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Professor i sociologi Heine Andersen takker af på side 16-17.
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kitler og knæklYs på
campUs
FOTOgALLERI – de studerende på Science
fejrede bededagens fridag ved at gøre
natten på Frederiksberg Campus til et
hvidglødende inferno af kitler, knæklys
og lir. SCIEnCEsation – æggehovedernes
version af Sensation White – beviste, at
man langt fra behøver at være et kedeligt
blegnæb, selv om man bruger store dele
af sin dag i laboratorier blandt pipetter,
reagensglas og forsøgsrotter. White light,
white heat, si’r vi bare!

gUlD ForsVUnDet Fra oDontologi
SKATTEJAgT – 121,54 gram guld til en værdi af 40.000 kroner mangler på Odontologisk Institut, har en ekstern
kontrol afsløret. det kostbare metal til tandfyldninger er simpelthen pist væk. guldlagret var ikke blevet gjort op i et
halvt år, men nu er der blevet strammet op på procedurerne, garanterer fakultetsdirektør Arnold Boon.

lab anD librarY
In our new series, Phds and post docs do all the writing.

Dorms DiscloseD
på opDagelse i Det grønlanDske DYbhaV
SOMMERSKOLE – Tre biologers sommerophold på et forskningsskib
ved grønland har resulteret i en billedserie af den mystiske verden i det
grønlandske dybhav. denne glathovede mareangler er blot en af de
mange sære, interessante og fascinerende væsner du kan stifte bekendtskab med på udstillingen dESCnA – deep Sea Creatures, når Biblioteket på
Rentemestervej udstiller billeder fra tre biologistuderendes tur til det
grønlandske dybhav.

danish and international
students review their own
housing and residences for the
university Post.

popUlar stories last month:
haDets kamp på kU

sU grant: can YoU get it?

BLOd, SVEd Og BOLd – glem Barca vs. Real, united vs. City, galatasaray vs. Fenerbache. Arvefjendeopgøret over
dem alle udspillede sig i første runde af dBu’s landspokalturnering, hvor Ku-institutterne Jura og Økonomi tørnede
sammen. En kamp, der udover deltagelse i europæisk fodbold, drejede sig om en helt afgørende ting: håneretten i
det københavnske studiemiljø.

An Eu court ruling has forced the danish
government to allow the payment of Su
study grants to non-danes who also work in
the country. See if you can apply.

hotel rooms, serVice centre, For incoming
scientists
International House to be a home base for new foreign university of Copenhagen
employees and scientists. Opens in June.

classY, not
trashY:
it’s bUrlesQUe!

stUDenteraktiVister på DøDsliste i colombia
KLuMME - Hvis denne avis var blevet udgivet i Colombia for colombianske studerende, ville navnet universitetsavisen kun vare ved indtil næste nummer. Så måtte den skifte navn, for ellers ville redaktionen blive forfulgt. Og skrev
jeg kritisk om regeringens politik, ville der få dage efter cirkulere en dødsliste med mit navn på, underskrevet af en
paramilitær gruppe. Studenterrådet beretter om studenterpolitik på liv og død i Colombia.

universities’ sports club,
uSg, offers many athletic
activities. There’s basketball, tennis, yoga, pilates...
or the sensual dance art
of burlesque.

»Vi må Vælge, hVaD Vi Vil Være goDe til«

comment: mY liFe as a phD stUDent

uddAnnELSE – Skal Københavns universitet kunne måle sig med verdens bedste uddannelsesinstitutioner, må
ledelsen »skærpe ambitionerne« og gøre det klart for sig selv og omverdenen, hvad universitetet kan tilbyde. Sådan
lyder afskedssalutten fra den netop fratrådte Hanne Harmsen. I sin tid som vicedirektør for uddannelse har Hanne
Harmsen ofte diskuteret Ku’s uddannelsesindsats. Hun fratrådte sin stilling 1. maj og gav i den anledning uniavisen
sine bud på Ku’s fremtidige udfordringer.

Every choice I make, shapes my future. This is really frightening but, at the same
time, an important experience to gain, writes Linda Jørgensen, doing her Phd in
marine biology.

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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Specialestuderende:

Rart med en almindelig
arbejdsuge
Ida von Arenstorff har ikke undervisning eller arbejde i øjeblikket.
Det giver hende plads til at nørde med specialet og bruge tid
på kæreste, familie og venner.

undervisning. Oven i det var der så forberedel
sen. Så det er rigtig rart, at det nu er skrumpet
ind til en almindelig arbejdsuge,« smiler hun.

STUDIELIV
Af Morten Nielsen

Midt under interviewet ringer Ida von Aren
storffs telefon. Det er hendes kæreste, Hjalte,
som netop er gået ned for at handle. De får
gæster i aften, og lige nu står han lettere des
orienteret foran frysedisken i supermarkedet
og er i tvivl om, hvorvidt han skal købe en hel
pakke is eller bare nogle isbåde.
Grinende og med stort overskud tager hun sig
god tid at sætte sig ind i kærestens sjælekvaler,
men ender med at sige, at det er op til ham.
Tid og overskud er også noget, Ida von Aren
storff har masser af dette semester. Tidligere
tog farmacistudiet og arbejde det meste af
hendes tid, men i øjeblikket har hun hverken
undervisning, forberedelse eller arbejde.
I stedet bliver alt fokus lagt på de 37 ugent
lige laboratorietimer, som er en del af den spe
cialeproces, hun indledte for blot to uger siden.
At hun ikke bruger tid på andet end at stude
re celler gennem et mikroskop, giver overskud
til at prioritere kæreste, venner og familie mere
end tidligere.
»Det er virkelig fedt, for da jeg var almindelig
studerende, havde jeg jo hele tiden den her
dårlige samvittighed. Da havde jeg nogle uger,
hvor 25 timer var skemalagt med øvelser og

Vigtigere ting end arbejdet
Ida von Arenstorff har været kæreste med
Hjalte i »ret lang tid,« som hun selv udtrykker
det. Men indimellem har det været svært at få
studie-arbejde-fritids-kabalen til at gå op, ind
rømmer hun.
»Man kan godt få det hele til at balancere
med kæreste, studie og job, men det er ikke
altid så fedt, og man kan let blive stresset og
synes, at det ikke er specielt sjovt. Og på et tids
punkt får man nok af at løbe rundt,« fortæller
hun.
Det tidspunkt var for Ida von Arenstorff no
vember 2012. Indtil da arbejdede hun 10-15
timer om ugen ved siden af studiet. Hun var
ansat i Det Britiske Handelskammer, hvor hun
i fire år arbejdede som administrativ assistent.
Arbejdet var ikke specielt studierelevant, men
hun var glad for det. Alligevel nåede hun til et
punkt, hvor det blev for meget.
»I vinter havde jeg en rigtig voldsom eksa
mensperiode, så jeg stoppede med at arbejde i
november. Og nu skriver jeg så speciale på fuld
tid, og de to ting kan jeg ikke kombinere,« for
tæller den 25-årige farmaci-studerende, der har

Ida von
Arenstorff ,
25
Farmaceutisk videnskab, 9. semester
0 ugentlige undervisningstimer
37 ugentlige laboratorietimer
0 timers forberedelse
ugentligt
0 timers arbejde
ugentligt
Andelslejlighed på
Frederiksberg
Månedlig husleje:
4.500 kr. (to personer
+ en bofælle)

bedrevet forskning i Australien på et tidligere
semester.
Hun overvejer at fortsætte på ph.d.-uddan
nelsen og prioriterer derfor sit speciale højere
end arbejde ved siden af studierne. Det er ble
vet muligt på grund af den høje SU.
»SU-niveauet har passet mig rigtigt godt.
Jeg ville studere, selvom der ikke var en SU,
for jeg synes det er så givende at læse. Men
det er sjovt at fortælle om vores system i ud
landet. De bliver altid overraskede over at
høre, at vi får penge for at studere, men når
de så hører om skatteprocenten, forsvinder
noget af beundringen, men jeg tror alligevel,
de synes, det er et godt system.«
Kollektive glæder
Ida von Arenstorff bor i en cirka 80 kvadrat
meter stor treværelses andelslejlighed på
Frederiksberg, som hun købte sammen med
sin kæreste for godt to år siden. De boede på
samme gang på Rigshospitalets Kollegium i
tre år, men blev på et tidspunkt trætte af kol
legielivet.
»Jeg synes det var fedt at bo på kollegium,
men på et tidspunkt blev jeg træt af at vågne
klokken 3 onsdag morgen, fordi der blev spil
let vildt høj musik. Jeg har været fuld torsdag,
fredag og lørdag, så jeg føler ligesom jeg har
prøvet det,« siger hun og fortsætter.
»Da vi så skulle flytte, ville jeg helst have
noget at leje, men min kæreste sagde: ’Så gør
vi det sgu ordentligt,’ og efter et års søgen
købte vi så vores lejlighed.«
Købet er blevet finansieret med et andels
lån i banken suppleret med SU-lån. Tilbage i
2011 arbejdede både Ida og Hjalte en del for
at have nogle solide lønsedler at overbevise
bankrådgiveren med. I dag er lønsedlerne
ikke helt så overbevisende. Til gengæld er
dele af de kollektive glæder vendt tilbage til
hendes tilværelse. For hun og Hjalte har fået
en roommate:
»Vi lejer det ene værelse ud. Hvis vi skulle
have haft lejligheden for os selv og samtidig
have mulighed for at betale af på lånet, skulle
vi have købt noget mindre. Det kunne selv
følgelig være rart at kunne vade nøgen ud i
køkkenet om morgenen og lave røræg, men
det går bare ikke, når man bor sammen med
andre, siger Ida von Arenstorff, der på trods
af at hun kun modtager SU alligevel kan få
betalt lidt af på lånet.
Hun har nemlig søgt en række legater. Får
hun dem, kan lånet blive betalt af hurtigere
end de forventede 30 år. Lige nu glæder hun
sig bare over, at kunne prioritere kæreste og
karakterer højt.

FOTO: adam garff

Uni-avis@adm.ku.dk

SPECIALE – Ida von Arenstorff nyder, at hendes studium for øjeblikket er begrænset til 37 timer i laboratoriet.
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ARTIKELSERIE

roommate
sørger for
Amerikansk
underholdning

foto: anders fjeldberg

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 igennem 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

EJER OG LEJER – Nanna udveksler et hav af gode oplevelser med sine skiftende
internationale lejere.

Nanna Bang Laursen lejer sit værelse ud til amerikanske udvekslingsstuderende.
Det giver nogle helt anderledes oplevelser, end hvis bofællen havde været dansker.

STUDIELIV
Af Morten Nielsen

Hun har prøvet at komme hjem en sen hver
dagsaften og finde sit køkkengulv overspulet
med bræk fra tre stive amerikanere, der påstod,
at de efter to flasker vodka ikke var særligt
fulde.
Hun har måttet lære sin værelseskammerats
familie at spise med kniv og gaffel. Og så har
hun måttet forklare en 21-årig pige med stærke
konservative holdninger, hvorfor det i nogle
tilfælde kun giver to års fængsel at voldtage en
anden person i Danmark.
Nanna Bang Laursen har i snart et år lejet sit
ene værelse ud til amerikanske udvekslingsstu
derende gennem projektet ’Danish Roomate’.
Det har til tider budt på uventede oplevelser,
men den 22-årige jurastuderende er glad for at
dele sin lejlighed med andre.
Uden at fjerne fokus fra studiet giver det
hende flere penge til rådighed hver måned,
men for Nanna Bang Laursen er det vigtigste
de mange oplevelser, hun får ved at have en
person boende, der ser verden anderledes, end
hun selv gør.
»For et år siden fik jeg et studierelevant job
hos Rigspolitiet, og jeg havde egentlig besluttet
mig for, at når jeg fik sådan et, ville jeg bo ale
ne. Men jeg synes, det er sjovt at hjælpe andre
til at lære Danmark at kende. Og så er det altid
sjovt at se sig selv udefra ved at høre om deres
opfattelse af os,« siger hun.
Tager ikke tid fra studiet
Siden august 2012 har Nanna Bang Laursens
været en del af DIS’ projekt ’Danish Roomate’.
DIS står for Danish Institute for Study Abroad,
og det er dem, der ud over at formidle kontak
ten til de udvekslingsstuderende, også sørger

for forsikringer, betaling af husleje og holder
orienteringsmøder med de amerikanere, som
Nanna Bang Laursen har boende.
Det betyder, at hun kan holde fokus på stu
diet, selvom hun i perioder er lidt mere på læse
sal, end hun plejer.
»Jeg kunne også have valgt en dansker eller
en svensk jurastuderende, men på den her må
de er der lidt mere styr på tingene, for jeg skal
ikke bekymre mig om, hvorvidt huslejen bliver
betalt. Og fungerer det dårligt, er det kun fire
måneder, de skal bo her, men der har slet ikke
været problemer indtil videre,« siger hun.
For Nanna Bang Laursen er der dog også
andet end praktiske grunde til, at hun har valgt
udvekslingsstuderende fra den anden side af
Atlanterhavet.
»Man får nogle sjove inputs. Hende jeg havde
sidste år, var glødende republikaner. Hun var
kun 21 år, men var alligevel imod abort, homo
seksuelle og hvad man nu ellers kan være imod.
Det gav nogle sjove diskussioner, specielt op til
det amerikanske præsidentvalg,« siger Nanna
Bang Laursen og griner.
Hun fortæller, at de to på valgaftenen indgik
et væddemål om, hvem der ville vinde det ame
rikanske præsidentvalg.
»Da Romney tabte valget, skulle hun spise en
sildemad. Det var straffen. Havde Obama tabt,
skulle jeg have spist en peanutbutter og jellysandwich. Hun var ikke begejstret, men hun
gjorde det,« smiler Nanna Bang Laursen.
Ikke for pengene
Selvom bræk på køkkengulvet ikke kan forkla
res ved at henvise til kulturelle forskelle, har
Nanna Bang Laursen alligevel lagt mærke til en
del ting, der adskiller amerikanerne fra dan
skerne.
»Jeg plejer at lukke døren fra køkkenet ind til

Nanna Bang
Laursen,
22
Jura
4. semester
10 ugentlige under
visningstimer
30 ugentlige for
beredelsestimer
15 ugentlige arbejds
timer
Forældrekøbt ejer
lejlighed i Vanløse
Husleje 5.000 kroner
(heraf betales 3.000
kroner af roomate)

stuen for at holde på varmen. Men den første
roommate, jeg havde, opfattede det som om, at
jeg ikke ville være sammen med hende, så jeg
måtte lige forklare hende, at det bestemt ikke
var derfor,« siger Nanna og fortsætter:
»Hun undrede sig også over, hvorfor folk
ikke ville sidde ved siden af hende i bussen. Der
måtte jeg så fortælle hende, at danskerne ikke
sætter sig ved siden af andre og snakker. De
sætter sig på de ledige sæder. Det syntes hun
var meget mærkeligt.«
For Nanna Bang Laursen kommer studiet
altid i første række, men hun gør alligevel en
indsats for at give sine gæster en god oplevelse.
For eksempel da hendes nuværende roommates
familie var på besøg hos hendes egen familie i
Herlev.
»Vi fik smørrebrød, og det kunne de ikke
finde ud af at spise med kniv og gaffel. De er
jo vant til at tage gaflen i den anden hånd og
så bare skovle det ind, men det bliver altså lidt
svært med smørrebrød,« griner hun.
Oplevelserne – både de gode og de lidt
mindre heldige – er ikke noget, Nanna Bang
Laursen vil være foruden. Hun har både tid til
skole og arbejde ved siden af og har derfor ikke
tænkt sig at stoppe foreløbigt.
»Jeg kan kun anbefale det, for det er virkelig
sjovt. Det er selvfølgelig rart, at jeg også får lidt
penge for det, men selvom SU’en var endnu hø
jere end den er i dag, ville jeg gøre det alligevel,
for man får så mange gode oplevelser,« slutter
hun.
Nanna Bang Laursens nuværende roomate
tager hjem om to uger. Men inden hun tager
hjem, skal hun lige have den sidste kulturelle
saltvandsindsprøjtning. I øjeblikket er de to i
gang med at se de sidste afsnit i DVD-udgaven
af Matador.
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HVIS ER STØRST – Bygningsstyrelsen og KU
strides om, hvem der er bedst til at opføre
komplicerede laboratorie- og forskningsanlæg
som eksempelvis det kommende Panumtårn.
KU mener, at deres forsknings-knowhow vil være
en fordel. Det er ikke forskerne, der skal bygge
laboratorierne, lyder det fra Bygningsstyrelsen.

bygherre

Dyr
husleje
koster
kvadratmeter
De seneste år er Københavns Universitet
blevet mindre, mens der er kommet flere
studerende og ansatte til. Men mindre
plads er ikke nødvendigvis det samme som
dårligere forhold, lyder det fra KU’s ledelse.

