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Nyheder

Kort nyt

Tue Track vender plader for uni-demokrati

STUDENTERAKTION – Onsdag den 23. april var der dømt frokostbreak i solen på KUA foran kanti-

nen. Studenterrådet skruede i samarbejde med Tue Track op for musikken for at sætte fokus på de 

studerendes kamp for universitetsdemokrati.

 Arrangementet var et led i Studenterrådets citronmånekampagne som har løbet ad staben hen 

over foråret. Kampagnen sætter fokus på markedsgørelse af universiteterne, herunder måden at 

styre universiteterne på som var dagens tema. Med universitetsloven fra 2003 fjernede man demo-

kratiet på universiteterne for at erstatte det med en virksomhedsstruktur hvor eksterne folk fra er-

hvervslivet har flertal i bestyrelserne, og hvor medarbejdere og studerendes indflydelse er minime-

ret. Med andre ord bliver universiteterne nu styret som citronmånefabrikker, som de studerende si-

ger.

 Tania Ørum, lektor i litteraturvidenskab og en af de kritiske røster blandt forskerne, kom forbi og 

holdt en tale. Hun opfordrede ansatte og studerende til at finde fælles fodslag og kæmpe for en 

ændring af universitetsloven når den skal evalueres i 2003.

REGELVÆKST 

Af Claus Baggersgaard

Universiteterne, de studeren-
de og videnskabsministeren er 
for en gangs skyld enige: Der 
er kontrol nok, og ministeriet 
skal ikke blande sig yderligere 
i hvordan universiteterne væl-
ger at gøre tingene. 

Baggrunden er en ny rap-
port fra Rigsrevisionen der 
dels kritiserer universiteterne 
for ikke at gøre tilstrækkeligt 
for at evaluere kvaliteten af 
deres uddannelser, dels opfor-
drer ministeriet til at bruge 
udviklingskontrakterne som 
styringsmiddel.
 Videnskabsminister Helge 
Sander (V), der ellers helt ruti-
nemæssigt bliver beskyldt for 
at lægge universiteterne i 
spændetrøje med nye lovkrav, 
kommer denne gang universi-
teterne til undsætning.  
 »Jeg foretrækker en yderli-
gere styrkelse af kvalitetssik-
rings- og kvalitetsudvik-
lingsindsatsen på universite-
terne gennem lokale og koor-
dinerede initiativer frem for 
nye, centralt fastsatte nationa-
le bestemmelser,« siger Helge 

Sander og tilføjer at han vil 
drøfte med universiteterne 
hvordan man bedst følger op 
på Rigsrevisionens anbefalin-
ger.

Fingrene væk
Jens Oddershede, talsmand 
for Danske Universiteter og 
rektor på Syddansk Universi-
tet, glæder sig over ministe-
rens pludselig trang til at for-
svare universiteternes frihed. 
 »Min personlig holdning er 
at alle universiteter kan gøre 
mere for at sikre kvaliteten af 
vore uddannelser, men det er 
os der sidder med ansvaret, så 
det er ikke noget vi skal pålæg-
ges ovenfra,« siger han.  

Ifølge Jens Oddershede har 
rektorerne diskuteret Rigsrevi-
sionens rapport, og den offi-
cielle holdning er at en del af 
kritikken bygger på et fejlag-
tigt grundlag, specielt hvad 
angår Rigsrevisionens kritik af 
universiteterne interne evalue-
ringsarbejde. Folketinget op-
rettede nemlig en ny uafhæn-
gig akkrediteringsinstitution 
sidste år der skal akkreditere 
og godkende nye universitets-
uddannelser. Ifølge den sam-
me lovændring er det universi-

teternes ansvar løbende at 
kvalitetssikre og evaluere alle-
rede eksisterende uddannel-
ser. 

»Derfor er der ikke behov 
for de løbende turnusevalue-
ringer vi havde før akkredite-
ringsloven trådte i kraft,« 
pointerer Jens Oddershede.

Rigsrevisionen skriver dog i 
rapporten at akkrediteringsin-
stitutionen ikke kan erstatte 
det interne evalueringsarbejde 
på universiteterne.

