet har en ’systemisk
risiko’ for at overhøre nødråb – og gode råd.
For et par år siden kaldte nogle forskere
fænomenet for ’informationsasymmetri’ i en
hvidbog fra Videnskabernes Selskab. Altså
at medarbejdere og studerende ofte har
mere og bedre information end ledelsen. Og
at ledelsen mister både legitimitet og evnen
til at tage gode beslutninger, hvis den ikke
formår at lytte og opfange signaler.
KU HAR INDFØRT INSTITUTRÅD, som netop skal styrke medinddragelsen lokalt. Valghandlingen skete i marts. Skeptikere hævder, at de er amputerede på forhånd, fordi
de ’kun’ er rådgivende. Men her overser de,
at medlemmerne i princippet kan spørge
kritisk – og konstruktivt - ind til alle temaer,

som vedrører instituttet. Dermed er institutlederen også underlagt den ’psykologiske
parlamentarisme’, hvorefter det som leder
er uholdbart uafbrudt at have et flertal imod
sig, uanset rådets formelle kompetencer.
Den samme filosofi ligger bag vores forslag om at oprette en rådgivende universitetsforsamling (Senat) på KU. I dag findes
der ikke et forum, hvor medarbejdere,
studerende og ledelse mødes på tværs af
det samlede universitet for at drøfte temaer
af betydning for hele KU. Samtidig er det
et mål i KU’s overordnede strategi at styrke
universitetets fællesskab og samarbejdet på
tværs af fagområder.
IDEEN ER AT SENATET skal bestå af repræsentanter for VIP, TAP og studerende i de
akademiske råd på fakulteterne samt dekaner, rektorat og universitetsdirektør. Næstformanden for HSU (medarbejdersiden) og
formanden for den største studenterorganisation kan deltage i møderne.
Konstitutionelt rummer denne konstruktion flere mekanismer: ’Føderalisme’, som
sikrer lokal indflydelse på centrale beslutninger og øget incitament til politisk deltagelse ’nedefra’ med de akademiske råd som
bindeled mellem det lokale og det fælles
niveau. ’Mindretalsbeskyttelse’ fordi alle fakulteter har samme antal medlemmer, lige-

som i USA, hvor Californien og Maine begge
har to senatorer, trods forskelle i indbyggertal og økonomi. Og ’paritet’, fordi både
ledelsen og alle stænder er repræsenterede:
VIP, TAP og studerende.
VI FORESTILLER OS, at Senatet kan drøfte
og rådgive ledelsen om alle emner af overordnet, institutionel betydning. Desuden
kan det fast inddrages ved vigtige høringer
og en årlig drøftelse af KU’s budget og KU’s
målplan og Udviklingskontrakt med ministeriet.
Vi vil invitere de akademiske råd til et
møde før sommer, hvor vi kan diskutere
Senatets sammensætning og kompetencer.
Vi skulle jo gerne blive klogere og opfange
behov og ønsker – ligesom i historien om
Krim-krigen.
Dengang ankom en berømt sygeplejerske
til krigsskuepladsen. Florence Nightingale
kunne ved selvsyn observere de miserable
forhold og berettede i The Times om for få
læger, for lidt medicin og alt for meget ligegyldighed fra London. Først da fik hun lov
til at oprette nye felthospitaler og få styr på
forsyninger, hygiejne og tabstal. Og selvom
KU næppe ligner et lazaret, vil det kun være
sundt for universitetets tilstand at holde informationslinjerne åbne.

Slatten burger eller ambitiøs
uddannelsessatsning

terrådet ved Københavns Universitet

”De seneste fire
år er statens
bevillinger for
den enkelte
studerende faldet
med 7,5 procent.”

Rektor Ralf Hemmingsen er blevet
ansat igen, og det første han ønsker sig, er
en prorektor for uddannelse.
Universitetets primære formål skal være
uddannelse. Det lyder ligeså klart og åbenlyst, som at DSB skal køre tog og folkeskolelærerne skal undervise vores børn. Men som
med de to eksempler er virkeligheden ikke
altid så simpel.
I mange år har kampen stået mellem
forskning på den ene side, og uddannelse på
den anden. Efterhånden er alle parter kommet til fornuft, og der hersker bred enighed
om, at det ikke er et nulsumsspil vi har brug
for, men forskningsbaseret undervisning.
Forskningen skal formidles, undervises og
udfordres af os, de studerende.
Men uddannelse kan være et ligeså bredt
begreb som demokrati og frihed. Spørgsmålet om, at uddannelserne skal styrkes, er
besvaret med et ja – de vigtigste spørgsmål
er nu: Hvordan og for hvem.
ER DER PLADS TIL PØBLEN? Vicedirektøren
for tænketanken DEA, Bjarne Lundager Jensen, udtrykte sig meget klart i SU-debatten.
I hans øjne er de studerende problemet.
Vi er blevet for mange. Hans pointe var med
henblik på SU’en, at med det store optag
følger endnu flere forringelser. Han kunne
ligeså godt citere Bilbo fra Ringenes Herre,