BYGNINGSFORHOLD
Af Nicklas Freisleben Lund

For små undervisningslokaler, hvor de sidst
ankomne studerende må sidde i vindues
karmene. Forelæsning i lokaler, hvor de
bagerste ikke kan se forelæseren eller høre
hans guldkorn. Overfyldte kontorer, hvor
medarbejderne sidder så tæt, at støj er en
daglig gene. Jobansøgere, der takker nej til
en stilling på landets fineste universitet på
grund af de fysiske arbejdsforhold.
I løbet af de seneste år har studerende og
ansatte flere gange i Uniavisen udtrykt deres
frustration over Københavns Universitets
fysiske rammer – ikke mindst oplevelsen
af en hverdag, der i stigende grad plages af
pladsmangel.
Umiddelbart lyder det barokt, at der skul
le være blevet mindre plads på universitetet
i en periode, hvor store KU-byggeprojekter
præger det københavnske bybillede. Men
det er der. For samtidig med at KU bygger
nyt, har universitetet også fraflyttet lejemål
og har rykket aktiviteter sammen på de nye
campusområder.
Således har KU i perioden i 2008 til 2012
reduceret det samlede bygningsareal med
knap 45.000 kvadratmeter – eller helt præ
cist fra 973.488 til 929.512.
Samtidig har KU i denne periode budt på
rekordstort optag. I 2012 kunne KU byde
velkommen til hele 7.500 nye studerende,
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ligesom antallet VIP’er og TAP’er i perioden
er forøget med omtrent tusind årsværk.
Med andre ord er der de seneste år blevet
flere mennesker på færre KU-kvadratmeter.
Helt specifikt fremgår det af materialet fra
et bestyrelsesmøde i oktober sidste år, at
det »i perioden 2007-2011 lykkedes KU at
reducere arealforbruget per årsværk med 15
procent.«

»KU har dags dato reduceret sit arealforbrug
med cirka 70.000 m2, og vi har en plan
for den yderligere reduktion,« siger Hans
Halvorsen og fortæller, at færdiggørelsen
af KU’s nuværende byggeprojekter ikke æn
drer på dette.
»I takt med at KU tager de nye bygninger
i brug, opsiger vi bygninger med cirka det
samme arealvolumen.«

Dyr SEA-ordning gør KU mindre
Men hvorfor er det blevet en KU-ambition
at fylde mindre? Kortest muligt formuleret
lyder forklaringen, at jo færre kvadratmeter
universitetet benytter, desto mindre bliver
huslejeposten på KU’s udgiftsbudget.
Eller som Hans Halvorsen, der er udvik
lingschef i Campus Service, der har ansvaret
for KU’s bygningsforhold, udtrykker det:
»Jo færre midler universitetet benytter på
husleje, desto flere midler er der til uddan
nelse og forskning.«
KU har nemlig siden 2001, da den så
kaldte SEA-ordning trådte i kraft, lejet sine
bygninger af staten. KU har mange dyre
lejemål i det centrale København. Så for at
sikre, at universitetet ikke fik for høje hus
lejeudgifter, indgik Videnskabsministeriet,
Finansministeriet og KU en aftale, om at
KU skal reducere sit arealforbrug med i alt
100.000 kvadratmeter.
Og universitetet er godt på vej, fortæller
Hans Halvorsen.

Plads ikke et mål i sig selv
Hans Halvorsen afviser, at den enkelte
KU’ers forhold er blevet dårligere, fordi der
er blevet mindre plads.

»Det er korrekt, at KU har formået at op
timere brugen af sit areal sådan, at der er
flere personer per bygningskvadratmeter i
dag end i 2005. Men det er primært sket ved
at anvende pladsen bedre og mere hensigts
mæssigt. For eksempel skal det medregnes,
at der i perioden er skabt rigtigt mange nye
studenterlæsepladser på campusområder
ne,« siger Hans Halvorsen.
Nicklas.Lund@adm.ku.dk

FAKTA
Inge Thygesen-aktstykket
Grundlaget for KU’s nuværende bygningsstrategi er formuleret i aktstykke 148 a 16. maj 2006, der beskriver den aftale, som blev indgået mellem Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling, Finansministeriet og KU. Aktstykket bliver kaldt Inge Thygesen-aktstykket, efter en tidligere departementschef i undervisningsministeriet.
Moderniseringensplanen for KU indebærer »at universitetet fraflytter ca. 100.000 kvadratmeter ældre
uhensigtsmæssige ejendomme, fortrinsvis i indre by, og koncentrerer aktiviteterne i de resterende
lokaler.«

Træt af dyr leje – nu vil KU eje
Siden 2001 har Københavns Universitet lejet sine bygninger af Bygningsstyrelsen,
der også har ansvaret for universitetets mange nybyggerier. Men nu vil KU være
herre i eget hus. Bygningsstyrelsens husleje er for dyr, og universitetet vil være en
bedre og billigere bygherre, lyder kritikken.

For dyr og besværlig
Utilfredsheden med SEA-ordningen rækker
dog længere tilbage. Det har således været
et genkommende tema hos Danske Univer
siteter, der allerede i april 2012 sendte en
officiel føler til uddannelsesminister Morten
Østergaard for at forhøre sig om mulighe
den for at opnå selveje.
Og det er da også denne forklaring, som
KU’s direktør Jørgen Honoré præsenterer
da Uniavisen spørger ham, hvorfor KU nu
ønsker at skifte rolle fra lejer til ejer.
For ifølge KU-direktøren har SEA-aftalen
vist sig forfejlet på et vigtigt punkt. Idéen
bag aftalen var, at den nye huslejeordning
skulle være et incitament til at drive univer
siteterne på mere markedsorienteret vis og
effektivisere.
Men ifølge Jørgen Honoré er statens
nuværende huslejepriser godt 20 procent
højere end markedsniveauet.
»KU’s samlede bygningsudgifter udgør
næsten 22 procent af de samlede årlige
udgifter, så SEA-ordningen er meget dyr for
os,« siger Jørgen Honoré.
»Derfor lejer en institution som Aalborg
Universitet også i vid udstrækning hos pri
vate både i Aalborg og København, ligesom

Mere kvalitetssikring af nybyggerier
Som sagt betyder SEA-ordningen også, at
det reelt ikke er KU, der har ansvaret for
anlægget af de mange nye universitets
bygninger. Når KU er interesseret i selveje,
skyldes det også, at universitetet ønsker selv
at overtage ansvaret for fremtidens univer
sitetsbyggerier:
»Vi vil gerne have en tættere relation
mellem primæropgaverne forskning og ud
dannelse og byggeopgaverne,« siger Jørgen
Honoré.
I dag gennemføres byggerierne i et kom
pliceret samspil mellem Bygningsstyrelsen,
dens eksterne samarbejdspartnere samt uni
versitetets Campus Service, der har ansvaret
for KU’s kvalitetstilsyn med nybyggerierne.
Men Jørgen Honoré mener, at kvaliteten
af anlægsprocesserne vil blive højnet, hvis
KU overtager det overordnede ansvar for
byggerierne. For det vil formindske afstan
den mellem bygherre og brugere. Og det er,
ifølge KU-direktøren, særlig vigtigt, når det
kommer til etableringen laboratorier og an
dre forskningsanlæg til de ’våde fakulteter’.
Selveje muliggør, at ny- og ombygninger
i højere grad kan designes direkte til de
specifikke ønsker, så bygningsfornyelsen
understøtter fornyelsen inden for forsknin
gen,« siger Jørgen Honoré.
Bygningsstyrelsens argumenter
I Bygningsstyrelsen har man konstateret, at
KU nu har ansøgt om selveje.
»Det er KU’s bestyrelses suveræne ret at
bestemme, om de mener, at det vil tjene
KU’s interesser bedst,« siger Bygningsty
relsens direktør Carsten Jarlov, der under
streger, at han og styrelsen ikke spiller en
hovedrolle i behandlingen af ansøgningen.
Den varetages af Uddannelsesministeriet,
Finansministeriet og Klima-, Energi- og Byg
geriministeriet.
Han afviser dog, at KU kan score kassen
ved at udtræde af SEA-ordningen.
»Det er rigtigt, at SEA-ordningens husleje
er høj sammenlignet med markedshuslejen.
Men KU er blevet kompenseret for den eks
tra udgift via øgede bevillinger fra staten,«
siger Carsten Jarlov.
»Universitetsloven kræver, at en eventuel
overgang til selveje skal gennemføres ’ud
giftsneutralt’ – altså at staten ikke må ’tabe’
på det. Så hvis staten mister huslejeindtæg
ter fra KU, må man umiddelbart forvente, at
bevillingerne også justeres nedad. I øvrigt
skal man huske, at KU får de igangværende
laboratorierenoveringer gratis, så hvor

”I dag
ejer universitetet
mindre
end ti
procent
af bygningerne.
Resten er
lejemål.”

høj er huslejen i virkeligheden?« spørger
Carsten Jarlov.
Bygningsstyrelsens direktør understreger,
at de konkrete økonomiske vilkår selvfølge
lig afhænger af de politiske drøftelser under
behandlingen af ansøgningen. Men kravet
om »udgiftsneutralitet« er ifølge Carsten
Jarlov, »krystalklart.«
Jørgen Honoré afviser imidlertid at have
udeladt det, som Carsten Jarlov, betegner
som ’statens økonomiske kompensation’, i
sin vurdering af fordelen ved selveje.
»Carsten Jarlov, har ret i, at vi ved afta
lens indførsel i 2001 fik godt 100 millioner
kroner, hvilket svarede til huslejeforøgel
sen,« siger Jørgen Honoré.
»Men støtten er løbende blevet mindre og
blev i 2010 reduceret til nul. Så merudgiften
til den nuværende lejeordning, bliver ikke
længere dækket af statslige tilskud. Dertil
kommer, at SEA-ordningens priser også er
blevet dyrere over årene.«
Taber stordriftsfordele
Ifølge Carsten Jarlov drejer selveje-debatten
sig grundlæggende om to forskellige måde
at strukturere offentligt anlægsarbejde på.
»Spørgsmålet er, om det er mest for
nuftigt at have bygherreansvaret placeret
decentralt eller hos en statslig aktør med de

BYGHERRE – »Det, man bør overveje, er, hvem der kan forhandle de bedste kontrakter
hjem, skaffe de bedste entreprenører, har de dygtigste byggefolk og så videre«, spørger
Bygningsstyrelsens Carsten Jarlov.

foto: pressefoto

Panumtårn (Foto Campus Service)

Det meste af Københavns Universitet tilhø
rer faktisk ikke Københavns Universitet. I
dag ejer universitetet mindre end ti procent
af bygningerne. Resten er lejemål. Og langt
størstedelen – op imod 90 procent – lejer KU
af den statslige styrelse Bygningsstyrelsen.
Men det vil KU’s ledelse nu ændre på, og
universitetet har netop ansøgt Uddannelses
ministeriet om selveje og vil dermed træde
ud af den såkaldte SEA-ordning.
SEA-ordningen trådte i kraft i januar
2001, og som følge heraf lejer universiteter
ne i dag bygninger af staten og betaler hus
leje. Således er det i dag Bygningsstyrelsen,
der som ejer og bygherre står for driften af
eksisterende universitetsbygninger samt
anlægget af nye.
Særligt Bygningsstyrelsens evner som
bygherre er på det seneste kommet i fokus
på grund af forsinkelserne af Det Huma
nistiske Fakultets nybyggeri, det såkaldte
KUA2. Forsinkelsen betød, at en storstilet
flytning blev aflyst i 11. time, samt at byg
ningerne – der efter planen skulle være ble
vet taget i brug i januar i år – først siden på
ske så småt er blevet befolket af studerende
og ansatte. Et forløb, som Det Humanistiske
Fakultets dekan, Ulf Hedetoft, forventer vil
gøre projektet »markant dyrere.«
Fra Bygningsstyrelsen lyder det, at man
endnu ikke har set KU’s endelige opgørelse
af dokumenterede udgifter som følge af
forsinkelsen, men at tabet formentlig bliver
relativt beskedent.

RUC lejer hos private udlejere. Det er sim
pelthen væsentligt billigere end at leje af
staten.«
Og ifølge KU-direktøren er der endnu
mere at spare som vil kunne blive anvendt
til at styrke universitetets kerneområder –
forskning og uddannelse.

foto: lars juul hauschildt

BYGNINGSFORHOLD
Af Nicklas Freisleben Lund

BUNDLINJERÆSON – Det vil være en god forretning for KU at overtage ejerskabet af
universitetets bygninger, mener KU-direktør Jørgen Honoré.
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fordele, der følger med stordrift og standar
disering.«
»Det, man bør overveje, er, hvem der kan
forhandle de bedste kontrakter hjem, skaffe
de bedste entreprenører, har de dygtigste
byggefolk og så videre. Om det er den store
bygherre, der har gang i mere end 400 byg
geprojekter eller den mindre, der bygger en
gang i mellem?« spørger Carsten Jarlov.
Men kunne man ikke argumentere for, at
en mere ’lokal’ bygherre vil være tættere på
det enkelte byggeri? KU’s direktør mener
jo, at Bygningsstyrelsen mangler det forsk
nings-knowhow, som det kræver at anlægge
eksempelvis laboratorier.
»Det er ikke problemer, man isoleret kan
tilskrive Bygningsstyrelsen eller SEA-ord
ningen,« siger Carsten Jarlov, og tilføjer.
»Man bliver ikke nødvendigvis en dygti
gere bygherre af at have indsigt i det, der
skal foregå i huset. Det afgørende er, at man
har indsigt i at bygge teknisk komplicerede
byggerier, der skal forholde sig til skiftende
behov og brugere. De udfordringer forsvin
der ikke med selveje. Det samme gælder
afstanden mellem forskerne og bygherren
– det er jo stadig ikke forskerne, der skal
bygge laboratorierne.«

Faktisk foreligger der på nuværende tids
punkt en færdig aftaletekst, der blandt an
det giver universiteterne en øget fleksibilitet
samt lavere husleje på fremtidige byggerier.
»Men nu vælger KU altså, på et lidt over
raskende tidspunkt, at gøre noget andet,« si
ger Carsten Jarlov, der ikke lægger skjul på,
at Bygningsstyrelsen også har en interesse
i, at KU fortsat er tilknyttet SEA-aftalen. For
der er tale om »en vigtig kunde«. Universite
tet udgør nemlig omtrent 20 procent af Byg
ningsstyrelsens samlede bygningsmasse.
Grundlæggende fastholder Carsten Jar
lov, at SEA-ordningens principper er til uni
versiteternes fordel:
»Det giver universiteterne muligheden
for at koncentrere sig om det, de er bedst
til – forskning og uddannelse. Og med SEAordningen ’outsourcer’ de ikke kun byg
geaktiviteterne, men også den økonomiske
risiko. Det er dokumenteret, at indførelse af
huslejebetaling har betydet en besparelse i
lokaleforbruget.«
Ikke overraskende er Jørgen Honorés
konklusion en ganske anden:
»Selveje vil på langt sigt give KU nogle
fordele i retningen af hurtigere og mere rig
tige byggesager – bedre og mere opdateret
vedligehold samt billigere løsninger.«

Andre muligheder end selveje
Sideløbende med at KU har udarbejdet selv
eje-ansøgningen, har universitetet ironisk
nok ligget i forhandling med Bygningssty
relsen om en forbedring af SEA-aftalen.