Lokale ved bedst
Pia Mejdahl Daugbjerg, for-
mand for Studenterrådet på 
Københavns Universitet (KU), 
er positivt overrasket over Hel-
ge Sanders udmelding som 
hun er helt enig i.
 »Ministeriet skal ikke blande 
sig i de enkelte fagområder og 
definere hvad kvalitet er for 
den enkelte uddannelse. Det 
ved embedsmændene ærlig 
talt ikke en pind om,« siger 
hun.
 Også Peter Bøcher, chefkon-
sulent i Studieadministratio-
nen på KU, har svært ved at se 
behovet for at ministeriet 
blander sig yderligere. 

»Der gøres meget ude på de 

Rigsrevisionen kræver  
mere styring

enkelte fakulteter for at sikre 
og forbedre kvaliteten af ud-
dannelserne, men vi kan fort-
sat blive bedre til at systemati-
sere, synliggøre og sætte arbej-
det ind i faste rammer, og den 
proces er i fuld gang« siger 
han.
 Rigsrevisor Henrik Otbo un-
derstreger at Rigsrevisionen 
hverken kan eller vil tvinge 
universiteterne til at gøre me-
re ud af kvalitetssikringen.
 »Alle parter har jo en fælles 
interesse i at gøre det bedre, så 
det handler ikke om kontrol, 
men om at understøtte og 
hjælpe universiteterne,« siger 
han.

Henrik Otbo tilføjer at man i 
rapporten derfor også har 
gjort meget ud af at fremhæve 
de gode eksempler der forhå-
bentligt kan inspirere universi-
teterne til at gøre tingene bed-
re. 

clba@adm.ku.dk

Rigsrevisionens hovedkonklusioner

Det er Rigsrevisionens samlede vurdering at universiteterne 

fremover både kan og bør arbejde mere målrettet og hel-

hedsorienteret med kvaliteten i uddannelserne.

Universiteternes kvalitetsarbejde er i altovervejende grad 

lagt an på at evaluere forskellige delelementer af uddannel-

serne og mangler det sammenhængende perspektiv på hele 

uddannelsesforløb.

Der hersker på universiteterne usikkerhed om krav til form 

og indhold i uddannelsesevalueringer, samt hvem der har 

ansvar for at gennemføre evalueringerne. 

Videnskabsministeriet bør i højere grad understøtte at uni-

versiteterne arbejder helhedsorienteret med at sikre og ud-

vikle kvaliteten af deres uddannelser. Ministeriet bør særligt 

via udviklingskontrakterne understøtte, at universiteterne 

arbejder mere målrettet med kvaliteten af hele uddannelses-

forløb.

De danske universiteter gør ikke tilstrækkeligt for at kvalitetssikre  

deres uddannelser. Ministeriet burde bruge udviklingskontrakterne 

mere aktivt, fremgår det af ny rapport  

OM IGEN – Rigsrevisionen kritiserer i ny rap-

port universiteterne for ikke at gøre tilstrække-

ligt for at sikre kvaliteteten af deres uddannelser. 
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Undersøgelse af god ledelse 

LEDELSESUDVIKLING – I løbet af april, maj og juni bliver i alt 70 personer interviewet om le-

delse på Københavns Universitet (KU). Formålet er at kortlægge og formulere ledelseskompe-

tencer på KU. Undersøgelsens hovedfokus er at afdække de konkrete handlinger i den daglige 

ledelse, frem for at afdække holdninger til ledelse. Resultatet bliver fem-syv kernekompetencer 

for ’God Ledelse’ på KU der skal danne baggrund for både ledelsesevaluering og ledelsesudvik-

ling. 

Læs mere om projektet på http://hr.ku.dk/ledelsesudvikling.

Farmaceuter er jaget vildt

ARBEJDSLIV – En ny undersøgelse viser at kandidater fra Det Farmaceutiske Fakultet på Kø-

benhavns Universitet er så eftertragtede at lægemiddelindustrien ansætter dem allerede in-

den de er færdige. 

 Således havde hver tredje fået kontrakt på et job før de stod med eksamensbeviset i hån-

den, og ni ud af ti af de nyuddannede kandidater fra årgangene 2003-2006 var i arbejde inden 

for de første seks måneder efter uddannelsens afslutning. Godt 60 % af farmaceuterne finder 

arbejde i lægemiddelindustrien, mens 40 % arbejder på apoteker, sygehuse, universiteter, i 

Lægemiddelstyrelsen osv. 