når han »føler sig som smør spredt over for
meget brød.«
Politikerne slipper desværre godt af sted
med at sige, at de har investeret i uddannelserne som aldrig før. Det er en sandhed med
modifikationer. Der bruges meget vel flere
penge på uddannelsesområdet – men det
skyldes ikke kvalitetsløft, men større optag.
De seneste fire år er statens bevillinger for
den enkelte studerende faldet med 7,5 procent – og prognoserne ser endnu værre ud.
Det skyldes vi bliver flere om den samme
pose penge.
Tendensen er den samme: for lidt smør
til for meget brød. Morten Østergaard har
valgt sin strategi i forhold til vores SU: han
skærer ned på smørret.
EN PROREKTOR FOR UDDANNELSE må
gøre det helt klart, hvad denne forstår ved
‘uddannelseskvalitet’.
Aarhus Universitet har givet et bud. I
deres strategi frem mod 2020 står ‘talentudvikling’ helt centralt. Det handler om ‘at
stille de pæneste kvæg i forreste række’, som
der bliver sagt på dyrskuepladsen.
Den tror vi ikke på.
Det er direkte uambitiøst, hvis Københavns Universitet falder i samme grøft. Ligesom med vores akademiske opgaver, så betyder layout en del, men det er indholdet, vi

består eller dumper på. På samme vis er der
ikke meget visionært i at pynte på billedet,
hvis uddannelserne er den slatne burger du
køber, som langt fra ligner den fra billedet i
menukortet.
Det er et spørgsmål om, hvad vi vil, og
hvis forsøget er halvhjertet, taber vi de
fremtidige talenter, prisvindere og stjerneforskere.
PROREKTOR HAR TO VEJE at gå. Vil vi
skjule ‘den slatne burger’ ved at pynte på
den forreste række? Så skal vi satse på ‘tenure tracks’, elitepleje og talentrekruttering
– og så fortsætte med mindre forskerundervisning, mere e-læring, fire timers undervisning på kandidatdelen og fællesforelæsninger med hundredvis studerende.
Vil vi derimod uddanne Danmark ud af
krisen, styrke videnssamfundet og spotte talenterne? Så skal vi investere i uddannelse,
prioritere bredden og styrke den forskningsbaserede undervisning. Vi skal sikre en
mangfoldig talentmasse, med mindre brugerbetaling, mere kontakt til forskningen og
bedre vejledning for de ambitiøse.
Vi glæder os til, at Københavns Universitet får sin prorektor for uddannelse, der
kæmper for en reel uddannelsessatsning –
fra politikerne og på hjemmebanen.
Vi vil ikke ha’ den slatne burger.
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Integration gennem
kroppen
Den dansk-jødiske idrætsforening Hakoah er et godt eksempel på, at idrætten
historisk har fungeret som en arena for integration i det danske samfund.