Nicklas.Lund@adm.ku.dk

Fakta
SEA-ordningen
• Statens Ejendoms- og Byggeadministrations ordning, SEA, trådte i kraft 1. januar 2001. I SEA-ordningen lejer universiteterne bygninger af staten og betaler husleje. Ved overgangen til SEA-ordningen, blev universiteterne kompenseret for merudgiften til husleje.
• Tanken bag SEA-ordningen er, at samlingen af bygningsejerskabet, og dermed byggeprojekterne
centralt, sikrer en mere effektiv gennemførelse af byggeprojekter og ejendomsadministration. Derudover skal SEA-ordningen give universiteterne et incitament til at økonomisere med lokaleanvendelsen.
• Københavns Universitet har frit leverandørvalg og kan opsige ethvert lejemål hos Bygningsstyrelsen. KU’s campusplan, som vedtaget ved aktstykke 148/2006, tilsiger dog, at KU skal fraflytte flere
spredte adresser i byen og fortætte sine aktiviteter på de fire SEA-ejede campusområder.
• KU skal forhandle med Bygningsstyrelsen, såfremt KU ønsker at benytte det fri leverandørvalg inden for campusområderne. Ved fraflytning er det Bygningsstyrelsen og ikke universiteterne, der
bærer ansvaret og risikoen forbundet med den videre disponering af de opsagte ejendomme, eksempelvis gennem salg.

Bygningsstyrelsen
Bygningsstyrelsen er en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og har ansvar for at skabe moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer til nogle af landets vigtigste statslige institutioner - politiet, domstolene, ministerier og universiteterne.

Ansatte og studerende:
KU er plaget af pladsmangel
Færre kvadratmeter til færre mennesker har sat negative spor på KU. Studenterrådets formand og HK’ernes
fællestillidsmand oplever, at det er blevet så småt med pladsen, at det går udover studie- og arbejdsliv.

Studenterrådsformand:

Fællestillidsrepræsentant:

Der er ikke plads til
ordentlige studier

Effektiviseringsargumentet holder ikke

De fysiske rammer er vigtige for de studerendes mulighed for at gennemføre deres studier til tiden og for at præstere akademisk, siger Studenterrådets formand Gwen GrunerWidding.
	Derfor kalder hun det også »sindssygt bekymrende«, at der er blevet og forsat vil blive
mindre plads på Københavns Universitet.
Dårlige lokaleforhold er da også et af de emner, som Studenterrådet modtager flest
henvendelser om fra studerende.
»Et eksempel kunne være, at man på Frederiksberg Campus har nedlagt en række
grupperum for at gøre dem til arbejdspladser
for universitetets ansatte,« fortæller Gwen
Gruner-Widding.
Og de dårlige studieforhold rammer både
fagligt og socialt.
»Er der ikke plads til én i lokalet til første
forelæsning, vælger man måske at blive væk
næste gang. Så går man glip af undervisningen, men man får heller ikke en hverdag sammen med sine medstuderende,« siger Gwen
Gruner-Widding,

»Der er pladsmangel!«
Ingrid Kryhlmand, der er fællestillidsrepræsentant for det administrative HK-personale, er kort
og koncis i sin beskrivelse af de ansattes fysiske
rammer på KU.
»Flere og flere sidder skrivebord ved skrivebord, så der er masser uro, så de ikke kan fordybe sig. Det er den lige vej til stress.«
Ingrid Kryhlmand nævner Panuminstituttet
som eksempel. Her sidder store dele af det administrative personale for tiden »skulder ved
skulder« i en kæmpebarak på grund af opførelsen af Mærsk-bygningen og andre bygninger
Men de ansatte skal ikke regne med, at der
bliver
bedre plads og mere ro i fremtiden. For ledelsen
på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har
netop meddelt, at man har planlagt at etablere
storrumskontorer på Panum.
»Det er dybt kritisabelt,« mener Ingrid Kryhlmand.
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Det er vigtigt at understrege, at det ikke kun
handler om undervisningslokalerne. Der skal
også være plads til de studerendes organisationer, deres sociale aktiviteter og til grupperum og læsepladser, mener studenterrådsformanden.
»Det er jo nærmest ironisk, at man taler
om universitet i verdensklasse, samtidig
med at man reducerer pladsen mere og mere,« siger Gwen Gruner-Widding.
Hun er dog ikke afvisende overfor, at man
kan effektivisere brugen af universitetets
arealer.
»Jeg er selv kommet i Juras gamle bygninger
i midtbyen, og jeg er ikke i tvivl om, at kvadratmetrene vil blive udnyttet bedre i de nye
bygninger på Amager. Men det er vigtigt, at vi
tænker i langsigtede løsninger, der skal sikre,
at der er nok plads på universitetet.«

»Som en af Prescribas psykologer gjorde opmærksom på til et stormøde, så viser alle undersøgelser, at storrumskontorer har en skadelig
virkning på arbejdsmiljøet.«
	Derfor giver fællestillidsrepræsentanten heller ikke meget for argumentet om, at de fysiske
rammer ikke forringes, selv om det bliver mindre
plads, fordi KU har effektiviseret brugen af sine
kvadratmetre.
»Det er uhørt at argumentere på den måde,
når status er, at vi bliver flere og flere medarbejdere, men har mindre og mindre plads,« siger
Ingrid Kryhlmand, der dog mener, at pladsmanglen bliver taget alvorligt af de lokale ledelser på
KU’s fakulteter og institutter.
»Men da det er mål, som er blevet dikteret
udefra, er det begrænset, hvad man kan gøre
ved det lokalt. Man har jo kun de kvadratmetre,
man får stillet til rådighed.«

Bachelorer
brænder alle kitler
bag sig

 ØNIX – Ud af asken genopstår
F
bachelorerne som kandidatstuderende.

S
 EKTERISK – De sagnomspundne fire farmaciprøver markeres symbolsk på kitlerne. Disse
seks studerende har alle sikret sig deres fire
krydser, så de kan beholde ærmet som minde.

F
 ORÅR – Vejret var med
farmaceuterne, da deres
pyromaniske lyster skulle
stilles.

Farmaci-studerende går i kitler. Det er ikke så overraskende.
Men hvad de færreste ved, er, at de bachelorstuderendes
kitler er forbundet med mange traditioner og ritualer.
 FRING – Symbolet på
O
fem semestres viden
kastes på bålet.

De prydes af et personligt rim og udleveres efter et sindrigt
kittelritual på andet semester. Her skal en række prøvelser
gennemgås, før man har gjort sig fortjent til at bære kitlen
og rimet. Med kitlen følger også fire andre udfordringer, de
fire krydser. Deres betydning er en velbevaret hemmelighed
blandt farmaceuterne, og skal derfor heller ikke røbes her.

P
 OESI - Søren
lever af alternativ
mad - det skarn /
Men vi elsker hans
lydeffekter og
rygergarn.

Ved bachelordelens afslutning på sjette semester ophører
de studerendes obligatoriske laboratorietimer: Der er ikke
øvelseskurser på kandidaten, og kitlerne skal derfor brændes.
Kitlen er de studerendes stolthed, og kun de, som har fået
alle fire krydser, har gjort sig fortjent til at beholde en del af
kitlen for eftertiden – de har lov til at klippe kittelærmet af
som minde. Tre hårde år i laboratorierne går op i tyk sort røg,
mens smilene breder sig under den blå himmel. Foråret er
for alvor en realitet!
VEMOD – Man har jo altså haft nogle
pænt sjove episoder i de kitler!

Tekst og foto: Rasmus Preston
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Konflikt om forfatterskaber

Ph.d.- studerende
stod op mod topforsker
Annemette Nielsen nægtede, da ernæringsforskeren Arne Astrup krævede at få sig selv og to
medlemmer af sin forskningsgruppe skrevet på som medforfattere til hendes publikationer.
Dermed brød hun med de uskrevne regler, men hun stod fast og endte med at få ret.

MEDFORFATTERSKAB
Af Claus Baggersgaard

Det er nok de færreste vejledere, der vil
anbefale en ph.d.-studerende at indlede sin
forskerkarriere med en akademisk konflikt
med en kendt forsker på sit fakultet.
Det var ikke desto mindre netop, hvad
Annemette Nielsen, der i dag er adjunkt
ved Institut for Fødevare- og Ressourceøko
nomi, gjorde.
Hun nægtede, da ernæringsforskeren Ar
ne Astrup ville have sig selv og to medlem
mer af sin forskningsgruppe skrevet på som
medforfattere til hendes forskningsartikler.
Dermed brød hun også med de uskrevne
regler, der eksisterer i mange natur- og
sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.
»Det handlede udelukkende om retfær
dighed, og så blev jeg ærlig talt også irriteret
over, at medlemmerne af den sundheds
videnskabelige forskningsgruppe, som jeg
samarbejdede med, ville være medforfat
tere, når de umuligt kunne sige noget fagligt
relevant om mit forskningsprojekt, der var
et sociologisk studie. Det føltes som en uret
færdig indgriben i min forskningsfrihed,«
siger hun.
To vinkler på fedme
Samarbejdet kørte ellers gnidningsfrit fra
begyndelsen.
Den sundhedsvidenskabelige gruppe, der
havde Arne Astrup som forskningsleder, var
i gang med et interventionsprojekt, hvor de
undersøgte effekten af kostændringer.
Annemette Nielsens ph.d.-projekt handle

de om de sociale og kulturelle udfordringer
ved ændring af kostvaner, så hun fik adgang
til baggrundsdata for at kunne udvælge
hvilke af respondenterne, hun ville inter
viewe og følge, når de gjorde deres daglige
indkøb.
Hendes forskningsprojekt var altså ud
sprunget af Astrups sundhedsvidenskabe
lige gruppes, og adgangen til forsøgsperso
ner var en forudsætning for at hun kunne
gennemføre sit projekt. Men hvad angår
problemstillinger, metodologi og teoretisk
udgangspunkt var de to projekter funderet
i vidt forskellige videnskabelige logikker;
henholdsvis en samfundsvidenskabelig/
sociologisk og en sundhedsvidenskabelig/
biologisk.
»Der var intet finansielt samarbejde, og
projekterne kørte separat, ligesom vi heller
ikke blandede os i hinandens forskning, el
ler læste hvad hinanden skrev, men vi holdt
hinanden orienteret som det er god skik, og
jeg blev også inviteret med til mange møder
i deres projektgruppe,« siger hun.
Praksisudvalget afgjorde sagen
Uenigheden opstod først, da hun til orien
tering sendte den første af i alt tre artikler
til Arne Astrup og de øvrige medlemmer af
den anden forskningsgruppe, så de kunne
se, hvad hun skrev, inden artiklen kom i
tidsskriftet.
Arne Astrup svarede, at det ifølge reg
lerne var naturligt, at de blev tilføjet som
medforfattere.
»Jeg husker ikke, hvor mange mails
der blev sendt frem og tilbage, men jeg

”Det er

tradition
mange
steder, at
vejledning
udløser
medforfatterskab
som en
slags aflønning
for indsatsen, men
det er en
gråzone”

argumenterede med, at de hverken havde
bidraget til forskningsdesign, indsamlingen
af data, analyse eller til skriveprocessen, og
desuden var mit studie i identitetsdannelse
langt uden for deres kompetenceområde.”
»Jeg opfattede det ikke som om de havde
noget imod mig eller mit arbejde, men som
om de mente, at jeg havde overtrådt nogle
regler for almindelig praksis,« siger Anne
mette Nielsen.
Parterne blev enige om at lade Praksisud
valget, der er nedsat af rektor til at behandle
spørgsmål om videnskabelig etik på Køben
havns Universitet, se på sagen.
Praksisudvalget vurderede, at den sund
hedsvidenskabelige gruppes indsats i for
hold til Annemette Nielsens ph.d.-projekt
kun rakte til »contributorship«, nævnelse på
listen over bidragsydere, ikke som medfor
fattere.
Kulturforskelle giver konflikt
Annemette Nielsen fik en adjunktstilling i
samarbejde med en anden forskningsgrup
pe på instituttet, umiddelbart efter hun var
færdig med sin ph.d. i 2007, så sagen har
ikke haft karrieremæssige konsekvenser.
Hun har aldrig efterfølgende været invol
veret i et forskningsprojekt med den samme
sundhedsvidenskabelige forskningsgruppe,
men hun har i dag et undervisningssamar
bejde med et af medlemmerne. Et samar
bejde, som hun er glad for, understreger
hun. Annemette Nielsen tilføjer, at hun
har valgt at stå frem med sin historie, fordi
hun ønsker at diskutere den principielle
problemstilling, ikke for at hænge enkelt
personer ud.

Krav til
medforfatterskab
1)	En forfatter skal have ydet væsentligt bidrag
til den skabende proces, sædvanligvis inden
for mere end et af følgende elementer:
Idé, planlægning, eksperimentelt arbejde, i
indsamling af kliniske eller epidemiologiske
data, dataanalyse og fortolkning.
2)	En forfatter skal have ydet bidrag til udarbejdelse af den endelige artikel ved deltagelse i
udfærdigelse af manuskriptudkast og/eller
gennem kritisk revision, der har betydning for
artiklens fremtræden.
3)	En forfatter skal skriftligt have godkendt den
endelige version af manuskriptet.
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(Alle tre skal være opfyldt)

Fælles spilleregler
Ifølge Annemette Nielsen er det et grund
læggende problem, at forskerne i dag bliver
målt på hvor meget de publicerer og citeres,
så de er under et stort pres for hele tiden at
udgive nye artikler.
Det kan friste nogen til at forsøge at score
nogle lette publikationspoint ved at komme
med som medforfatter på en måske lidt
billig baggrund. Og denne fristelse bliver
større, hvis der eksisterer en kultur, der
understøtter mange medforfatterskaber
og en meget vid fortolkning af Vancouverreglerne, der definerer hvornår man kan be
tragtes som medforfatter, mener Annemette
Nielsen.
På Institut for Fødevare- og Ressource
økonomi, hvor hun er adjunkt, bliver de an
satte aflønnet på baggrund af, hvor meget
de publicerer, så hun føler også selv et pres.
»Det er et grundvilkår som alle vi forskere
må forholde os til, hvis vi vil eksistere i
denne verden, men jeg føler ikke, at der er
findes genveje til hurtige publikationspoint
på mit område,« siger Annemette Nielsen.
I lønforhandlinger har hun fået at vide, at
guleroden i hendes roller som projektleder
og vejleder for ph.d.-studerende er, at hun
så kan komme med som medforfatter på de
publikationer, der kommer ud af forsknings
projekterne.
»Det er tradition mange steder, at vej
ledning udløser medforfatterskab som en
slags aflønning for indsatsen, men det er en
gråzone, fordi vejledning foregår på forskel
lige niveauer. Jeg har hørt om forskere der
vejleder op til ti studerende, og så kan man
nok ikke give lige grundig feedback til dem
alle,« siger Annemette Nielsen.
Hun så gerne, at der blev udformet fæl
les retningslinjer på KU, så man kan undgå
medforfatterskabskonflikter fremover.
»Vi kæmper jo i høj grad om de samme
forskningsmidler, så det vil være godt at
få afklaret, hvad der gælder, så du ikke er
dårligere stillet, fordi du tilfældigvis er an
sat et sted på KU, hvor der er en mere striks
holdning til, hvad der skal til for at blive
medforfatter, og du dermed får færre publi
kationer,« siger hun.
clba@adm.ku.dk

foto: polfoto

Sagen bunder dybest set i, at der eksisterer
store kulturforskelle mellem sundheds- og
naturvidenskabelige forskere (de ’våde’ fag)
på den ene side og samfundsvidenskabelige
og humanistiske forskere (de ’tørre fag’) på
den anden side, når det gælder medforfat
terskab, mener hun.
Inden for de ’tørre’ fag er det traditionelt
blevet anset for mindre ’fint’, hvis der var
mere end en enkelt eller to medforfattere,
mens det på det ’våde’ fagområde har været
helt normalt at have en lang liste af medfor
fattere og bidragsydere.
»Det resulterede i en konflikt med de
sundhedsvidenskabelige forskere, at man
forsømte at diskutere rammerne for samar
bejdet igennem på forhånd og ikke havde
formuleret en klar samarbejdsaftale,« siger
Annemette Nielsen.
Netop på baggrund af kulturforskellene
mellem de ’våde’ og ’tørre’ fag, og fordi sa
gen er af principiel karakter, synes hun, at
det var flot, at indstillingen og prøvningen
af sagen i Praksisudvalget kunne foregå på
et fælles initiativ fra de to forskergrupper.