 Studiechef for FARMA Ilse Fjalland mener at årsagen til succesen er at uddannelsen til far-

maceut er en meget erhvervsrettet uddannelse der er under løbende udvikling i et tæt samar-

bejde med lægemiddelsektoren. Over halvdelen af kandidaterne har skrevet deres specialer 

uden for universitetet – i industrien, i udlandet eller på hospitaler. 
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NYE FORUDSÆTNINGER

Af Claus Baggersgaard

Finansloven for 2008 tegner til 
at blive en kold økonomisk af-
vaskning for Københavns Uni-
versitet (KU).

Det ser nemlig ud til at rege-
ringen fastholder kravet om en 
tvungen opsparing på en pro-
cent af budgettet for alle stats-
lige institutioner for at reduce-
re den økonomiske aktivitet i 
samfundet. For KU betyder det 
at resultatet i 2008 forværres 
med 40 millioner kroner.

Derudover betyder en om-
lægning af bygningstilskuddet 
at KU mister godt 50 millioner 
på finansloven 2008. Dette be-
løb stiger i de kommende år. 
Til gengæld skal KU fremover 
hente et stort tocifret million-
beløb hjem på de eksternt fi-
nansierede forskningsprojek-
ter for at dække følgeomkost-
ningerne til husleje.  Men præ-
cist hvor stort beløbet bliver, 
afhænger af hvordan KU klarer 
sig i konkurrencen om forsk-
ningskronerne.

 »Det er ikke rimelige vilkår 
at byde de nye ledelser og be-
styrelser på universiteterne. 
Først kører de os i stilling til at 
øge forskningsaktiviteterne 
med de nye globaliseringsmid-
ler, og så kommer der pludse-
lig besparelser. Universiteter-
ne har brug for stabilitet så vi 
kan satse langsigtet,« siger 
universitetsdirektør Jørgen 
Honoré. Han skønner at ud af 
de cirka 5.500 forskningspro-
jektet der er i gang på KU, er 
cirka halvdelen statsligt finan-
sierede.

Større risiko
Ændringen i bygningstilskud-
det var ikke med i det oprinde-
lige finanslovsforslag fra fe-
bruar, men er først kommet 
med i den nye finanslov der 
blev sendt til universiteterne 
den 17. april. Det får tilmed 
virkning med tilbagevirkende 
kraft for hele 2008.
 »Du kan sige at vi pludselig 
har fået byttet 50 millioner 
sikre tilskudskroner ud med et 
ukendt antal stærkt usikre kro-
ner. Det betyder en stor risiko 

for en økonomisk nedgang 
som vi tilmed først får besked 
om meget sent på året, og det 
er uacceptabelt,« tilføjer uni-
versitetsdirektøren.
 Ifølge budgetchef Thomas 
Buchvald Vind er der tale om 
en stor, strukturel ændring af 
KU´s indtægtsforhold. Gene-
relt bliver en større og større 
andel af KU´s indtægter gjort 
afhængig af hvor meget man 
forsker, og hvor mange kandi-
dater der bliver uddannet, og 
det gør det langt mere usikkert 

og risikabelt at lægge budget 
da man ikke kender indtægter-
ne i forvejen.

Som ventet medfører fi-
nansloven og det tilhørende 
byggestop også at anden etape 
af KUA må udsættes et år. Be-
styrelsesformand Bodil Nyboe 
Andersen havde ellers i et brev 
bedt videnskabsminister Helge 
Sander (V) om at få lov til at 
gå i gang med bygningsmæssi-
ge forberedelser i forbindelse 
med rokader af medarbejder-
ne. Den gik ikke, så arbejdet, 

der vil koste i størrelsesorde-
nen 12 til 14 millioner kroner, 
må udskydes til 2009 som re-
sten af byggeriet, men KU kan 
fortsætte med projekteringen.

Ifølge Jørgen Honoré afven-
ter man nu årets første økono-
miske prognose, og hvis resul-
tatet er meget negativt, kan 
besparelser blive konsekven-
sen, men målet er helt klart at 
fastholde fakulteternes bud-
getter som grundlag for en sta-
bil udvikling.  

clba@adm.ku.dk

Finanslov med  
ubehagelige  
overraskelser 
Fakulteternes budgetter for 2008 fastholdes 

indtil videre, men sparekrav er ikke udelukket 

hvis der er udsigt til et stort underskud 

AFSLAG – Bestyrelsesformand 

Bodil Nyboe Andersen havde 

skrevet til Videnskabsminister 

Helge Sander i håbet om at KU 

kunne få lov til at gå igang med 

opførelsen af anden etape af 

det nye KUA, men regeringen 

fastholder stoppet for al offent-

ligt nybyggeri i 2008.