NUTIDENS IDRÆT FREMHÆVES gang
på gang som særligt velegnet til etnisk integration, men sjældent erkendes det, at
Danmark allerede har en lang tradition for
jødisk integration gennem idræt. Den danske idræt har gennem 100 år været en scene
for integration, ikke mindst af de dygtige
danske, jødiske brydere, men også inden for
en lang række andre idrætsgrene, hvor jødiske sportsmænd har floreret.
Den jødiske idræt viser kropskulturens
potentiale til integration, da idrættens
enkelhed og faste regler kan overskride
sproglige og kulturelle skranker i et ordløst
fællesskab. Denne tendens ses i øvrigt også
i nutidens idræt, hvor indvandrerdrenge fx
tilegner sig dygtighed, selvkontrol og respekt i kampidrætter som taekwondo.
Den dansk-jødiske idrætsforening Hakoah blev stiftet i 1924 med inspiration i den
store østrigske, jødiske pionerklub Hakoah,
der blev etableret på zionistisk grundlag i
1909 og var baseret på ideen om ’muskulær
jødedom’ og zionismens generelle politiske
ambition om at sikre jødernes tilbagevenden til ’Det Hellige Land’, som skulle opdyrkes og i yderste konsekvens forsvares,
hvilket hakoahnerne kunne forvisse sig om
gennem deltagelse i de ’jødiske olympiske
lege’, Makkabiaderne, der startede i 1932.
Hermed fortæller eksemplet med de jødiske idrætsudøvere i Hakoah også en hidtil
upåagtet historie om forholdet mellem
sport og politik i dansk idrætshistorie.
BLANDT DE GAMLE velintegrerede og
ofte velstående jødiske familier var der i
udgangspunktet modvilje mod de omkring
århundredskiftet fra Østeuropa og Rusland
indvandrede ofte fattige kropsarbejdende
jøders distinkte markering af det jødiske
gennem eksklusivt etnisk baserede foreningsdannelser, der deltog i rent jødisk
idrætssamkvem. Hakoah påbegyndte imidlertid i 1927 en tradition for at møde ikkejødiske sportshold, der i 1929 fx viste sig
ved et brydestævne med Politiets idrætsklub
Ursus.
Grundlæggende implicerede den jødiske
idræt derfor efterhånden en omfattende integration i det danske samfund. Det virkede
integrerende, at man dyrkede det ny fædrelands etablerede kropskulturer, og dermed
fraveg den traditionelle jødedoms skepsis
overfor kropsdyrkelse.
Dertil kom, at man etablerede organisationer ud fra den danske foreningsmodel,
og at man indmeldte sig i Danmarks Idræts-
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Forbund (DIF) og Dansk Arbejder Idræt
(DAI), hvorved man mødtes med etniske
danskere i et svedende og nært kropsligt fællesskab.
Det gavnede også integrationsprocessen,
at de jødiske idrætsfolk var så dygtige, at de
oven i købet ofte sejrede for Danmark i kampe mod udenlandske idrætsfolk ikke mindst
i brydning og fægtning, hvor de danske
jødiske elitesportsfolk nåede internationalt
niveau. Til gengæld virkede det som en fastholden af det jødiske islæt at bære Davidsstjernen som symbol på Hakoahs status som
rent jødisk idrætsforening med forbindelser
til Det Mosaiske Troessamfund og til den
zionistiske sag.
Hvor nazisterne anvendte ’jødestjernen’
som et kainsmærke til at stigmatisere jøderne, brugte atleterne i Hakoah stolt Davidsstjernen som symbol på deres jødiske kropslige fællesskab. Derved blev den jødiske
brydning i Hakoah et væsentligt modbillede
til nazisternes stereotypier om den svage,
krumme og åndsfikserede jøde.
EFTER NAZISMENS MAGTOVERTAGELSE i
1933 kom Hakoahs jødiske idrætskammerater i Tyskland under et voksende pres. Jøder
blev i stigende grad erklæret for uønskede i
den tyske idrætsverden og chikaneret ud af
de mere og mere rent ’ariske klubber’.
Integration blev afløst af tvungen segregation. På trods af Hakoahs medlemskab af
DIF reagerede DIF imidlertid ikke kritisk på
den tyske idræts ensretning. Tværtimod indgik det brede danske idrætsliv i hyldestkoret
ved nazisternes OL i 1936, selvom Hakoah
og andre af DIF’s jødiske idrætsudøvere
måtte føle sig aldeles uvelkomne hos det
antisemitiske styre, og derfor efter en vis tøven valgte helt at blive væk.
Også DAI boykottede OL i Berlin, og i
1938 blev Hakoahs fodboldafdeling optaget i DAI, der stod uden for DIF indtil maj
1943. Dermed havde de to mest eksplicit
politiserende organisationer i dansk idræt,
det zionistiske Hakoah og det socialistiske
DAI, fundet sammen i deres fælles front mod
nazismen og i kraft af deres fælles rødder i
kropsarbejdernes ønske om sociale forandringer.
HVOR DEN JØDISKE idræt og Hakoah trods
alt generelt blev integreret i dansk idræt
frem til Anden Verdenskrig, kom integrationen i løbet af besættelsen under pres udefra.
I besættelsens første år viste der sig en skillelinje mellem DIF og specialforbundenes
meget intense og tætte samarbejde med
besættelsesmagten og det demokrati-mobiliserende Dansk Ungdomssamvirkes ønske
om at holde tyskerne ude i strakt arm.

FOTO: SCANPIX

HISTORIE
Af Hans Bonde

DANSKE BRYDERE – Fra venstre Haakon Christensen, Børge Simonsen, Michael
Kurland, Abraham Kurland, Eigil Johansen, Einar Christensen,Fritz Sørensen. Billedet er udateret, men stammer formentlig fra begyndelsen af 1940’erne.

”De jødiske sportsfolk
blev et effektivt modbillede mod de vulgære
nazistiske forestillinger
om den kropsligt svage,
krumme jødiske
bogorm, inkarneret
i selve ordet Hakoah,
’Styrke’ på hebraisk.”
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DIF’s ideologi om ikke at blande sport og
politik blev anvendt til at legitimere den
mest omfattende politisering af dansk idræt
nogensinde og resulterede i det mest markante eksempel på kulturelt samkvem med
besættelsesmagten.
I praksis kom DIF til at acceptere nogle
af konsekvenserne af tyskernes racepolitik
i egne rækker ved at resignere over for fraværet af jødiske idrætsfolk ved samkvem
med udlandet. DIF var også bange for, at en
støtte til protesten mod jødeforfølgelserne i
oktober 1943 ville stille forbundet i et dårligt lys hos besættelsesmagten.
DIF ville for alt i verden undgå at virke
udfordrende på besættelsesmagten på et
tidspunkt, hvor organisationen kæmpede
for, at den økonomiske kraftkilde i form af
tilskuere ved stævnerne, igen skulle blive tilladt af tyskerne, der var nervøse for antitysk
stemning hos store menneskemasser. DIF’s
nationalpolitiske horisont og modvilje mod
at forpligte idrætten på et mere kosmopolitisk forsvar mod segregation medførte, at
forbundet ikke gik i brechen for dets egne
idrætsudøvere af anden etnisk herkomst end
dansk.
ALT I ALT er Hakoah et godt eksempel på, at
idrætten historisk har fungeret som en arena
for integration i det danske samfund. På
trods af, at Hakoah blev opretholdt som en
jødisk idrætsforening, medførte for eksempel brydningen, at de jødiske atleter svedte,
åndede og kæmpede tæt sammenslynget
med bryderne med etnisk danske rødder. En
kropslig integration, der radikalt brød med
den ghettoagtige adskillelse mellem etniske
grupper.
De jødiske sportsfolk blev et effektivt
modbillede mod de vulgære nazistiske forestillinger om den kropsligt svage, krumme
jødiske bogorm, inkarneret i selve ordet Hakoah, ’Styrke’ på hebraisk.
De muskuløse og atletiske brydere i de
jødiske idrætsforeninger i Wien og København gjorde effektivt sådanne fordomme til
skamme. I Wien kunne den offensive jødiske
strategi ikke gøre hverken fra eller til overfor nazismens fremmarch, mens de jødiske
idrætsstjerners høje status i Danmark var
med til at integrere jøderne her.
Dog sagde DIF under besættelsen ikke
eksplicit fra over for det voksende tyske antijødiske pres, der minimerede jødiske idrætsudøveres samkvem med udlandet og i sidste
instans resulterede i deres flugt over hals og
hoved til Sverige.
DEN JØDISKE MESTERBRYDER Abraham
Kurland trak sig først fra OL i Berlin i 1936
på grund af den nazistiske racepolitik, siden