FOTO:

replik

Tværvidenskabelig
forskning er mere
end at dele data
Styrken i tværvidenskabelig forskning ligger i at angribe
problemstillingen med forskellige metoder i et tæt samspil – ikke
ved separate, isolerede høst af data.
MEDFORFATTERSKAB
Af Arne Astrup, Institutleder, professor, dr.med. & Thomas
Meinert Larsen, lektor, ph.d, Institut for Idræt og Ernæring

Hvis artikeloverskriften ’Ph.d.-studerende stod
op mod topforsker’ skaber forventning om, at vi
har forsøgt at øge publikationslistens numre ved
at tryne en ph.d.-studerende, så bliver du skuffet.
Forløbet er faktisk en solstrålehistorie om, hvor
dan to uenige parter i al fredsommelighed løser
tvisten om videnskabeligt samarbejde, men illu
strerer også hvor svært det er at skabe den sande
tværvidenskabelige forskning på tværs af gamle
kulturer.
Lad os starte med at få nogle fakta på plads:
I modsætning til det indtryk man kunne få af
artiklen, så foregik korrespondancen mellem de
to grupper primært mellem Annemette Nielsens
faggruppeleder Lotte Holm på den ene side og
ph.d.-studerende Annette Due og os på den anden
side i 2007, hvor Lotte Holms gruppe var ansat på
Institut for Human Ernæring.
Korrespondancen mellem os foregik i en fred
sommelig og venskabelig tone, præget af gensidig
respekt.
Substansen i sagen
Inden for ernæringsforskningen er der voksende
erkendelse af, at skal vi løse de store samfunds
problemer som fysisk inaktivitet og fedme, så lig
ger løsningen i en tværvidenskabelig forsknings
tilgang, som involverer samfundsvidenskabelige,
humanistiske samt sundhedsvidenskabelige for
skergrupper.
Vi har 20 års erfaring i at arbejde på tværs af dis
se discipliner, såvel i EU-projekter som nationale
programmer som OPUS-centret.
De nye forskningsmæssige gennembrud opstår
ofte i et krydsfelt mellem forskellige videnskabe
lige tankegange, men der er også en række kul
turforskelle, især inden for publicering, som kan
vanskeliggøre samarbejdet.
Vi udarbejder normalt skriftlige publiceringsaf
taler forud for iværksættelse af forskningsprojek
ter, og efter vores opfattelse forebygger de nu de
problemer, som Annemette Nielsen beskriver.
Historien var en ret fredsommelig uenighed
mellem forskere på samme institut, hvor Thomas
Meinert Larsen ledede et kostinterventionsstudie,

og hvor Lotte Holm fik lejlighed til at foretage et
sociologisk studie som tillæg til kostinterventio
nen, som alene var designet af os.
De yngre medarbejdere, som forestod interven
tionsstudiet lagde et stort arbejde i at sikre den
sociologiske dels gennemførelse. Det sociologiske
studie anvendte også data fra den sundhedsvi
denskabelige del, og vi fandt, at vores yngre med
arbejdere burde have medvirket til databearbej
delse, fortolkning og diskussion af de sociologiske
resultater.
Vores bidrag ville have styrket den faglige tyng
de af Annemettes arbejder. Men dette ønskede
Lotte Holm kun på den betingelse, at det ikke
indebar medforfatterskab. Et væsentligt argument
for at de sundhedsvidenskabelige medarbejdere
ikke kunne kvalificere sig til medforfatterskab var,
at de ikke havde leveret tilstrækkelige intellektu
elle bidrag til artiklerne, herunder til fortolkning
og skrivning af artiklerne.
Dette blev imidlertid aldrig efterprøvet, efter
som de forgæves ventede på invitationen til at
bidrage til at diskutere, fortolke og skrive.
Hvad har vi lært?
Vi fik ikke medhold i Praksisudvalgets afgørelse,
men har valgt at sikre skriftlige aftaler forud for
forskningsprojekter. Vi har et ganske elaboreret
regelsæt for medforfatterskaber, som vi inviterer
andre til at kopiere.
Dette har nu fungeret særdeles fint siden, og i
OPUS-centret, inviterede vi ikke mindre end fire
samfundsvidenskabelige grupper med, herunder
Lotte Holms. Og samarbejdet fungerer.
Har sagen haft konsekvenser for Annemette
Nielsens karriere?
Ja, det har den afgjort. Universitetet har især
brug for selvstændige forskere, som har mod til at
gå imod strømmen og stille spørgsmål, og det er
de mest ’frække’ yngre forskere, som ofte har et
stort forskerpotentiale. Derfor tildelte institutle
delsen Lotte Holms faggruppe et adjunktur, som
Annemette Nielsen kunne søge efter sin ph.d. Og
hun søgte og fik det.
Arne Astrup foreslog hende desuden som én af
deltagerne til KU’s lederuddannelse for kvinder.
Læs e-mail-korrespondancen mellem de to
forskningsgrupper på nexs.ku.dk/for-ansatte/box/
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baggrund

Yngre forskere
presses til
forfatterskabslusk
Videnskabsfolk skal hele tiden publicere nye artikler, hvis de skal have flere midler til deres forskning. Presset
får de etablerede forskere til at kræve at blive medforfattere på de yngre forskeres publikationer. I de fleste
tilfælde er det slet ikke nødvendigt at sætte tommelskruerne på, da det er i begge parters interesse.

MEDFORFATTERKSKAB
Af Claus Baggersgaard

Medforfatterskab, altså at få sit navn med
som en af forfatterne på en forskningsarti
kel i et stort anerkendt tidsskrift, er blevet
en eftertragtet vare, som nogle forskere er
villige til at gå langt for.
Yngre forskere oplever derfor ikke sjæl
dent at blive presset af ældre etablerede
forskerkolleger til at skrive dem på som
medforfattere, fortæller Peter Sandøe.
Han er professor i bioetik ved Københavns
Universitet (KU) og medansvarlig for ph.d.kurserne i god videnskabelig praksis på det
Sundhedsvidenskabelige og det Natur- og
Biovidenskabelige Fakultet samt næstfor
mand i universitetets Udvalg for God Viden
skabelig Praksis.
»Der er ingen tvivl om, at en del af dem,
der i dag står som medforfattere på aka
demiske artikler, burde stå på takkelisten i

Antallet af
medforfattere
vokser
Seniorforsker ved Center for Forskningsanalyse, AU Jesper Schneiders analyse af
databasen Web of Science viser, at det
gennemsnitlige antal forfattere er steget
fra tre til fem på de medicinske og fysiske
områder fra 1981 til 2011.
Inden for de mere eksperimentelle samfundsvidenskaber er antallet til gengæld
kun steget fra to til tre forfattere i snit, og
stigningen er på én til to forfattere inden
for økonomi og statskundskab.
Den uofficielle verdensrekord må indehaves af en højenergifysik-artikel fra 2008
med 2.926 forfattere fra 169 forskellige
institutioner.

12  UNI V ERSITETSAV I SEN 4

◆

2013

stedet, da deres indsats for eksempel alene
består i at give nogle gode råd undervejs,«
siger han.
Peter Sandøe tilføjer, at det sjældent er
nødvendigt at sætte tommelskruerne på for
at få de ph.d.-studerende og postdoc’erne til
at rette ind.
»Jeg hører, at de ph.d.-studerende får at
vide, at det er normen, at sådan gør vi på
instituttet, eller at det vil være smart at gøre
det for at opbygge et fagligt netværk, så ofte
stiller de slet ikke spørgsmål til det,« siger
han.
Begge parter har som regel også en fæl
les interesse i manøvren. Den etablerede
forsker får boostet sit renommé og sit cv, og
den yngre forsker får et kendt navn på sin
artikel og en forbundsfælle, der kan hjælpe
med at skaffe de nødvendige forskningsmid
ler til at komme videre i karrieren og kvalifi
cere sig til et lektorat.
Andre gange bliver medforfatterskab
aftalt efter forhandling som ’betaling’ for
at give en kollega adgang til at benytte ens
forskningsdata, for eksempel vævsprøver.

reglerne, har kun cirka 6.000 ud af omtrent
26.000 tidsskrifter på verdensplan, hvor
fagfæller bedømmer hinandens artikler, for
melt tilsluttet sig retningslinjerne.
Ugeskrift for Læger er et af de danske tids
skrifter, som følger Vancouver-reglerne.
Det medfører, at alle forfattere til en artikel
i bladet skal underskrive en forfatterskabs
erklæring, hvor de redegør for, hvordan de
har bidraget til publikationen.
Tanken er, at det vil gøre forskerne be
vidste om reglerne, og det må formodes at
være mere grænseoverskridende at snyde,
hvis du skal skrive under på, at du har rent
mel i posen.
Ifølge Jacob Rosenberg, videnskabelig
redaktør på Ugeskrift for Læger, er retnings
linjerne nemme at administrere.
»Enten opfylder man kravene til at blive
medforfatter eller også gør man ikke. Når
forskerne har skrevet under, tror vi på det,
men vi ved jo ikke om de lyver, så det er
svært at sige, om det har en effekt. De kan i
hvert fald ikke påstå, at de var uvidende om
kriterierne,« siger han.

Klare retningslinjer
Retningslinjerne for, hvornår man kan be
tragtes som medforfatter, er ellers svære at
tage fejl af.
Redaktørerne af en række anerkendte læ
gevidenskabelige tidsskrifter er nemlig ble
vet enige om de såkaldte Vancouver-regler,
der opstiller tre overordnede betingelser,
som alle skal være opfyldt.
Man skal for det første yde et væsentligt
bidrag til forskningsprocessen ved at få idé
en, stå for planlægningen og udformningen
af undersøgelsen, analysen og indsamlingen
eller fortolkningen af data.
Desuden skal man bidrage væsentligt til
skriveprocessen ved at udarbejde udkastet
til manuskriptet eller stå for en kritisk ind
holdsmæssig revision.
For det tredje skal man godkende det en
delige manuskript.
Men selvom også andre fagdiscipliner end
biomedicin orienterer sig efter Vancouver-

Videnskab er ’big business’
I de få danske og internationale undersøgel
ser, der findes, svarer en ud af fem forskere,
at de uberettiget har tilbudt kolleger med
forfatterskab, og en tilsvarende andel siger,
at de selv uretmæssigt er blevet tilbudt at få
deres navn på en publikation.
Samtidig bliver der også flere og flere
medforfattere til hver forskningsartikel,
hvilket også kan være et tegn på lusk.
Ifølge lektor Claus Emmeche, der er vi
denskabsteoretiker og leder af Center for
Naturfilosofi og Videnskabsstudier på KU, er
der både saglige og usaglige forklaringer på
stigningen.
Der er på den ene side ingen tvivl om, at
det bliver mere og mere komplekst at bedri
ve biovidenskabelig og medicinsk forskning,
da der ofte skal skaffes store summer til dyrt
apparatur, og der er brug for forskere fra
forskellige fagdiscipliner og institutioner for
at undersøge en problemstilling.

Det er altså ikke længere muligt at arbejde
individuelt inden for mange fagdiscipliner,
blandt andet kernefysik, hvor meget store
forskerhold har slået sig sammen på CERNlaboratoriet i Schweiz.
Men der er på den anden side også fare
for, at der går spekulation i tildelingen af
medforfatterskaber, og det bruges som en
vennetjeneste, ifølge Emmeche et pseu
dostrategisk virkemiddel i den benhårde
konkurrence om forskningsmidlerne.
»Forskningslederen skal skaffe midlerne,
der skal til for at holde afdelingen kørende,
så han må bruge mere og mere tid på
fundraising og administration og mindre og
mindre tid på at forske. Til sidst er han må
ske slet ikke i laboratoriet, men han skrives
på som medforfatter alligevel, fordi han må
udbygge sin publikationsliste, hvis han skal
klare sig i konkurrencen om de store bevil
linger. Problemet er altså i høj grad indbyg
get i selve bevillingssystemet,« siger Claus
Emmeche.
Grænser for produktiviteten
Han tilføjer, at det må vække undren, hvis
en forsker er i stand til at publicere et meget
stort antal artikler år efter år.
»Døgnet har kun 24 timer, så jeg vil mene,
at det er uplausibelt, at det skulle være mu
ligt at producere 30 forskningsartikler årligt
og samtidig levere et substantielt bidrag til
indholdet. En artikel om måneden virker
som et højt tal, men der mangler undersø
gelser af området,« siger han.
Peter Sandøe mener derimod godt, at det
kan lade sig gøre at lave 30 publikationer
årligt og stadig levere et godt stykke ar
bejde, selvom han personligt kun kan over
komme omkring ti på årsbasis.
»Du vil blive overrasket over, hvor meget
arbejde mange af de produktive forskere
lægger i det, så det er absolut langt fra alle,
der snyder,« siger han.
Uanset hvad der er et rimeligt antal, så er
det stigende antal medforfattere et problem
for videnskaben, mener Claus Emmeche.
»Forskernes kritiske bedømmelse af hin

lUsk er
UDbreDt

”Det kan være
farligt at spekulere i at blive medforfatter, da man
risikerer at blive
revet med i faldet,
hvis det viser sig,
at ens samarbejdspartner har
snydt”

der findes meget få oplysninger om omfanget
af snyd med medforfatterskaber i danmark,
men Ugeskrift for Læger
har i 2010 lavet en spørgeskemaundersøgelse,
hvor 292 forfattere til
576 artikler i tidsskriftet
svarede anonymt.

16 %
af forfatterne indrømmede, at de selv uberettiget
havde tilbudt kolleger
medforfatterskab,
selvom de altså ikke
levede op til kriterierne.
I mere end halvdelen
af tilfældene angav de
eksistensen af en lokal
»Code of conduct«, der
påbød yngre forskere at
skrive ældre kolleger på
som medforfattere som
årsagen.

Videnskabsteoretiker Claus Emmeche

15 %
af tilfældene var
medforfatterskab en
betingelse for at få
adgang til de nødvendige
forskningsdata.

17 %
var også selv blevet
tilbudt uberettiget
medforfatterskab. det
svarer nogenlunde til
resultaterne i internationale undersøgelser,
som for eksempel den i
British Medical Journal
fra 2011.

17 %
af hovedforfatterne til
545 artikler i seks prestigefyldte biomedicinske
tidsskrifter svarede anonymt, at de havde tilføjet
»honorary authorships«,
hvor forfatteren ikke
levede op til kriterierne
for sin forfatterrolle, til
deres publikation.

10 %
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af sundhedsforskere i
uSA, der deltog i et stort
stort Nature-studie i
2005 erkendte ligeledes
at have været involveret
i uberettigede forfatterskaber inden for de
seneste tre år.
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produktiv professor

Fælles kultur nødvendig
Også Peter Sandøe, der selv har været
medlem af en programkomité under Det
Strategiske Forskningsråd, og dermed har
været med til at vurdere ansøgninger om
forskningsmidler, mener, at det er et pro
blem, hvis der snydes, fordi forfatterskaber
giver adgang til stillinger og forskningsbe
villinger.
»Det er ikke nok at skrive en god ansøg
ning. Du skal også vise, at du har stor faglig
gennemslagskraft – og den bliver typisk
målt på antallet og tyngden af publikationer
på cv’et. Der er opstået en Penkowa-agtig
kultur, hvor mere altid er bedre, men vi må
væk fra at dyrke de overmenneskelige cv’er,
selvom det måske på kort sigt kan koste
nogle forskningsbevillinger,« siger han.
Tiden er derfor moden til, at rektoratet
melder klart ud, at Københavns Universitet
(KU) bakker op om Vancouver-reglerne, og
at Praksisudvalget udformer nogle mere de
taljerede retningslinjer, så man får opbygget
en fælles medforfatterskabskultur på KU,
mener Peter Sandøe. Ellers risikerer KU at
sætte sit gode renommé over styr.
Prorektor afviser enegang
Prorektor Thomas Bjørnholm understreger,
at Vancouver-reglerne er yderst fornuftige,
og han synes ikke, at KU skal indføre ens
retningslinjer for medforfatterskab, da
der skal være plads til, at man gør tingene
forskelligt ude i forskningsmiljøerne. Det
er desuden ikke en problemstilling, der er
specifik for KU, påpeger prorektor.
»Det er et internationalt problem, så intet
er vundet ved, at vi går solo. Tidsskrifterne
sidder med nøglen til at løse det, da kravet
om, at forfatterne skal deklarere, hvad
de har bidraget med i publikationen, som
Nature fx har indført, kan skabe kollektiv
adfærdsændring blandt forskerne,« siger
Thomas Bjørnholm.
Han tilføjer, at det er svært at vurdere
hvor stort problemet er. Forskningen har
ændret karakter, så det i dag normalt, at
forskerne samarbejder mere end før i tiden,
og det vil automatisk føre til flere forfattere
på hver artikel. Der er altså en naturlig del
forklaring på, at antallet af medforfattere er
steget, mener han.
Thomas Bjørnholm understreger, at
det står Praksisudvalget på KU frit at tage
emnet op.
clba@adm.ku.dk
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»Jeg kan ikke 
gøre for, at jeg
overkommer
så meget«
Henrik Kehlet har forsket i mere end 40 år og har bidraget til
mere end 750 videnskabelige publikationer, men der er ingen
smutveje i form af medforfatterskaber på en billig baggrund,
hvis du vil have en lige så imponerende videnskabelig
karriere. Det kræver nøje planlægning og lange arbejdsdage,
understreger han.