Efter universitetslovens sammenbrud

FORSKNINGENS DØGN – ’Efter universitetslovens sammenbrud’ lød overskriften på et arran-

gement som lektor Sune Auken og professor Claus Emmeche havde indkaldt til på Niels Bohr In-

stituttet for at drøfte de problemer som ’det nye styre har medført’. 

 Den polemiske overskrift på debatmødet slog ifølge Information tonen an, og der blev sat et 

stort fedt spørgsmålstegn ved selve præmisserne for det glade budskab om ’forskning i øjenhøj-

de for alle’som udgår fra det ministerielle koncept Forskningens Døgn. Som Claus Emmeche 

pointerede, er der en modsætning mellem det politiske system hvor demokratiske værdier som 

ytringsfrihed og deltagelse bliver besunget, og så systemet omkring forskningen hvor de demo-

kratiske betingelser ikke gælder. 

 Som kritiker af det nuværende system, kan man heldigvis forholde sig nogenlunde afslappet. 

Lortet kan nemlig ikke fungere, beroligede Sune Auken. Når vi som loyale medarbejdere allige-

vel gør hvad han kan for at få det til at bryde sammen så hurtigt som muligt, er det for at skabe 

det bedste grundlag for at bygge noget nyt op bagefter, argumenterede han.

Voldsom nedgang i kvote �-ansøgninger

ANSØGNING – Københavns Universitet har i år oplevet en tilbagegang på 30 procent i antallet 

der søger om optagelse på kvote 2 i forhold til 2007. Nedgangen var forventet på grund af en 

række ændringer i optagelsessystemet: kvote 2-ansøgernes andel af pladserne på bachelorud-

dannelsen er i år skåret ned fra tyve til ti procent ligesom der er kommet nye regler for de reste-

rende kvote 2-pladser og skrappere adgangskrav.

 De øvrige danske universiteter har oplevet samme tilbagegang der delvist forventes udlignet 

af et større antal ansøgere i kvote 1. Studieadministrationen på KU vurderer dog i et notat til 

bestyrelsen at nedgangen kan være tegn på en vigende interesse for enkelte studier der har 

haft et langt større gennemsnitligt fald i kvote-2 ansøgningerne. Det drejer sig blandt andet om 

farmaceutuddannelsen som følge af stigende konkurrence fra beslægtede uddannelser.    

 

Og ministeren kom til præmieoverrækkelsen

FORSKNINGENS DØGN – Tre stolt-betuttede gymnasieelever, et par sæt endnu stoltere forældre, 

klassekammerater med flag og en videnskabsminister i nålestribet var med til at sætte præg på det 

Forskertorv som Frederiksberg kommune havde etableret på Solbjerg Plads i anledning af Forsknin-

gens Døgn. De tre elever var mødt op for at få overrakt deres præmier i en essaykonkurrence om 

bæredygtighed, som LIFE Kommunikation udskrev i anledning af 150-års jubilæet. Fakultetets med-

lem af FN’s Klimapanel John Porter overrakte præmierne, og bagefter kunne elever og forældre 

sammen med andre forskningsinteresserede besøge blandt andre LIFE’s tre pavillioner på pladsen. 

Her kunne de hos Center for Invasive arter høre om hvordan klimaændringer og øget rejseaktivitet 

baner vejen for uønskede dyr som den iberiske skovsnegl og harlekinmariehøne i haver og vindues-

karme. 

 Skov og Landskab havde også klima på programmet – nemlig hvordan den øgede nedbør påvir-

ker vores byer, mens Skoletjenesten havde rotter med og fortalte om dyreadfærd. LIFE’s historie 

blev fortalt i den flotte jubilæumsudstilling. Ti LIFE-forskere var desuden med i ’Bestil en forsker’-

programmet hvor flere af dem var fuldt booket
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KARRIEREbøRS

Af Tania Maria Johannesen

Københavns Universitet skal 
være førende klimauniversitet, 
og nu skal kandidaterne også 
være grønne. Det gælder ikke 
kun de natur- og biovidenska-
belige kandidater, men nyud-
dannede fra alle fakulteter. 
 Alumneforeningen KUBU-
LUS, der arbejder for at bygge 
bro mellem studie- og arbejds-
liv for KU’s studerende, af-
holdt torsdag den 17. april 
karrierebørs for anden gang. 
Og op til klimaåret i 2009 var 
der fokus på de grønne karrie-
remuligheder.