gik han glip af OL i 1940 og 1944, der ikke
kunne afholdes på grund af nazisternes krig,
og han måtte i oktober 1943 sammen med
sine idrætskammerater flygte fra Danmark.
Tidligere bar Team Danmarks Talentpris
navnet Ragnhild-prisen efter Danmarks
store svømmer, rekordsætteren Ragnhild
Hveger, der var positivt indstillet over for
besættelsesmagten. Hvorfor ikke nu uddele
prisen i Abraham Kurlands navn?
Måske kan det virke til inspiration, at
Wiens jøder i 2008 fik doneret de første dele
af et nyt Hakoah-sportscenter i stedet for
det, som nazisterne havde tilranet sig i 1938
efter indlemmelsen af Østrig i det stortyske
rige. Med til at fejre indvielsen af de nye
faciliteter var den østrigske kansler, Alfred
Gusenbauer samt naturligvis Hakoahs præsident, Paul Haber.

Kloge hoveder
går ikke glip af
14.000 kroner

NY aNTologi
Afsnittet er skrevet på basis af
Hans Bondes artikel i den nye
antologi Integration gennem
kroppen, Agergaard, Sine & Hans
Bonde (red.), Museum Tusculanums Forlag, foråret 2013.
Integration gennem kroppen
undersøger, hvordan danske
idrætsforeninger før og nu håndterer mødet mellem majoritet
og minoriteter, hvordan etniske
minoritetsgrupper bruger idrætten i deres identitetsarbejde,
og hvordan det offentlige ser
idrætten som et velfærdspolitisk
middel til at skabe integration.
Bogen viser, at idrætten bruges af
etniske minoritetsgrupper til at
opnå sundhed, sammenhold og
velvære, men beskriver samtidig
en række udfordringer ved forskelligartede minoritetsgruppers
inklusion i det danske samfund.

Bliv medlem hos AAK, og få målrettet jobvejledning, så det
bliver nemmere at finde et studierelevant arbejde.
Meld dig ind i AAK senest 12 måneder før, du er færdig med
din uddannelse, og gå ikke glip af 14.000 kroner efter endt
studietid. Så får du dagpenge fra dag ét, hvis du ikke har et job
lige fra start.
Det er gratis at være medlem, mens du læser.
MELD DIG IND NU PÅ AAK.DK

Kloge hoveder er til for at blive brugt
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facebook.com/akademikernesakasse
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Brug online kalenderen
Du opretter nemt selv
begivenheder på uniavisen.dk
i forsidens venstreside.

Antroforestillingen 2013: Dybt under Storebælt

Søren Kierkegaard Selskabet: At vælge sig selv?

REVY – En historie om konflikter og kærlighed. Om liv og død. En historie om danskere. Billetter via billetto.dk/da/events/dybtunderstorebaelt
Tid: 12/4 og 13/4 kl. 20.00
Sted: Chr. Hansen Auditoriet, CSS, Øster Farimagsgade 5
Arr.: Fire årgange af antropologistuderende

FOREDRAG – I anledning af 200 året for Søren Kierkegaards fødsel
ved professor, dr.theol. Arne Grøn
Tid: 25/4 kl. 17.00-18.30
Sted: Vartorv, Store sal
Arr.: kierkegaardselskabet.dk/program. 70 kr. for ikke-medlemmer

Symposium i Biodiversitet
SYMPOSIUM – Forskere, forvaltere, konsulenter og beslutningstagere
bidrager med deres input til en ny dagsorden for dansk naturforvaltning. Pris 1050 kr.
Tid: 15-16/4
Sted: Biocentret, Ole Maaløes Vej 5
Arr.: macroecology.ku.dk/dk/biodiversitetssymposium2013