MEDFORFATTERSKAB
Af Claus Baggersgaard

Klinisk professor Henrik Kehlet må høre til blandt
de absolut mest produktive forskere på Københavns
Universitet (KU).
Alene i 2012 bidrog han til 43 artikler i diverse
tidsskrifter og magasiner, og samlet er det blevet til
mere end 750 videnskabelige publikationer i løbet af
hans mere end 40 år lange karriere.
Han forstår godt, hvis hans omfattende produk
tion kan vække undren, men han afviser, at han er
blevet krediteret som medforfatter til artikler, som
han reelt kun har bidraget til i begrænset omfang og
på den måde har pumpet sin publikationsliste una
turligt op.
»Jeg har været seniorforfatter på langt de fleste
publikationer, hvilket betyder at jeg har været initia
tivtager til forskningsprojekterne, så jeg kan garan
tere, at jeg har været nede i hvert enkelt manuskript
i detaljer. Jeg kan jo ikke gøre for, at jeg kan over
komme så meget,« siger Henrik Kehlet.
Forklaringen på produktiviteten er, at han i perio
der og nu siden 2006 har været frikøbt til at forske
på fuld tid, og så beskriver han sig selv som hurtig og
arbejdsom.
»Det kræver nogle lange arbejdsdage. Jeg har fulgt
en klar forskningsstrategi gennem 25 år og har hele
tiden holdt mig opdateret med forskningen på mit
område internationalt. Hvis du forsker lidt i det ene
og lidt i det andet, kan du selvsagt ikke få så meget
fra hånden,« siger han.
Henrik Kehlet har gennem hele sig karriere foku
seret på at undersøge kroppens reaktion på at blive
opereret, og han har blandt andet udviklet et inter
nationalt kendt koncept kaldet ’fast-track kirurgi’.
Støtter debat
Selvom han således ikke selv har været på kant med
retningslinjerne, hilser han en debat om, hvornår
man med rette kan kalde sig medforfatter, velkom
men, da han også selv kan undre sig.

»Når der eksempelvis er undersøgt ti patienter i en
klinisk videnskabelig undersøgelse, og der er 12
forfattere til artiklen, så er der noget der ikke hæn
ger helt sammen, så ja, jeg mener, at der ofte er for
mange medforfattere. Det handler både om person
lige ambitioner, kampen om bevillinger, og at for
skerne er under pres, fordi universiteterne hele tiden
punker dem for at publicere. Det er godt, at debatten
nu kører, fordi det vil give de yngre forskere et bedre
grundlag for at sige fra,« siger Henrik Kehlet.
Han er også tilhænger af at udbrede det krav, som
en del tidsskrifter stiller, til at alle forfattere skal un
derskrive en erklæring, hvor de redegør for, hvordan
de har bidraget til en publikation, da det kan med
virke til, at »man får renset lidt ud.«
Han er derimod modstander af, at KU går enegang
og indfører sine egne retningslinjer for medforfatter
skab, som forskerne forpligter sig til at følge.
»Det er et internationalt problem som skal løses in
ternationalt. I Tyskland er det for eksempel normen,
at alle professorer per definition er medforfattere, og
det er jo fuldstændig grotesk,« siger Henrik Kehlet.
clba@adm.ku.dk
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andens videnskabelige bidrag er en grund
sten i videnskaben, men de mange medfor
fatterskaber nedsætter transparensen, så
det bliver umuligt at finde ud af, hvem der
har leveret et ægte videnskabeligt bidrag, og
hvem der ikke har,« siger han.
Sagen om hjerneforskeren Milena Penko
wa viser, hvor ugennemsigtigt det er blevet
at finde ud af, hvem der har bidraget med
hvad i en publikation.
Det internationale ekspertpanel, der
skulle gennemgå hendes forskning, brugte
mere end et år på at nå til bunds, blandt an
det fordi panelet måtte kontakte de mange
danske og internationale forskere, der har
været medforfattere på hendes publika
tioner for at få klarlagt, hvilke dele af det
videnskabelige arbejde var blevet udført af
Penkowa selv.
Det kan således også være farligt at spe
kulere i at blive medforfatter, da man risike
rer at blive revet med i faldet, hvis det viser
sig, at ens samarbejdspartner har snydt,
understreger Claus Emmeche.

Forskerne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fået
deres helt egen Faculty Club, hvor de kan mødes uformelt i
inspirerende rammer og udveksle planer, ideer og erfaringer.

MØDESTED
Af Claus Baggersgaard og Gry Bartroff Gaihede

Klubben er ikke til at finde, hvis man ikke
ved, at den er der.
Forskernes nye mødested Faculty Club
kan ikke mere end lige anes fra gaden oppe
på taget af Panum Instituttet.
Skilte er der heller ingen af på gangene
i Panumbygningen. Men det er heller ikke
meningen, at Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultets (Sund) nye akademiske klublo
kaler skal prale eller reklamere for sig selv.
Det er nemlig en lukket forening, som de
videnskabelige medarbejdere har fået som
mødested.
Inspirationen stammer fra amerikanske
og engelske universiteter, hvor den slags
mødefaciliteter har eksisteret i århundre
der. Der er dog ikke noget røgindhyldet
herreværelse med tunge Chesterfieldflydermøbler, bløde væg-til-væg tæpper
eller læderindbundne encyklopædier i reol
vægge over Panums nyfortolkede version af
lounge-tanken.
Som taget ud af et designmagasin
Initiativtageren og formanden for klubbens
bestyrelse professor dr.med. Bjørn Quistorff
kommer susende ned ad gangen på sit løbe
hjul, der transporterer den travle professor
fra A til B gennem Panum Instituttets lange
gange.

Quistorff slår stolt ud med armene, da han
viser Uniavisen rundt på de eksklusive pent
house-kvadratmeter, og man forstår hans
glæde. Han kalder stilen minimalistisk og
siger, at man inden for de givne økonomiske
rammer har stræbt efter god kvalitet hele
vejen igennem og har fået meget for pen
gene. Valg af materialer og interiør er truf
fet med stor omhu, da æstetetik og funktion
ifølge Quistorff hænger nøje sammen.
Lyset vælter ind af enorme vinduespartier
fra gulv til loft. Stilen er den, designere i dag
vil kalde ”New Nordic”. Arkitekterne har
arbejdet for maksimalt lysindfald, gulvet er
solide brede planker af asketræ, og intet af
det løse interiør er tilfældigt.
Fire mindre og et større mødelokale er
indrettet med skulpturelle sorte mødeborde
med smukt afrundede hjørner, og de kom
fortable stole er beklædt med tekstil af uld
i en fræk grøn tone. I hjørnet med flyder
sofaer lokker også en indmuret pejs. Her
har man lyst til at være; klubben emmer af
overskud og god stil. En svalegang forbinder
klubbens forskellige rum, og da Quistorff
hiver Uniavisen med udenfor, udbryder
fotograf og reporter et wow. Udsigten over
København er fænomenal herfra.
Byggeriet på taget af Panum omfatter to
udefra ens pavilloner. Den ene er Faculty
Club og den anden er en Motionsklub for
alle ansatte til en samlet pris på 30 millioner
kroner ifølge projektmaterialet.

»Man må skelne mellem ligegyldig luksus
og noget, der tjener et fagligt formål. Jeg sy
nes ikke, at Faculty Club er luksus, for klub
ben er nødvendig for den videnskabelige
proces. Det er det, der retfærdiggør den,«
siger Bjørn Quistorff.
Kun for VIP’er
Bjørn Quistorff forklarer, at hensigten med
Faculty Club er at skabe et sted, hvor fakul
tetets forskere i inspirerende omgivelser kan
mødes til faglige diskussioner.
Det har ikke fandtes tidligere på Sund, og
det har været et klart savn i hverdagen:
»Det uformelle møde og mulighed for
erfaringsudveksling er uhyre vigtigt på et
universitet, for det er ofte her nye idéer og
samarbejdsrelationer opstår. Jeg er ikke
et sekund i tvivl om, at der vil blive tænkt
store tanker i disse nye, smukke rum, og at
det om nogle år vil hedde: ’Denne idé fik jeg
i Faculty Club under en snak med en kol
lega’,« siger Quistorff
Derfor er det også vigtigt, at klubben er
en selvstyrende medlemsklub forbeholdt
fakultetets ansatte på adjunkt-, lektor- og
professorniveau, ligesom studenterklubben
er forbeholdt de studerende, mener han.
Der er over 1.000 ph.d.-studerende og
postdocs på fakultetet, så dem er der sim
pelthen ikke plads til.
Reglen er, at det store lokale kan bookes
af medlemmerne til arrangementer med
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ny vip-lounge
på taget af Panum
et akademisk indhold og til visse typer af
sociale arrangementer, som for eksempel
reception ved disputats og til møder med
store eksterne bevillingsgivere. De fire små
lokaler bookes typisk til møder med udefra
kommende gæster.
Fakultetets institutter har hver et frokost
møde om måneden, hvor alle medarbejder
ne deltager. Derudover arrangerer forskel
lige laboratorier på skift fredagsøl, hvor alle
er velkomne.
Klub med amerikansk forbillede
Bjørn Quistorff forklarer, at han fik inspira
tionen til en fakultetsklub, da han var post
doc i USA i et par år i de tidlige firsere.
Han havde dog ikke held med at sælge
ideen, da han vendte tilbage til en stilling
som lektor i biokemi – det var der hverken
penge eller opbakning til i fattigfirserne
med kartoffelkur, underskud på betalings
balancen og høj arbejdsløshed.
Tiden var først moden i 2008, da Ulla
Wewer blev dekan på Sundhedsvidenskab.
Hun kunne se ideen og bad en gruppe for
skere om at udarbejde Faculty Club-projek
tet. Fra denne gruppe blev Quistorff, profes
sor Henrik Nielsen og professor Niels Henrik
Holstein Rathlou efterfølgende udpeget som
bestyrelse for det færdige projekt, som blev
taget i brug i august 2012.
Københavns Universitet har indtil nu
haltet håbløst bagefter i at tilbyde sine vi
denskabelige ansatte denne type faciliteter,
mener Bjørn Quistorff, men det er der altså
nu rådet bod på Sund med Faculty Club.
»Grænsen mellem det sociale og arbejds
mæssige er for længst nedbrudt i store
virksomheder som for eksempel Google.
De kræser om deres ansatte, for kampen
om de bedste hoveder handler også om, at
en arbejdsplads skal have gode faciliteter,
og der skal være rart at være,« siger Bjørn
Quistorff, mens han spejder ud over Køben
havns skyline.
clba@adm.ku.dk
gbg@adm.ku.dk
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Længe leve
den kritiske
sans
Hvis Heine Andersen og hans få åndsfæller havde kunnet påvirke
halvfjerdsernes hårde marxister, var Sociologisk Institut ikke siden blevet
lukket, mener han. Men som han siger: Når det ender godt, er det gået
godt. Professor Heine Andersen ser tilbage på 40 års op- og nedture.

Afskedsinterview
Af Gry Bartroff Gaihede

Et mere smilende ansigt skal man lede længe efter. Uniavisen finder Heine Andersen i kontoret på Sociologisk Institut
med en bugnende indbygningsreol som bagvæg.
68-årige Heine Andersen, en af sociologiens danske godfathers, fratræder sit professorat på Sociologisk Institut i år.
Jeg er kommet for at bede en lille sociolog, der kaster lange
skygger, fortælle sin historie, omend Heine Andersen er
mere tilpas ved at tale om sin forskning end om sig selv.
»Da jeg blev færdig som sociolog i 1972, var der mange
journalister, der ikke kunne ikke finde ud af at udtale mag.
scient.soc. i radioen,« husker Heine Andersen.
Da han begyndte på magistergraden i sociologi tilbage i
1966, havde faget bare otte år på bagen, og der var endnu
ikke færdiguddannet en eneste sociolog i landet, fortæller
han. Men som årene gik, er det tyndet ud i de spørgende an
sigter, når han præsenterer sit fag. I dag er yngre sociologer
særdeles gode til at skaffe sig plads i medierne, og navne
som Henrik Dahl og Emilia van Hauen har gjort danskerne
dus med disciplinen.
Professor Andersen er måske ikke hvermandseje som sine
yngre fagfæller, for han beskæftiger sig ikke med livsstil. Til
gengæld er han en af de helt tunge drenge, der har været
med til at tegne fagets profil siden ansættelsen som kandi
datstipendiat i 1973.
Skelsår og alder
Heine Andersen klør sig i skægget ved spørgsmålet om,
hvordan han valgte uddannelse. Når emeritusser fortæller,
hvordan de kom til skelsår og alder og tog hul på deres stu
dievalg, er stress sjældent en faktor, nok fordi uddannelses
området ikke var en politisk slagmark for et halvt århund
rede siden. Det lyder nærmest som om Heine Andersen blev
sociolog ved et tilfælde:
»Det var en impulsiv beslutning. Jeg kiggede i uddan
nelseskataloget, og det lød spændende. Det var noget med
samfundsforhold, og så talte det til mig at faget var nyt. Det
kunne måske også bruges til at skabe et bedre samfund.
Dengang tænkte man ikke så meget over beskæftigelsesmu
ligheder – det skulle nok komme helt af sig selv,« fortæller
Heine Andersen, der tog sig et par år efter gymnasiet for at
aftjene værnepligt og »tænke over tingene og frigøre sig fra
de mere traditionelle bindinger,« som han siger – det var
god tone dengang i tresserne.
Heine Andersen husker tilbage på studieårene som »en
utrolig tid«. Han hører til en generation, der begyndte på et
klassisk akademisk undervisningsforløb med filosofikum.
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»Sociologien var præget af den amerikanske positivistiske
tradition, en meget snæver opfattelse af videnskaben. Til
gengæld fik vi en virkeligt velorganiseret undervisning med
mange øvelser, så den form for sociologi lærte vi ganske
solidt.«
Men efter et par studieår rullede ungdomsoprøret ind
over Sociologi. Det kommer bag på Heine Andersen, da jeg
siger, at min generation elsker at høre om, hvordan studen
terne gjorde oprør mod det forbenede professorvælde.
»Virkelig?« siger Heine Andersen og nedtoner straks
kamprusen.
»Det, der optog mig mest, var, at verden åbnede sig fag
ligt, og vi fik øje på en masse muligheder, vi ikke anede ek
sisterede. Det gav en stor frihedsfornemmelse, for vi havde
knapt hørt om hele den europæiske filosofiske og sociolo
giske tradition,« siger Heine Andersen og beretter, at oven
på oprøret fulgte en række kaotiske år uden organiseret un
dervisning, medmindre man selv tilrettelagde studiekredse
eller lignende.
»Det var også fantastisk spændende. Jeg orienterede mig
i retning af videnskabsteori og gik til nogle tværfaglige se
minarer på Filosofi, hvor jeg mødte psykologer, biologer,
økonomer og så videre. Det ledte frem til min konferensaf
handling (speciale, red.), som handlede om samfundsviden
skabernes videnskabsteori i 1972.«
Heine Andersen undersælger den del af historien, synes
Uniavisen, for han var faktisk manden, der indførte viden
skabsteorien på den danske universitetsscene. Når han
holder sin afskedsforelæsning den 17. maj (se faktaboks), er
temaet også videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. Det
er hans ting.
Ungdomsoprørets lange tømmermænd
Den kreative eufori og stemning af broget mangfoldighed,
som studenteroprøret vakte, blev desværre blokeret ret hur
tigt, siger Heine Andersen:
»Der rullede en marxistisk bølge ind over Sociologi, som
faktisk blev meget dogmatisk, og som lukkede ned for
mangfoldigheden, så fornemmelsen af den åbne verden
sygnede desværre hen fra 1973,« siger Heine Andersen, og
det var medvirkende årsag til, at han forlod Københavns
Universitet til fordel for Handelshøjskolen i 1976.
»Det var en frustrerende periode med heftige konflikter
og fløjdannelser. Vi, der prøvede at fasholde en pluralistisk
linje, blev kaldt ’midterfløjen’. Jeg og tre meningsfæller
skrev bogen Kritik af kapitallogikken i den optimistiske tro,
at hvis man argumenterede for at kapitallogikken, som
den dominerende marxistiske retning hed, tog fejl, så ville
det kunne påvirke tilhængerne. Det skete jo så ikke,« siger
Heine Andersen tørt.