Innovationsworkshop
STUDENTERWORKSHOP – Oplæg om gode betingelser for at være kreativ og workshop om at gribe fat i idéerne. Mød andre innovative KUstuderende
Tid: 18/4 kl. 16.00-19.00
Sted: Udvalgsværelse 3, Nørregade 10
Arr.: Tilmelding via kubulus.dk/arrangementer/Sider/Innovationsworkshop2013.aspx

Jeg er troende, men jeg er fandeme ikke religiøs
FOREDRAG – Af religionssociolog, ph.d. Ina Rosen
Tid: 18/4 kl. 20.00
Sted: Mødesalen i Trinitatis Sognehus, Piletræde 67
Arr.: studenterpraesterne.ku.dk

SCIENCEsation white
FEST – Hvide kitler, knæklys og neon i usandsynlige mængder. Dans
og tramp til lyden af de vildeste toner, når vores dj spiller op til rave
Tid: 25/4 kl. 21.00
Sted: Marmorhallen, Frederiksberg Campus, Thorvaldsensvej 40
Arr.: Billetter via billetto.dk/sciencesation

Coaching og buddhistisk tænkning/filosofi
COACHINGFOREDRAG – Jens Christian Aagenæs fortæller om sammenhængen mellem moderne coaching og den buddhistiske tænkning og filosofi
Tid: 29/4 kl. 16.00-17.30
Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53
Arr.: Tilmelding på nexs.ku.dk/forskning/sektioner/krop-laering-identitet/projekter-kli/rs_coaching/coachingforedrag/tilmelding/

Dogmatik som kritisk eftertænkning
TILTRÆDELSESFORELÆSNING - To eksempelfortællinger ved professor, dr.theol. Bent Flemming Nielsen
Tid: 3/5 kl. 13.15
Sted: Aud. 7, Købmagergade 46, 1. sal
Arr.: Det Teologiske Fakultet

Markering af Kierkegaards fødselsdag
JUBILÆUM – Vi fejrer Kierkegaards fødselsdag og 65-året for Kierkegaard Selskabets grundlæggelse. Oplæsning af Kierkegaard-tekster
af Ellen Hillingsøe og Christoffer Berdal samt indlæg ved professor,
dr.theol. Niels Jørgen Cappelørn. Tilmelding senest 25. april 2013 på
giro 647-1382 mr. 4. maj 201
Tid: 4/5 kl. 15.00-17.00
Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44
Arr.: kierkegaardselskabet.dk. Pris 150 kr. inkl. mad

Generalforsamling i Studenterhuset
Tid: 4/5 kl. 18.00-19.00
Sted: Bispetorvet 1-3
Arr.: Studenterhuset.com
De fleste danskere er troende, men de færreste betegner sig selv som
religiøse, vil religionssociolog Ina Rosen fortælle om i dette foredrag.
Hun har skrevet en bog om danskeres tro. Statistisk set er 3 ud af 4
troende, og 2 ud af 3 tror på gud. Og medlemstallet i folkekirken er
højt. Alligevel er deltagelsen i kirken lav, og i følge værdiundersøgelser
spiller Gud en lille rolle i tilværelsen for dem, der tror på Gud. Disse
statistikker rejser en lang række spørgsmål. I mange år har man
forklaret de diffuse statistikker ved at kalde den religion, danskere har,
for netop diffus, kulturel og en lang række andre termer, der antyder at
danskere som flest har en form for religion, der lidt frækt formuleret
har en lavere karat.

Braintrust LIVE #1
KNOWLEDGE LAB - Join Braintrust and KU for a day of real-life problem solving and workshops. Free of charge, and open to students
from all disciplines, countries and universities
Tid: 23/4 kl. 9.00-16.00
Sted: KUA, Auditorium 27.0.09, Njalsgade 122
Arr.: braintrustbase.com. Register on eepurl.com/wW-j9

Sonetten - en sublim poetisk form
SAMTALE – Shakespeare og Inger Christensen skrev sonetter. Hvad er
det denne poetiske form kan? Samtale mellem lektor Lene ØstermarkJohansen, Afdelingen for Engelsk og Niels Brunse, oversætter og forfatter
Tid: 24/4 kl. 16.00-17.00
Sted: KUA, Njalsgade 122, 1. sal, Drejers Klub.
Arr.: liT.House, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek

Integration gennem kroppen: Idræt, etnicitet og
velfærdspolitik
SEMINAR – I anledning af udgivelsen af ’Integration gennem Kroppen.
Idræt, etnicitet og velfærdspolitik redigeret af Sine Agergaard og Hans
Bonde
Tid: 24/4 kl. 16.15-19.00
Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Alle 53
Arr.: Tilmelding via nexs.ku.dk/arrangementer/2013/integration_
gnm_kroppen/registrering
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Caroline Elkins on The Memory of Mau Mau
GUEST LECTURE – Public lecture with Caroline Elkins, Harvard University, on The Contemporary Memory of Mau Mau in Britain
Tid: 6/5 kl. 10.00-11.00
Sted: New KUA, Njalsgade, Aud. 23.0.50
Arr.: Embers of Empire Project, World History Workshop and the Institute for English, Germanic and Romance Studies

Fair governance and modern ombudsman’s
practice
GUEST LECTURE – Ombudsman Alex Brenninkmeijer, The Netherlands
Tid: 6/5 kl. 15.00-17.00
Sted: The staff canteen 02-3-44, Studiegaarden, Studiestraede 6
Arr.: Register on jura.ku.dk/cora/english/calendar/alex-brenninkmeijer/registration no later than 1/5 at 14.00

Medicinske anvendelser af Bohrs atommodel
FOREDRAG – Af professor, klinikchef, dr.med. Liselotte Højgaard,
Rigshospitalets klinik for klinisk fysiologi, Nuklearmedicin & PET
Tid: 6/5 kl. 19.30
Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7
Arr.: naturvidenskab.net

Kunstneren som ung - Thomas Mann i et europæisk lys
SAMTALE – Mellem formand for Thomas Mann Selskabet Morten
Dyssel Mortensen, lektor Lilian Munk-Rösing, institut for litteratur
videnskab, KU og professor MSO Søren Fauth, Aarhus Universitet.
Skuespiller Jens Albinus læser udvalgte passager op.
Tid: 7/5 kl. 16.00-17.00
Sted: KUA, Njalsgade 122, stuen
Arr.: liT.House, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek og Thomas Mann
Selskabet

diverse
Legater og Fonde
Eva og Henry Frænkels
Mindefond
I 2013 uddeles ca. 1,5 mio. kr. til fremme af forskning af kræft,-, hjerte- og
kredsløbssygdomme. Til indkøb af
apparatur, udgivelse af videnskabelige skrifter eller til legater til videnskabsmænd og læger til forskning
ved videnskabelige institutioner, fx
gennem udvekslingsophold for danske eller udenlandske videnskabsmænd. Fondet vil i særlig grad lægge
vægt på udveksling mellem Danmark
og Israel.
Se ansøgningsproceduren på
www.fraenkel.info.
Ansøgningsfrist: 1/5 2013.

Landsdommer V. Gieses
Legat 2013
Tilskud til udgivelse af historiske, litteraturhistoriske, kunsthistoriske,
sproghistoriske, geologiske, geografiske og arkæologiske værker.
Se ansøgningsproceduren på
www.gieseslegat.org.
Yderligere oplysninger:
Birgit Hüttmann, bhu@hum.ku.dk, tlf.
3532 8139 el. 5129 9901
Ansøgningsfrist: 1/5 2013.

Overretssagfører Sigurd
Jacobsens Mindefond
Fonden støtter studieophold af
mindst et halvt års varighed ved et
udenlandsk universitet el. tilsvarende
højere læreanstalt inden for studier
af europæisk kunst og kultur, herunder betydningen af den europæiske
kulturs betydning for den øvrige verden.
Ansøgningsskema rekvireres pr. mail
reception@ibfelt-siebert.dk.
Ansøgningen sendes i 3 eks. til
Advokat Ulrik Ibfelt, Vimmelskaftet
43.1, 1161 Kbh K.
Ansøgningsfrist:15/5 2013.

Bolig
Andelslejlighed til salg
Frederiksberg C
Andel – 2v- 30 kvm. til salg
Pris 469.000 kr.
Boligafgift 899 kr. pr. md.
Varme 300 kr.
Beliggende på 4. sal i lille
velfungerende andelsforening.
Kontakt: Camilla Duelund (formand
for A/B), tlf. 3056 1389,
mail: camilla.duelund@me.com.

navne
Vicedirektør for
uddannelse
Hanne Harmsen
siger op

12. Nordiske Sommerskole i Cancerepidemiologi
- kursus og forskningsprojekter for studerende
Kurset er fokuseret på udnyttelse af de særligt gunstige forsknings
muligheder ved hjælp af de nordiske registre.
Fase 1: 12.-23. august 2013. 2 ugers internatkursus
”Introduction to Cancer Epidemiology”, København
Fase 2: Sommer-efterår 2013. Projektarbejde under vejledning
svarende til 2 måneder. Gerne udført sideløbende med studie
Fase 3: Jan./feb. 2014. 2 dages internatkursus, præsentation af
projekter, Finland

Rektoratet offentliggjorde for nyligt, at der skal
ansættes en ny prorektor for uddannelse. Få uger
senere meddelte nuværende vicedirektør for
uddannelse, Hanne Harmsen, at hun fratræder sin
stilling ved udgangen af denne måned.
FRATRÆDELSE
Af Nicklas Freisleben Lund

Deltagere: 25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi og
lignende fag fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island
Undervisningssprog: Engelsk
Pris: Udgifter til kursus, rejse og logi under internatkurserne dækkes
af Nordisk Cancer Union

Om beslutningen siger hun, med henvisning til den planlagte ansættelse
af en ny prorektor for uddannelse,
følgende:
»Jeg kan kun bifalde, at KU’s øverste ledelse ønsker at styrke uddannelsesområdet, men jeg har besluttet at
søge nye jobmæssige udfordringer.«

Ansøgning: Yderligere oplysninger og ansøgningsskema:
www.ancr.nu/summerschool eller kontakt Kræftens Bekæmpelse:
Katja Christensen, katjalc@cancer.dk eller Lone Rosander,
tlf. 35 25 76 25