»Det var et nederlag, det må jeg erkende. Jeg investerede
stor energi i den kamp sammen med de få meningsfæller,
jeg havde. Men nu er det heldigvis historie, og der er groet
mos på,« siger Heine Andersen, og smilet breder sig på ny
helt op til øjnene.
Han er overbevist om, at hvis det var lykkedes at fastholde
den pluralistiske linje, ville instituttet have undgået den
sørgelige skæbne, der ramte, da Bertel Haarders Undervis
ningsministerium under stor tumult lukkede sociologiud
dannelsen i 1987.
Heine Andersen vendte hjem til Københavns Universitet
i 1997 efter en længere parentes på tyve år på Handelshøj
skolen, tre år efter Sociologisk Instituts genåbning i 1994.

”Sociologisk Institut
lignede en ørken
efter et Natobombardement”
Uniavisen vil gerne høre, om der er forskel på at undervise
handelshøjskole- og universitetsstuderende.
»Helt ekstremt,« lyder svaret.
»Sagt lidt forenklet, så kommer de studerende på Han
delshøjskolen primært for at få sig en eksamen, så de kan
komme ud og tjene nogle penge,« siger Heine Andersen og
tilføjer, at det er fuldstændig legitimt, og at virksomhederne
er glade for kandidaterne.
»Jeg havde vænnet mig til at åbne undervisningen med
at give fem gode argumenter for at lære sociologi og vi
denskabsteori, fordi de fleste studerende vurderede viden
på en meget instrumentel måde. Det slap jeg fuldstændig
for, da jeg kom tilbage på universitetet, hvor de studerende
kommer af ren nysgerrighed og interesse,« siger Heine An
dersen.
»Men du skal ikke skrive noget negativt om Handels
højskolen,« indskærper professoren efter en lille pause og
tilføjer, at han der oplevede gode forskningsmæssige og kol
legiale forhold og højt til loftet.

ELITESMILEY – Heine Andersen ser frem til livet
som professor emeritus. Der bliver endelig tid til at
forske i dybden, når man ikke længere er en del af de
politiske processer og magtspillet, siger han, der også
vil udvide sit faglige spektrum med mere historie og
måske endda naturvidenskab. »Hvem ved, måske får
man også nogle nye interesser.«
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Fakta
Heine Andersen,
68 år
Magister i sociologi fra København
Universitet 1972
Kandidatstipendiat, Sociologisk Institut,
Københavns Universitet 1973-76

Penge, prestige og magt
Heine Andersen har brugt sin karriere på at følge magten,
prestigen og pengene. Kritisk altså, ikke personligt.
For eksempel undersøgte han og kollegaen Inge Henning
sen fra Dansk Pædagogisk Universitet forskningsrådenes
pengestrøm over en syvårig periode.
»Forskningsrådene er en ulighedsmaskine. Jeg har selv
siddet der, og alle prøver at gøre det så godt og sagligt som
muligt. Men det viste sig, at en lille klike på 56 personer ud
af 8.000 ansøgere havde scoret 20 procent af kassen på syv
milliarder kroner. Der er en ekstrem ulighed i systemet, som
skaber baroner og boldhentere som i en anden tennistur
nering,« siger Heine Andersen, der undrer sig over, at det
aldrig er blevet genstand for diskussion.
»Gavner det forskningen? Ressourcefordelingen skal jo
ikke være retfærdig ud fra et lighedsprincip, den skal være
funktionel. Jeg tror, at den nuværende strukturs pyramider,
hvor der sidder seniorbaroner i toppen, holder spirer og nye
tendenser nede, selvom man snakker så meget om talentud
vikling,« siger Heine Andersen. Og ler højt ved tanken om
daværende minister Helge Sanders reaktion på rapporten:
»Inge Henningsen og jeg konkluderede ikke noget, vi
konstaterede bare fordelingsmekanismerne. Helge Sanders
kommentar var, at det var han glad for at se, for det viste da,
at pengene gik til de bedste.«
Betragter du Helge Sander som forskningspolitikkens onde
ånd?
»Nej. Universitetsloven af 2003 er et resultat af et kom
missionsarbejde, som blev sat i gang af Nyrupregeringen i
halvfemserne, så det hele var allerede sat på skinner. Helge
Sander var blot den, der udførte beslutningen, så selvom
han forsøgte at tage æren, er han ikke skurken i den sag.
Han kom siden til at glimre i andre skurkeroller – i Penko
wa-sagen, ikke mindst.«
Sager som Penkowa-skandalen er et direkte, men for
udsigeligt resultat af styrelsesloven, der afskaffede de de
mokratiske mekanismer på universiteterne, mener Heine
Andersen:
»Det hierarkiske topstyringssystem med en selvsupple
rende ekstern bestyrelse og en ansat leder er en misforstået
overførsel af en gammeldags industrivirksomhedsmodel på
det, der skulle være en moderne vidensinstitution. Det er et
kontraproduktivt fejlspor,« siger Heine Andersen. Han sæt
ter trumf på:
»Systemet er det mest topstyrede i den civiliserede ver
den, havde jeg nær sagt. En engelsk forsker lavede i 2007 en
sammenligning, der rangordnede 27 EU-lande efter grader
af forskningsfrihed. Han målte på fem kriterier, og der lå jo
Danmark simpelthen i bunden.«

Du og nogle kollegaer iværksatte en underskriftsindsamling
mod uniloven?
»Det var én ting, vi gjorde, ja, og som man desværre må
sige, ingen effekt havde. Den blev knapt omtalt i pressen, og
Helge Sander var ikke til stede, da vi overrakte underskrif
terne. Det var en nedslående proces.«

Adjunkt, Roskilde
Universitetscenter 1976

Karrierens største opture
Uniavisen stiller Heine Andersen et damebladsagtigt spørgs
mål.
Hvad betragter du som dine største succeser?
Heine Andersen ler sin kluklatter og svarer:
»Det, der ender godt, er gået godt. Genrejsningen af So
ciologisk Institut foregik jo med manges medvirken, men
det var jeg meget glad for at være med til,« siger han og for
tæller, at hans største personlige opture har været formid
lingsmæssige.
»Sociologforeningen spurgte, om jeg ville lave et socio
logisk tidsskrift i 1989, hvor Sociologisk Institut lignede en
ørken efter et Nato-bombardement. Der var ikke nogen ud
dannelse, der var knapt et institut, og alle jeg vendte sagen
med, mente, at ideen var god, men dømt til at mislykkes.
Men vi gjorde det, og det var en fin ting.«
Heine Andersen havde en lignende oplevelse, da han redi
gerede og skrev sin moppedreng af en sociologiteoribog, der
nu er fast pensum i samfundsvidenskab på de videregående
uddannelser, Klassisk og moderne samfundsteori, sammen
med Lars Bo Kaspersen og godt 20 forfattere i 1992.
»Vi sagde til forlæggeren Ole Gammeltoft på Hans Reit
zels, at vi syntes, at ideen var rigtig god, men at vi ikke
troede, bogen ville kunne sælge. Men han svarede ’vi prøver
alligevel’.«
Det er den omvendte verden …
»Det er det sgu. Det er så tyve år siden, og nu er den på vej
i femte oplag.«
Heine Andersens afskedsforelæsning handler om hvorvidt
samfundsvidenskaben kan og skal være værdifri.
»Jeg trækker på nogle ting, jeg har lavet igennem årene.
Og så ser jeg på vilkårene for publicerings- og forsknings
frihed belyst ved konkrete eksempler. Der ser jeg truende
tendenser: folk er bange for at manifestere uenighed, spe
cielt hvis noget er kontroversielt. Jeg vil argumentere for, at
hvis en forskning er politisk ladet og dermed kan udsættes
for påtryk, så er det ekstra vigtigt med størst mulig frihed
og åbenhed hvad angår adgang til resultater og metode. I al
enkelhed.«

Research fellow ved European University
Institute, Firenze 1993

Ekstern lektor, Institut for Samfundsfag,
Københavns Universitet 1976-90
Lektor, docent og centerbestyrer ved
Handelshøjskolen i København 1977-97

Lektor, senere professor ved Sociologisk
Institut, Københavns Universitet 19972013
Medlem af Forskningsrådet for Samfund
og Erhverv 2005-2011
Bestyrelsesposter i Dansk
Sociologforbund, Nordisk
Sociologforbund mv.
Redaktør af tidsskriftet Dansk Sociologi
fra grundlæggelsen i 1990 indtil 1992
Publicering især om sociologisk teori og
om videnskabsteoretiske og sociologiske
studier af samfundsvidenskaberne
Redaktør af og forfatter til meget
anvendte undervisningsbøger i sociologi
og videnskabsteori.
Heine Andersen holder fratrædelsesforelæsning over emnet Samfundsvidenskaber og videnskabsteorier fredag den
17. maj kl. 14.15–15.00 i lokale 1.1.18 på
CSS. Efter forelæsningen er Sociologisk
Institut vært ved en reception i lokale
16.2.55.

Sociologisk
Institut
Sociologisk Institut blev lukket af
undervisningsminister Bertel Haarder
i 1987. Det genåbnede i 1994, og
instituttet modtog næsten 600
ansøgninger bare gennem kvote 2 til de
50 studiepladser, der i første omgang
blev oprettet. Siden blev optaget gradvist
forøget, så det i 2012 lå på 120.

gbg@adm.ku.dk

un IV E R S IT ETS AV IS E N 4

◆

2 0 1 3 17

KUmmentar
KU fastholder fokus
på uddannelse
PÅ CHRISTIANSBORG BLEV AFTALEN om
SU og studiegennemførelsen første akt i den
række af reformer, der er sat i søen for at
sikre vækst og balance i økonomien.
Reformen har til formål at påvirke studieti
den og studiestarten, og der er bestemt go
de samfundsøkonomiske grunde til at se på
studieadfærden. Flere af de aftalepunkter,
der indeholder krav og forventninger til uni
versiteterne om lavere gennem
snitlig studietid og bedre rammer
for merit, er endnu uklare for os,
og vi afventer ministerens udspil.
Til gengæld er det krystalklart,
at KU’s ambitioner på uddan
nelsesområdet i den kommende
årrække er helt centrale i det
strategiske arbejde og popu
lært sagt rækker langt ud over
målsætningen om at bidrage til
balance på den offentlige bud
getsaldo i 2020.

Af rektor Ralf Hemmingsen og
prorektor Thomas Bjørnholm

”Men lige såvel som
vi skal gøre vores
yderste for ikke at
tabe studerende, der
af den ene eller anden
grund bliver forsinkede
undervejs, så skal vi
heller ikke risikere at
tabe de talenter, som
trænger til en særlig
udfordring.«

DET ER INGEN HEMMELIGHED,
at KU har den højeste gennem
snitlige studietid blandt landets
universiteter – selvom den trods
alt kun er marginalt højere end
de næste på listen.
Heldigvis har vi reduceret den
betragteligt i de senere år, og vi
arbejder mod de mål om yderli
gere reduktion, som vi har aftalt
med ministeren i udviklings

kontrakten og vedtaget i vores målplan.
Samtidig kan vi glæde os over, at fra
faldet på første år er næsten halveret fra
2008 til 2012. Men herfra skal vi bestemt
ikke bare køre lige ud: Vores allervigtigste
opgave består i at sikre og forbedre uddan
nelseskvaliteten for de mere end 38.000
KU-studerende.
Det er også baggrunden for, at rektoratet
efter sommerferien med afsæt i de udfor
dringer, som er indeholdt strategi 2016,
bliver udvidet med en prorektor med særligt
ansvar for uddannelse.
KU har et solidt udgangspunkt med me
get stor faglig bredde og forskning af høj
kvalitet, der nærer vores samlede uddan
nelsestilbud.
MEN SELVOM VI ALLEREDE har rykket os,
skal vi blive endnu bedre og have endnu hø
jere ambitioner.
Vi skal kort sagt se på kvaliteten i alt fra
den behandling, den studerende modtager
i forbindelse med spørgsmål om udlands
ophold og meritsager, over kvaliteten af
den daglige undervisning og vejledning til
vores evne til at udfordre den studerende ’til
grænsen’.
Minimumstimetal på 12 timer på bache
lordelen, penge til ansættelse af flere faste
forskere til undervisning og de 32 millioner
kroner til projekter inden for pædagogiskdidaktisk kompetenceudvikling, som er af
sat i de kommende år (vedtaget med budget

Tag din kandidatgrad i

KINA

2013) er led i indsatsen, som vil være med
til at løfte vores uddannelser.
PARALLELT MED DET skal vi arbejde med
at udvikle tilbud, så alle udfordres maksi
malt. Som ledelse ønsker vi derfor, at KU
bliver i stand til at tilbyde noget til de talen
ter, der kan yde en ekstraordinær indsats på
studiet.
Vi er klar over, at tankegangen om særlige
forløb ikke er ukontroversiel. Men lige såvel
som vi skal gøre vores yderste for ikke at
tabe studerende, der af den ene eller anden
grund bliver forsinkede undervejs, så skal vi
heller ikke risikere at tabe de talenter, som
trænger til en særlig udfordring, og som el
lers potentielt søger andre steder hen.
Vi forestiller os, at et talentprogram på KU
kan indeholde eksempelvis særlige faglige
temaforløb på bachelor- og kandidatdelen
med ekstra ECTS på eksamensbeviset.
Et andet element kunne være forløb med
intensiveret forskningstilknytning i form af
en konkret forskningsopgave. Andre spor
kunne være forløb med internationalt fokus
i form af fremmedsprogskompetencer eller
spor med virksomhedsorientering og fokus
på innovation og entreprenørskab.
Vi arbejder nu med blandt andet disse
ideer til et talentprogram på KU som forbe
redelse til, at bestyrelsen kan drøfte temaet
efter sommerferien. KU skal løfte uddan
nelseskvaliteten for alle og samtidig kunne
udfordre talenter ’til grænsen’.
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www.sinodanishcenter.com

Vælg blandt syv unikke kandidatuddannelser ved det
dansk-kinesiske universitetscenter SDC i Beijing:
• Water & Environment
• Neuroscience & Neuroimaging
• Innovation Management
• Public Management & Social Development
• Omics
• Nanoscience and Technology
• Chemical and Biochemical Engineering
KONTAKT SDC PÅ 87 15 25 98 ELLER CONTACT@SINODANISHCENTER.DK FOR AT HØRE MERE!
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AARHUS
UNIVERSITY

STUDENTERKommENTAR
sU-reformens
hemmelige
bjørnetjeneste
Af formand gwen gruner-Widding og
næstformand karl kristiansen, Studenterrådet ved Københavns universitet

SUREFORMEN ER EN REALITET, og selv
om vi brokkede os – konstruktivt og højlydt
– så endte vi ud med en grundig, asocial
forringelse af vores uddannelser og levevil
kår. ‘But you aint’ seen nothing yet’. Refor
men vrider armen om på universiteterne og
tvinger nu KU til at være slavepiskeren, der
skal få os endnu hurtigere igennem, med
endnu lavere kvalitet.
I midten af februar kom regeringen med
sit reformforslag, kaldet »Bedre Igennem
Uddannelserne«. Det hurtigt gik op for
de fleste, at der var tale om en »Hurtigere
Igennem Uddannelserne«reform, som nær

teterne bliver i forvejen straffet økonomisk,
når studerende dumper eksamener eller
bliver forsinket, og nu bliver straffen endnu
hårdere. Økonomien kan altså betyde, at
uddannelserne bliver nødt til at udvande
kvaliteten og fagligheden for at sikre, at alle
kan bestå.
Har du nogensinde haft fornemmelsen af,
at der findes fag, hvor ingen dumper  uan
set hvor lidt umage man så gør sig? Det er
ikke, fordi din censor er en blødsøden hip
pie, det er fordi økonomien dikterer noget
andet.
Resultatet af at tvinge universiteterne
til at nedbringe gennemførselstiden bliver
mindre friktion i vores uddannelser. Det
skal være nemmere at bestå eksamener,
der skal bruges mindre tid på læsesalen, og
vi skal helst ikke fordybe os i andet end at
meritoverføre, så vi kan stå klar på arbejds
markedet sammen med de andre 160.000
arbejdsløse.