Siden 2007 har navnet Hanne Harmsen været synonym med uddannelse
på Københavns Universitet. Her
tiltrådte hun nemlig stillingen som
universitetets vicedirektør for uddannelse.
Rektor beklager beslutningen
Ansættelsen blev dengang begrunRektor Ralf Hemmingsen beklager
det med, at Hanne Harmsen – der
Hanne Harmsens fratrædelse:
kom fra en stilling som forskningsde»Hanne har været en central person
kan på Handelshøjskolen ved Aarhus
i det øgede fokus på uddannelse på
Universitet – var den rette til at skabe
KU og har succesfuldt håndteret en
resultater på uddannelsesområdet. Et
lang række initiativer på området i de
område som KU har satset markant på
seneste år,« siger han.
de seneste år.
Hanne Harmsen har blandt andet
Det seneste aspekt af denne satshaft ansvaret for gennemførelsen af
ning offentliggjordes den 19. marts.
KU-initiativet ’Den gode uddannelse’.
Her kunne rektor Ralf Hemmingsen
Her blev der igangsat hele 66 uddantil KU’s intranet nemlig fortælle, at
f askal
c u lt
y o f en
h proe a lt h nelsesprojekter,
a n d m e d i c ader
l sigtede
s c i e nmod
c e sat
der fra sommer
ansættes
university of copenhagen
udvikle undervisningsformer, eksarektor med særligt ansvar for uddanmensformer, studiemiljø, pædagogik,
nelsesområdet.
vejledning og på at skabe tættere
»Vi har brug for ekstra ledelsesforbindelse mellem uddannelserne og
fokus på dette område, som er houniversitetets forskningsmiljø.
vedpunktet i universitetets Strategi
En ny vicedirektør for uddannelse
2016,« fortalte Ralf Hemmingsen.
vil først blive ansat, når den nye
prorektor for uddannelse er tiltrådt.
Bifalder satsning men siger op
Indtil da og fra 1. maj konstitueres
Et par uger efter offentliggørelsen
nuværende souschef Anni Søborg i
meddeltes det så i en nyhed på kunet.
stillingen som vicedirektør for uddandk, at Hanne Harmsen – på eget ininelse.
tiativ, som formuleringen lyder – har
valgt at fratræde sin stilling ved udgangen af april.

Ansøgningsfrist: 13. maj 2013

Kræftens Bekæmpelse

d e t s u n d h e d s v i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t

Foto: Christoffer Regild

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

Studenterbehandling på
Københavns Tandlægeskole (KT)
Mangler du en tand eller har du behov for en krone, så har du mulighed for at få
bro og/eller kronebehandling udført på Tandlægeskolen til en meget reduceret
pris, som en del af studenterundervisningen.
Mangler du flere tænder, kan vi eventuelt tilbyde behandling med aftagelig protese, også
til en meget reduceret pris. Du vil gennemgå en visitation, hvor vi vurderer om bro og/eller
kronebehandling er det rigtige for dig, og om dit behandlingsbehov er ”studenteregnet”.
Har du interesse i dette, kan du henvende dig på:
HANNE HARMSEN – Her i et screenshot fra ’Grib Verden’ video,
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tandlægeskolen, Nørre Allé 20 i reception 3 mellem kl. 8.00 og 9.00 på hverdage.
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Tendens:

Bordtennisbar a la Berlin
På Dupong i Griffenfeldsgade kan du kombinere byturen med den hævdvundne fritidsklubsdisciplin ’rundtom-bordet’. Efter berlinsk forbillede har fire studerende åbnet byens første bordtennisbar. Med stor succes.

STUDENTERliv
Af Nicklas Freisleben Lund

»Yyaaaahhrrr!«
Den rødmossede fyrs udbrud blander sig med musikken. Der er mange primalskrig i København fredag
efter midnat. Og der er for mange fejder. Men i dette
tilfælde kan de omkringstående tilskuere trygt nikke
anerkendende til sejrherren. For på Nørrebrobaren
Dupong udkæmpes kampene omkring et bordtennisbord.
Og det var en glimrende vinderbold. En hård forhånd long line pressede modstanderen til en for kort
returbold, og så – klak! – en kontrolleret smash på
tværs. Finalen er vundet.
Den let svedende sejrherre hviler dog ikke på laurbærrene, men banker signalerende gentagne gange i
bordet. En ny omgang ’rundt-om-bordet’ skal serves
i gang, så folk iler til med bat, øl og i enkelte tilfælde
den åbenlyse drøm om at eje baghånd.
Jurastuderende tog initiativ
Dupongs kombination af bar og bordtennis er den
første af sin slags i København. Konceptet er dog velkendt i Berlin, hvor baren Dr. Pong er blevet lidt af en
institution med mange danske fans.
Og nu kan disse pingpong-aficionados så endelig få
afløb for deres lyster i den danske hovedstad, og det
kan de takke fire danske studerende for. Det er nemlig dem, der står bag Dupong.
En af bagmændene – Carl Chistian Illum, der i
barens første levemåneder kombinerede tilværelsen
som iværksætter med den som specialestuderende
ved Jura på Københavns Universitet – fortæller om
projektet, mens han langer øl og bat over baren i en
lind strøm.
»Vi har alle været på Dr. Pong i Berlin, og ligesom
mange andre har vi snakket om, at sådan et sted
manglede i København.«
»Men det var først, da min kæreste og jeg var på
udveksling i Edinburgh, at ideen for alvor tog form.
Vi spurgte hinanden, ’hvorfor gør vi så ikke noget ved
det?’ Og det gjorde vi så.«

Investeringer
KU-parret og de to af deres venner, som hoppede med
på bordtennisvognen, måtte dog sande, at der er et
stykke fra ide til realisering. Cirka et år. Arbejdet med
Dupong begyndte i sommeren 2011, og åbningen
fandt sted 13. juli 2012.
Barprojektet har krævet store investeringer af de
involverede, der hver især har indskudt en sum penge
i Dupong. De første mange måneder var det også
dem, der dækkede alle arbejdsopgaver – inklusive bemandingen de tre åbningsaftner og -nætter, torsdag
til lørdag.
»Det var da hårdt, men det begrænsede også udgifterne, at det kun var os. Men vi har været heldige, at
det er gået så godt, at vi i dag har råd til aflønnet personale, sådan at vi også kan holde weekend af og til,«
smiler Carl Christian Illum.
Smashhit a la fritidshjem
Bedømt på fremmødet denne aften er der nok at se
til på Dupong. Pladsen er trang om bordet, og der er
også fyldt godt op i barens kælder, hvor den står på
bordfodbold og traditionel værtshushygge. Og det har
faktisk været tendensen siden dag ét, fortæller Carl
Christian Illum:
»Stedet appellerer til rigtig mange mennesker.
Vores klientel er meget blandet. Vi har selvfølgelig
mange unge og studerende, men tiltrækker også et
ældre publikum, ligesom der kommer mange udlændinge her. Jeg tror, der er noget nostalgi i det.
Rundt-om-bordet minder én om dengang, man gik på
fritidshjem.«
»Og så er der bare noget over bordtennis, der gør at
stemningen er vildt god. Alle spiller med alle, og det
gør at man føler sig velkommen. Det er en god måde
at møde andre mennesker på, fordi det skaber et naturligt alternativ til bare at sidde med sine venner og
snakke.«
Så ’rundt-om-bordet’ er ligefrem et velegnet hook-upspil?
»Vi har i hvert fald set scoringer hernede lige fra
den allerførste åbningsaften.«
Nicklas.Lund@adm.ku.dk

Fakta
Dupong
Motto »spil med hjertet, drik med munden«
Griffenfeldsgade 52, 2200 København N
Åbent tors-lør 20-02, fre fra kl. 15
Læs mere på www.dupong.dk

Hvis din nabo var bordtennisspiller.
Uniavisen mødte tre arketyper på
Dupong:

Den cool batman
Oftest hankøn, altid i stramme jeans. For den
cool batman handler det først og fremmest
om måden, man spiller spillet. Det er ok at vinde, men der er noget puerilt over ukontrolleret
vindermentalitet. Det understreger den cool
batman blandt andet ved at spille iført demonstrativt upraktisk bordtennistøj - lange
halstørklæder, smalle blæsere, store striktrøjer, måske med rygsæk. Hans distance til
sportens ensidige og begrænsende vinderdiskurs udtrykkes også ved, at han på intet tidspunkt stiller sin specialøl fra sig. Han har derfor perfektioneret ’kast-og-serv-med-sammehånd’-teknikken, og ’jeg-drikker-lige-en tårimens’-returneringen. Kan undtagelsesvis ses
i løb omkring bordet, men aldrig i spurt og aldrig svedende.

Den charmerende taber
Oftest hunkøn eller udtalt humoristisk hankøn. Den sexede taber har gjort fejlslaget til
en kunstart. Bevægelserne er tydelig, teatralske og udføres gerne med tydeligt vokalt akkompagnement (uh! øv!) Til grundrepertoiret
hører ’underhåndsslag-til-loft’ og ’kan ikke
ramme bolden, når jeg skal serve’, der altid
vækker smil, begejstring, sympati og eventuel
velvillig rådgivning fra den cool batman eller
dagens vinder. Mere erfarne tabere ynder
’fald-under-løb-efter-bold’, der snildt kan afstedkomme en mindre klapsalve.

Dagens vinder

FOTO: ADAM GARFF

Kan lokaliseres allerede i bat- udvælgelses
fasen, hvor udvalget inspiceres grundigt. Altså, hvis denne spillertype ikke lige har medbragt eget bat – i lækkert læderfutteral – fra
dengang de spillede i klub i midt-90’erne i
Næstved. Praktisk klædt i sneaks, jeans, tshirts eller lignende. Er ikke bange for svedpletter. Drikker pilsnerøl, men i et omfang, så
der kan fokuseres på spillet. Udfolder langsomt sit slagrepertoire i løbet af spillets i
gang. Jo nærmere vi kommer finalen, jo mere
skru kommer der i boldene og desto flere servevarianter findes der frem. Vinder – som
artsnavnet indikerer – oftest. Bryder sig bestemt ikke om nederlagets beske nektar.