25 N
YE
MED
LEM
OM D MER
AGEN

Kloge hoveder
går ikke glip af
14.000 kroner

I MANGE ÅR HAR BEVILLINGERNE været
faldende til de videregående uddannelser,

”Men en måske endnu vigtigere ting er den
måde, ministeriet nu tvinger universitetet til
at være en medsammensvoren, forlænget arm
i missionen om at piske studerende hurtigere
igennem pølsefabrikken.”
mere skulle skrabe bunden af gryden for to
milliarder kroner end rent faktisk at forbed
re vores uddannelser. Derfor kæmpede vi
med næb, klør og konfetti imod regeringens
bjørnetjeneste.
Vi tabte første halvleg, men næste halvleg
fløjtes snart i gang, og nu er det på hjemme
bane. Det er nemlig her på vores universitet
at reformen skal implementeres.
Den endelige pakke Morten Østergaard
kunne finde opbakning til i forligskredsen,
blev faktisk endnu værre end det første
udspil. En lavere hjemmeboende SU, færre
suppleringskurser, en løbende regulering,
der på snedig vis udhuler vores pengepung.
MEN REFORMEN ER IKKE KUN rettet mod
os studerende og vores SU direkte. Den har
også et snedigt, udspekuleret og fejt trick
gemt i ærmet – som på uigennemskuelig vis
reelt bliver den største forringelse af vores
uddannelser.
Én ting er de direkte nedskæringer og
forringelser. Men en måske endnu vigtigere
ting er den måde, ministeriet nu tvinger
Universitetet til at være en medsammensvo
ren, forlænget arm i missionen om at piske
studerende hurtigere igennem pølsefabrik
ken.
En stor del af universiteternes bevillinger
afhænger af, om de nedbringer studietiden
med 4,3 måneder frem mod 2020. Universi

og resultatet har været, at man har skåret
ned på undervisningen.
Hvis man derimod udbyder gode, kræ
vende uddannelser, motiverer man også de
studerende til at bruge deres tid på dem.
Et godt studiemiljø sikrer en tilknytning til
ens uddannelse og sikrer rammerne for en
fuldtidstilværelse på universitetet som fuld
tidsstuderende.
Uanset om SUreformen får os mast hurti
gere igennem uddannelserne, så får den os
i hvert fald ikke bedre igennem uddannel
serne.
I dag får man mere undervisning ved at
tilmelde sig et kajakhold i USG, end ved at
tilmelde sig en kandidat i retorik på KU. Det
gør det sgu svært.
Vi tror, at det kan få os hurtigere igennem
uddannelserne, hvis vores egen arbejdsind
sats mødes af en ligeså dedikeret indsats fra
undervisernes side. At vi hver af semesterets
14 uger mødes af et minimum af timer på
både bacheloren og kandidaten. At under
visningen giver mulighed for at dyrke vores
faglighed, at blive udfordret, og at blive en
del af et både socialt og fagligt fællesskab.
Den dag KU kan sikre dét, skal de slet ikke
bekymre sig om ministerens dummebøder
for langsommelighed længere.

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

f

facebook.com/akademikernesakasse
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Når kvinder køber sig
til romantik

Fokus på prostitution har hovedsageligt problematiseret kvinder som ofre og mænd som
udbyttere, men købe-romantiske relationer i Vestafrika mellem europæiske kvinder og
lokale mænd er med til at nuancere denne antagelse.

sexturisme
Af Marie Bruvik Heinskou

ÆGTE, VIRKELIG, KÆRLIGHED OG MAGI
var ofte de ord, europæiske kvinder brugte
til at beskrive deres intime relationer til lo
kale mænd i Gambia. Her interviewede jeg
de lokale mænd og kvinder fra det globale
Nord i forbindelse med en undersøgelse af
kvinders brug af ’sexturisme’ i udviklings
landene.
De gambiske mænd, derimod, brugte
mindre romantiske ord og fortalte om
længsler efter at komme væk fra Gambia,
at blive rige og at immigrere til Europa gen
nem giftermål med en europæisk kvinde.
Ifølge mændene var det langt nemmere og
mere behageligt at have sex og romantik
med en europæisk kvinde, end det var at
købe en dyr billet til en af de overfyldte
både, der indimellem afgik fra hovedstaden
Banjul og sejlede ud på Atlanterhavet mod
20  UNI V ERSITETSAV I SEN 4

◆

2013

en usikker tilværelse som illegal immigrant
i Europa.
Mændene fremhævede altså instrumen
telle grunde til at indgå i seksuelle og ro
mantiske relationer til europæiske kvinder,
hvorimod kvinderne fremhævede autentiske
følelser af kærlighed.
DENNE FORM FOR INTIME relationer mel
lem kvinder fra det globale Nord og mænd
fra det globale Syd er ikke enestående for
Gambia i sig selv. Og sexturisme er et un
dersøgt fænomen og foregår i mange andre
udviklingslande. Her er intime forhold, hvor
der sker en gensidig udveksling af følelser,
ting og sager, ligesom penge og sex åbner
for nye transnationale ægteskaber og migra
tion.
Samtidig sørger store pengetransaktions
selskaber som Western Union for at holde
den romantiske gryde i kog ved at assistere
til de faste månedlige pengeoverførsler mel

lem den ene og den anden part, når par
rene i perioder lever på langdistance. Den
globale ulighed skaber således nye marke
der for seksuelle møder, migration og pen
gestrømme. Samtidig er disse transaktioner
væsentlige indkomstkilder for økonomisk
fattige lande som Gambia.
Længe har forskningen dog hovedsagligt
fokuseret på kvinder som sexarbejdere og
sexmigranter. Mere underbelyst er det,
at også mænd bruger intimitet som ad
gangskort til en ny verden. Ligeledes er det
underbelyst, at også kvinder, hvis man vil,
kan anskues som ’prostitutionskunder’.
ALLIGEVEL ER SELVE spørgsmålet om
kring ’prostitution’ og ’sexarbejde’ mere
kompliceret end som så. For begreberne
begrænser på flere sæt forståelsen for, hvad
der er på færde; dette både normativt, men
også i forhold til de kønnede fortællinger,
som mænd og kvinder hver især synes at

kunne gribe efter, når de skal forklare, hvad
der er på færde.
For at imødekomme dette har man i den
internationale forskning på området de
senere år udviklet begrebet ’transaktionelle
seksuelle forhold’. Begrebet transaktionali
tet anvendes som et mere empirisk præcist
og mindre teoretisk forudindtaget begreb
end ’prostitution’ og ’sexarbejde’, da der
lægges vægt på, at begge parter i forholdet
har handlemuligheder, omend med skif
tende dominansforhold.
Traditionelt inden for sociologisk teori
antages det ofte, at den økonomisk overleg
ne, også i transaktionelle seksuelle forhold,
indtager den magtfuldes rolle, men flere so
ciologer på området udfordrer denne anta
gelse, heriblandt sociologiprofessor Viviana
A. Zelizer i bogen The Purchase of Intimacy.
Yderligere har tidligere teorier om for
hold, hvor der foregår en udveksling af
seksuelle ydelser til gengæld for penge eller

”Man skulle
måske tro,
at det var
hans overkrop, jeg
faldt for,
men det
var altså
hans røv.”
Citat fra dansk kvindelig turist i Gambia

materielle goder, oftest anskuet kvinder
som den undertrykte part – uanset hvad.
I MIN UNDERSØGELSE er en ensidig ana
lyse udfordret på flere punkter. Derfor har
begreberne om transaktioner, sexarbejde
og prostitution vist sig at være begrænsende
i forhold til et fænomen, som blander inti
mitet med rationelle og materielle kalkuler
på vanskeligt tilgængelige og tabuiserede
måder.
Om end det kan lyde uklart, så netop
derfor har begrebet ’køberomancer’ en
større og mere rammende spændvidde. Og
hvorfor?
Jo, fordi den kølighed, man umiddelbart
kunne antage lå implicit i relationerne på
baggrund af udvekslingsforholdet, også
indbefattede en følsomhed og intimitet fra
begge sider.
Og fordi den romantik, som ifølge kvin
derne udgjorde sammenhængskraften for

deres relationer til de lokale mænd, også
var båret frem af en nydelse ved at være den
økonomisk overlegne og magtfulde. Og og
så var båret frem af en direkte objektgørelse
og et begær efter den ’sorte mand’.
SOM EN DANSK KVINDE, jeg interviewede,
sagde om sin mand:
»Man skulle måske tro, at det var hans
overkrop, jeg faldt for, men det var altså hans
røv. Prøv at se ham i de der badebukser.«
Begær, køn og økonomi blander sig såle
des på uklare måder her, og det er ikke kon
struktivt at fremtvinge et ensidigt perspek
tiv, der blot øjner hierarki og dikotomi; hvor
den ene part er ensidigt undertrykt.
Ydermere er relationerne også emotionelt
betonet. En svensk kvinde forklarede mig:
»Vores kærlighed er ikke som alle de an
dres. Vores kærlighed er ægte kærlighed.
Mange mænd her får penge fra deres kvin
der. Min kæreste har aldrig spurgt mig om
noget. Alt hvad jeg giver ham, kommer fra
mit hjerte«.
Og som en gambisk mand forklarede mig:
»Følelser er følelser, der er ingen forskel.
Hvis jeg rører din krop, får du en følelse og
det er den samme følelse, som hvis du rørte
ved min krop.«
DISSE UDTALELSER peger ikke blot i ret
ning af, at relationerne opleves og kræver
følelsesmæssig investering fra begge sider.
Pointen er også, at pengene i den kontekst
er en del af en kropslig praksis. Den kom
mer, så at sige, fra ’hjertet’. I hvert fald bli
ver ’hjertet’ metafor for den del af forholdet,
der skal betegne den materielle og økono
miske udveksling af forholdet – det bliver en
form for ’godgørenhed’.
Hermed transformeres økonomi fra ren
’transaktion’ til at indgå som væsentlig fak
tor i en romantisk proces. Pengene, tingene,
maden er i sig selv tegn på ’det ægte’. Dette
omvender den antagelse, vi normalt gør
brug af, når vi skal tolke intimitet iblandet
penge.
»Følelser er følelser, der er ingen forskel.
Hvis jeg rører din krop, får du en følelse og
det er den samme følelse, som hvis du rørte
ved min krop..«, og på trods af mændenes
mere målrettede økonomiske intentioner
med forholdet og kvindernes direkte seksu
elle begær efter mændene, så kan ingen af
parterne undsige sig den emotionelle del af
følelsesregisteret, der omhandler omsorg og
loyalitet. Det er bånd, hvor følelserne også
udgør en motor for det, vi ellers ville omta
ler som ’sexturisme’.

DETTE ER OFTE EN OVERSET pointe, når
mænd fra det globale Nord rejser som ’sex
turister’ til det globale Syd. Måske fordi det
narrativ, den fortælling, vi forventer af det
ene og det andet køn, af mænd og kvinder,
også forplanter sig i vores måder at forske i
det felt, der vedrører køn og seksualitet.
Men kønnet som metaprincip for en
analyse af fænomenet her ser ud til at have
mindre gyldighed end andre ’principper’.
For praksis er, at køberomancen – uanset
om det er nordiske mænd eller kvinder, der
kaster sig ud i det – kendetegnes ved det
samme: kortvarige seksuelle/intime for
hold, der vedligeholdes gennem materielle
goder (for eksempel sko, mobiltelefoner,
mad eller lignende) eller penge.
Det er også ofte forhold, hvor prisen ikke
aftales på forhånd, og som ikke sjældent
fortsætter med økonomiske transaktioner
på langdistance. Spørgsmålet om, hvorvidt
forholdene er autentiske eller instrumen
telle, rammer på mange måder forbi. Og det
selvom den vestlige forståelse af legitime
intime forhold baseres på ’autenticitet’ –
sådan som kvinderne her i første omgang
’politisk korrekt’ italesætter deres forhold,
så udfordres denne ensidighed i mødet med
anderledes kulturelle opfattelser.
I STORE DELE AF AFRIKA er det legitimt at
blande kærlighed med penge. Det sker for
eksempel også i forbindelse med en udbredt
ægteskabspraksis, der involverer medgift.
Udnyttelsesperspektivet er dog ikke ir
relevant, når vi løfter blikket fra den speci
fikke praksis. Det er ikke uaktuelt at tale om
udnyttelse og global ulighed. Men lad os ta
le om udnyttelse af migranter – og inden for
mange typer af arbejde og ikke blot inden
for ’sex arbejde’. Det ville gavne debatten.
Og skal vi absolut tale om trafficking, så
ville det være konstruktivt, hvis begrebet
bruges bredere i forbindelse med både
mænd og kvinder og mange former for ar
bejde. Dette kunne vise forbindelserne mel
lem migration, arbejde, magt og udbytning.
Dermed dæmoniseres hverken seksualitet
eller intimitet. Og dermed får seksualitet og
intimitet ikke lov til at skygge for de forhold
der reelt set udgør udfordringerne i en glo
bal markedsøkonomi – økonomisk krise og
fattigdom, social forpligtelse og solidaritet,
miljø og menneskerettigheder, for blot at
nævne nogle af de forhold, der presser sig
på og udgør incitamenterne til, at menne
sker får lyst til at bevæge sig transnationalt.

om
forfatteren
Marie Bruvik Heinskou er
ph.d., og ansat som adjunkt på
Sociologisk Institut.
Hun har publiceret inden for
feltet af køns- og kulturteori
samt kvalitativ metode.
På nuværende tidspunkt er
Marie Bruvik Heinskou ved at
afslutte sit forskningsprojekt:
Transnationale transaktioner,
transnationale seksualiteter
finansieret af FSE.
Kronikken er baseret på et
paper præsenteret på konferencen ’Intimate Migration’
på RUC i april 2013 med titlen:
Subjects of Longing and the
Moral Politics of Authenticity
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Center for europæiske middelalderstudier

Balance i arbejdslivet

Social Dimension of Climate Change

FROKOSTMØDE – Postdoc Ana Maria Mora, Center for den
Aristoteliske Tradition: Linguistic representation in Aristotle
and his 13th century commentators: the shaping of some
medieval account of language
Tid: 13/5 kl. 12.00-13.15
Sted: KUS, lok. 12.2.62
Arr.: : middelalderstudier.ku.dk/frokostmoeder/

GÅ HJEM-MØDE – Om årsager til manglende balance i arbejdslivet og konkrete bud på, hvad deltagerne selv kan gøre
for at skabe en b
 edre balance i deres arbejdsliv
Tid: 14/5 kl. 15.00-17.00
Sted: KUA, Bygning 23, Emil Holms Kanal, lokale 23.0.49
Arr.: HR & Organisation, Fællesadministrationen

MEETING – With Arun Agrawal, Professor at the School of
Natural R
 esources & Environment at the University of
Michigan and Jesse Ribot, Professor of Geography with
appointments, among other, in the School of Natural
Resources and Environmental Studies. Please register by
email to htm@ifro.ku.dk no later than 10/5.
Tid: 16/5 kl. 17.00-18.30
Sted: Frederiksberg Campus, Thorvaldsensvej 40, A2-70.03
(ground floor)
Arr.: Copenhagen Centre for Development Research,
Department of Food and Resource Economics

Early diagnosis of Alzheimers
DIKU TALK – Professor Mads Nielsen will introduce the
audience to his recent results with respect to diagnosis of
Alzheimers. Registration recommended
Tid: 13/5 kl. 16.00
Sted: HCØ-Building, Universitetsparken 5
Arr.: diku.dk/begivenhedsmappe/DIKUtalks/image/

Mellem kastethed og frihed
COACHINGFOREDRAG – Foredragsholder Vibe Strøier er
cand.psych. og specialist og supervisor i Psykoterapi og Arbejds- og Organisationspsykologi
Tid: 13/5 kl. 16.00-17.30
Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre
Allé 53
Arr.: nexs.ku.dk/forskning/sektioner/krop-laering-identitet/
projekter-kli/rs_coaching/coachingforedrag/tilmelding

PhD Day 2013
SUNDHEDSVIDENSKAB – Fakultets forsknings- og ph.d.studerende fremlægger deres forskning for vejledere, VIP’ere
og andre interesserede via poster walks og præsentationer.
Der er præmier til de bedste poster præsentationer og til de
bedste auditoriepræsentationer
Tid: 16/5 kl. 9.00-17.00
Sted: Lundsgaard auditoriet samt Vandrehalen, Panum
Arr.: healthsciences.ku.dk/phd/current/phdday

Israel and the ’Holy Land’
AFRICE SEMINAR – The Religio-Political Discourse of Rights
among African Migrant Labourers and African Asylum Seekers, 1990-2008. By Galia Sabar, Tel Aviv University
Tid: 16/5 kl. 15.15-17.00
Sted: Aud. 12, Center for Afrikastudier, Købmagergade 46
Arr.: teol.ku.dk/cas

Informationsmøde for Marie Curie fellows
MØDE – Kontakt Myhanh Nguyen, myhanh@adm.ku.dk, tlf.
2056 9574 for yderligere information
Tid: 14/5 kl. 10.00 -12.00
Sted: Datalogisk Institut, Research & Innovation, Universitetsparken 1, Auditorium 4.0.22
Arr.: EU-kontoret. Tilmelding senest 10/5 til eu@adm.ku.dk

Alumnemiddag med Søren Kierkegaard
ÅRSDAG – Vi fejrer KU-alumne Søren Kierkegaards 200 års
fødselsdag i selskab med spændende alumner. Har du lyst til
at møde og netværke med færdige kandidater med masser
af erfaring fra inspirerende jobs over en lækker middag?
Pris 100 kr.
Tid: 16/5 kl. 18.00-21.00
Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 1-3
Arr.: alumni.ku.dk/events/alumnemiddag/studerende/tilmelding

Balkanaften med Bjonko & Copenhagen
Chalgija
FESTIVAL – Sveddryppende festmusik fra et af tidens hotteste Balkanbands. Debat om Kroatien og EU med de bedste
danske eksperter. Kom lær mere om Balkan og Balkangruppen. Pris 50 kr.
Tid: 16/5 kl. 16.00- 2.00
Sted: Studenterhuset ved Rundetaarn
Arr.: Balkangruppen

VILLUM FoNdeNs Young Investigator Programme
Der indkaldes hermed ansøgninger til VILLUM FONDENs
Young Investigator Programme.
Programmet er målrettet til særligt talentfulde yngre forskere inden for
naturvidenskab og teknisk videnskab og skal støtte dem i at skabe egne,
selvstændige forskningsprofiler. Programmet omfatter ikke sundhedsvidenskabelig, medicinsk eller biomedicinsk forskning.

Projektet skal foregå ved en dansk forskningsinstitution. Udenlandske forskere kan ansøge, men skal allerede være tilknyttet en dansk
forskningsinstitution ved ansøgningstidspunktet.
Ansøgningsfrist den 1. juli 2013.
Læs mere om Young Investigator Programme, proceduren for ansøgning og se tidligere bevillinger: www.villumfonden.dk/yip

Der kan søges inden for følgende to kategorier:

Lektorer
Lektorer, der er blevet fastansat inden for de seneste 3 år, kan søge
op til 7 mio. kr. i en periode på op til 5 år til finansiering af postdocs,
ph.d.-studerende, apparatur og andre sædvanlige projektudgifter. Der
kan ikke søges egen løn.

Postdocs
Forskere på postdoc- eller adjunktniveau kan søge op til 4 mio. kr. i en
periode på op til 3 år til finansiering af egen løn, yngre postdocs, apparatur og andre sædvanlige projektudgifter. Der kan ikke søges finansiering af ph.d.-studerende. Ansøgere i denne kategori skal have minimum
1 års postdoc-erfaring.
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VILLUM FoNdeN
tobaksvejen 10
2860 søborg
VILLUM FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen
– grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til
formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Brug online kalenderen
Du opretter nemt selv
begivenheder på uniavisen.dk
i forsidens venstreside.

Samfundsvidenskaber og
videnskabsteorier
FRATRÆDELSESFORELÆSNING – Professor i sociologi Heine Andersen var med til at indføre videnskabsteori i
1972 og har siden beskæftiget sig med faget
Tid: 17/5 kl. 14.15-15.00
Sted: CSS, lokale 1.1.18
Arr.: Sociologisk Institut er vært ved en reception efter
forelæsningen

Stress og Ledelse
KURSUS – Kurset sigter mod at give en bedre forståelse
af, hvorfor stress boomer, hvilke ledelsesstile, der forebygger stress, og hvordan du som leder kan medvirke til
at skabe større trivsel i din afdeling. Pris 980 kr. Tilmelding nødvendig
Tid: 21/5 kl. 9.00-16.00
Sted: Nørregade 10
Arr.: HR & Organisation, Kompetence- & Ledelsesudvikling,
pbr@adm.ku.dk

Approaching health coaching
COACHINGFOREDRAG – The Health Change Approach
to health coaching: theory, practice and applications in
Australia and Canada. Presentation is given by Janette
Gale, Health Psychologist and f ounder and CEO of Health
Change Associates (HCA)
Tid: 23/5 kl. 16.00-17.30
Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring,
Nørre Allé 53
Arr.: nexs.ku.dk/forskning/sektioner/krop-laering-identitet/
projekter-kli/rs_coaching/coachingforedrag/tilmelding

Niels Hemmingsen-dag
ÅRSDAG – I anledning af 500 året for Niels Hemmingsens (1513-1600) fødsel arrangerer Afdeling for Kirkehistorie en fejring
Tid: 24/5 kl. 10.15-17.30
Sted: Teologi, Købmagergade 46, aud. 11
Arr.: Se programmet på teol.ku.dk/afd/akh/arrangementer/niels-hemmingsen-dag/

Vind fede præmier
med Uniavisen
Fra mandag den 13. maj sender vi vores nyhedsbrev til alle
på Københavns Universitet. Det glæder vi os meget til. Og
det er en god anledning til en konkurrence, synes vi.
Vi sender et engelsk og et dansk nyhedsbrev ud en gang
om ugen. Hvis du bliver træt af at modtage dem, afmelder
du dig let igen. Hold øje med netavisens nyhedsbrev i din
indbakke, for konkurrencen skydes i gang mandag den 13.
Reglerne er enkle: Bliv ven med os på Facebook og deltag
i lodtrækningen om den nye iPhone5, Tivolibilletter og
gavekort til Studenterhuset. Alle vores venner deltager,
så har du i forvejen ’liket’ os på Facebook, ligger dit navn i
bowlen allerede.
Uniavisens medarbejdere og medlemmer af KU’s bladudvalg må ikke deltage i konkurrencen.

Kierkegaards radikalitet
FOREDRAG – Søren Kierkegaard Selskabets foredragsrække i anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel ved Lilian Munk Rösing, lektor, ph.d., Institut for Kunst
og Kulturvidenskab. Entre 70 for ikke-medlemmer
Tid: 30/5 kl. 17.00-18.30
Sted: Vartov, Store sal
Arr.: grundtvig.dk/vartov/kalender/
soeren-kierkegaard-2013.html

Minikonference om
Undersøgelseskommissioner
KONFERENCE – Center for Offentlig Regulering og Administration indbyder til minikonference om undersøgelseskommissioner med Jørgen Grønnegaard Christensen,
prof. em. ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, som keynotespeaker
Tid: 3/6 kl. 14.00-17.00
Sted: Kantinen 02-3-44, Studiegården, Studiestræde 6, 3.
Arr.: jura.ku.dk/cora/kalender/minikonference-undersoegelseskommissioner

Participation – Power - Dialogue
CONFERENCE – The purpose of the conference is to
establish a forum for renewed reflections on the concept
of participation in relation to power whether you work
with organizational development projects in Scandinavia,
participatory projects aiming at empowering marginalized groups in Latin America or social community projects
in the UK
Tid: 5/6 kl. 11.00-15.00
Sted: Aalborg University, AC Meyers Vænge 15, Kbh. SV
Arr.: participation-power.aau.dk/programme

INDKALDELSE AF INDSTILLINGER TIL

LUNDBECKFONDENS
FORSKERPRIS FOR YNGRE FORSKERE
OG TALENTPRISER 2013
Lundbeckfonden vil igen i 2013 uddele en pris til en yngre forsker under 40 år, der har
præsteret fremragende forskning i Danmark inden for sundheds- eller naturvidenskaberne. Prisen er en personlig hæderspris på 300.000 kr.
Ligeledes vil Lundbeckfonden uddele fem talentpriser til forskere under 30 år, som har
præsteret særligt lovende forskning i Danmark inden for sundheds- eller naturvidenskaberne. Priserne er personlige hæderspriser, hver på 100.000 kr.
Priserne uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske
universiteter eller højere læreanstalter.
Indstillinger bedes indsendt via fondens elektroniske ansøgningssystem, som findes på
www.lundbeckfonden.com, og skal være Lundbeckfonden i hænde senest den 14. juni
2013. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de fortsat opfylder kriterierne.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til forskningschef, cand. med., ph.d. Anne-Marie Engel
på: application@lundbeckfonden.com

Lundbeckfonden
Vestagervej 17, 2900 Hellerup
Tlf. 39 12 80 00
www.lundbeckfonden.com
Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med betydelige aktieposter i datterselskaberne
H. Lundbeck, ALK og Falck. Derudover forvalter fonden investeringsaktiver for ca. DKK 11 mia. Afkastet
af fondens formue anvendes til støtte af forskning indenfor sundheds- og naturvidenskab. Fonden
uddelte 482 mio. kr. til forskningsformål i 2012.
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AIRBOURNE/AU ANIMAL COLLECTIVE/ US BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB/ US
JAMES BLAKE/ UK C2C/ FR CHELSEA LIGHT MOVING/ US CRYSTAL CASTLES/ CA
DEAD CAN DANCE/ AU/UK DISCLOSURE/ UK EFTERKLANG/ DK HATEBREED/ US
INGRID feat. LYKKE LI, PETER BJORN AND JOHN, MIIKE SNOW, COCO,
J. ÅHLUND and GUESTS/ INT KREATOR/ DE KVELERTAK/ NO KENDRICK LAMAR/ US
MIGUEL/ US OF MONSTERS AND MEN/ IS HENRY ROLLINS - SPOKEN WORD/ US
SIMIAN MOBILE DISCO/ UK SUICIDAL TENDENCIES/ US ROKIA TRAORÉ/ ML
TURBONEGRO/ NO BOBBY WOMACK/ US

ACTION BRONSON/ US AGE COIN/ DK MEHER & SHER ALI/ PK ANAAL NATHRAKH/ UK ANGEL HAZE/ US BAAUER/ US
BADUME’ S BAND & SELAMNESH ZEMENE/ ET/FR AZEALIA BANKS/ US TOMAS BARFOD/ DK NILS BECH/ NO
BIXIGA 70/ BR BLOOD COMMAND/ NO THE BLUE ANGEL LOUNGE/ DE BOMBINO/ NE THE BOTS/ US JAKE BUGG/ UK
TEGO CALDERÓN/ PR CALEXICO/ US CHINESE MAN/ FR CHORDS/ SE FELIPE CORDEIRO/ BR DAEDELUS - ARCHIMEDES
SHOW/ US DAKHABRAKHA/ UA DANNY BROWN/ US DAWANGGANG/ CN DEAD FADER/ UK DEAD RAT ORCHESTRA/ UK
THE DILLINGER ESCAPE PLAN/ US DUBIOZA KOLEKTIV/ BA EKKOZONE performs MUSIC FOR 18 MUSICIANS/ DK
ELOQ/ DK EL-P/ US ENSIFERUM/ FI FRANK FAIRFIELD/ US FIDLAR/ US FLATBUSH ZOMBIES/ US FLUME/ AU GEOMUNGO
FACTORY/ KR GOAT/ SE GOATWHORE/ US JOHN GRANT/ US THE HELIOCENTRICS/ UK HIGHASAKITE/ NO CHRISTIAN
HJELM/ DK HOBA HOBA SPIRIT/ MA HOLY OTHER/ UK ICEAGE/ DK INDIANS/ DK JAM CITY/ UK JOEY BADA$$/ US
KARPE DIEM/ NO MARIE KEY/ DK KID KOALA/ CA KILLER MIKE/ US KING KRULE/ UK KING TUFF/ US KOTTARASHKY &
THE RAIN DOGS/ BG KRAR COLLECTIVE/ ET LAUREL HALO/ US DAVID LINDLEY/ US LINKOBAN/ DK THE LUMINEERS/ US
MASKINEN/ SE MERIDIAN BROTHERS/ CO METZ/ CA MOKOOMBA/ ZW MY BUBBA/ IS/SE MYKKI BLANCO/ US NAZORANAI/ INT
NUBANOUR/ EG NUMBERS feat. RUSTIE, JACKMASTER, ONEMAN, SPENCER, DEADBOY, REDINHO and SOPHIE/ UK
ONDATRÓPICA/ CO PARQUET COURTS/ US PINKUNOIZU/ DK PISSED JEANS/ US QUADRON/ DK MARTIN RYUM/ DK
SAVAGES/ UK SOHN/ UK THE SOUL REBELS/ US ANDY STOTT/ UK SUUNS/ CA THE SWORD/ US SYND OG SKAM/ DK
SÖNDÖRGÖ/ HU TALBOT/ EE THROES + THE SHINE/ AO/PT ÁSGEIR TRAUSTI/ IS TREMORO TARANTURA/ NO TRULS/ NO
TYRANNY/ FI UNCLE ACID & THE DEADBEATS/ UK UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA/ NZ/US UZ/ US MARCOS VALLE/ BR
VATICAN SHADOW/ US VINNIE WHO/ DK VOODOO GLOW SKULLS/ US WHEN SAINTS GO MACHINE/ DK MATTHEW
E. WHITE/ US JONATHAN WILSON/ US WINTERGATAN/ SE
APOLLO COUNTDOWN / PAVILION JUNIOR 30.06 – 03.07

AJUNA/ DK BABY IN VAIN/ DK BENDIK/ NO BINÄRPILOT/ NO BROKE/ DK CAPTAIN FUFANU/ IS CARLI/ SE COMPADRE/ SE DRÅPE/ NO EIK/ NO
ELLIPHANT/ SE FRIENDLY BEASTLY COYOTE/ DK GNUCCI/ SE GO GO BERLIN/ DK ICE CREAM CATHEDRAL/ DK KADIE ELDER/ DK KAKA/ DK
K-X-P/ FI LEMÂITRE/ NO LOWER/ DK MOTHER LEWINSKY/ DK MØ/ DK NAVNELØS/ DK OVERTHROW/ NO POSTILJONEN/ SE/NO PÄÄ KII/ FI
KRISTINA RENÉE/ DK REWOLMER/ DK SCHULTZ & FOREVER/ DK SEKUOIA/ DK SO-SO ECHO/ DK SOLBRUD/ DK SUMMER HEART/ SE
THEN COMES SILENCE/ SE TORKELSEN/ NO TRAVELLING TRIBES/ DK URBAN CONE/ SE VANLIGT FOLK/ SE THE WOKEN TREES/ DK

Roskilde-Festival.dk