»Vi har valgt dette tema for-
di vi gerne vil bakke op om 
den grønne strategi på KU, og 
fordi rigtig mange studerende 
interesserer sig for det,« for-
klarede Tania Schwartz fra 
Alumnesekretariatet.

Det var tydeligt når man be-
vægede sig rundt mellem de 
18 virksomhedsstande. Spør-
gelysten var stor blandt de 
knap 400 fremmødte stude-
rende, og der blev udvekslet 
adskillige visitkort og specia-
leideer. Og det var ikke kun 
studerende fra de naturviden-
skabelige uddannelser der 
havde fundet vej til festsalen. 
Stort set alle fakulteter var re-
præsenterede, og også stude-
rende fra DTU og RUC var ble-
vet lokket til. 

»Universiteterne sidder inde 
med nogle af de kort der kan 
få klimakabalen til at gå op. Vi 

har forskning, og vi har fagligt 
dygtige studerende med mod 
på de grønne karrierer. Og kli-
maudfordringen er jo ikke kun 
en naturvidenskabelig udfor-
dring. Der er også brug for 
økonomer, humanister, antro-
pologer og så videre. Den store 
faglige bredde afspejler sig ty-
deligt her i dag både i standen-
de og i de tilmeldte studeren-
de,« sagde prorektor Lykke 
Friis i sin velkomsttale.

Grøn selviscenesættelse
Selvom nogle af de arbejds-
pladser der var til stede, ind-
rømmede at de primært var på 
udkig efter kandidater med en 
teknisk eller naturvidenskabe-
lig baggrund, var der også no-
get at komme efter for huma-
nistiske og samfundsvidenska-
belige kandidater.
 »Vi er på udkig efter mange 
forskellige kandidater. Som en 
global virksomhed har vi brug 
for cand.mag.er der har for-
nemmelse for sprog og kultu-
rer. Vi har brug for antropolo-
ger der kan analysere folks ad-
færd når vi udvikler produkter, 
og vi har brug for jurister der 
er inde i den europæiske lov-
givning,« fortalte Inge Mette 
Pretzmann fra Velux.
 For Velux var målet med at 
være til stede på karrierebør-
sen – ud over at få kontakt til 
studerende – i det hele taget at 
formidle at virksomheden ar-
bejder med fokus på miljø, 
blandt andet i forhold til 
mærkning af træ og energibe-
sparelser.

Mens det var tydeligt at se 
koblingen til det grønne 
aspekt hos en række af de ar-
bejdsgivere der var mødt op, 
var det sværere hos andre. En 
af de mindre besøgte stande 
var Mærsk Olie og Gas. 
 »Olie lyder jo ikke specielt 
grønt. Men det er et produkt vi 
har brug for, og vi vil gerne vi-
se at vi tænker på at producere 
på den mest miljørigtige må-
de,« forklarede Mærsk-udsen-
ding Mads Damgaard.
 Heller ikke på SAS’ stand 
oplevede man den helt store 
interesse fra de studerende.
 »Jeg tror generelt det er 
svært at profilere et firma som 
et grønt selskab - især i vores 
branche. Men at vi er her i 
dag, er også en del af vores ge-
nerelle profilering over for stu-
derende. Vi vil gerne være 
med der hvor det sker. Og lige 
nu er det så det grønne der er 
trenden,« fortalte Kristian 
Quarder.
 Alumneforeningen havde 
bevidst valgt at de virksomhe-
der der var repræsenteret, 
skulle spænde bredt.
 »Det er ikke en blåstempling 
af arbejdspladsernes bæredyg-
tighed at de er her i dag. Vi vil 
vise det brede spektrum af 
virksomheder der på den ene 
eller anden måde forholder sig 
til og arbejder med miljø, kli-
ma, energi og bæredygtighed,« 
forklarede Tania Schwartz fra 
Alumnesekretariatet.

Tmjo@adm.ku.dk

1.  Hvorfor er du på Grøn Karrierebørs? 

�:  Hvordan kan du bruge dit studie i en  
grøn karriere?

Amalie Ewens. Læser økonomi og skal til at skrive speciale

1:  Jeg har læst miljøøkonomi et år og har stort set ikke haft andet end miljøfag 

på min overbygning. Miljø er noget der har interesseret mig siden jeg var 14 år, 

og jeg har altid vidst at jeg gerne ville arbejde med det.

2:  Du kan bruge økonomi inden for stort set alle områder. Det handler jo meget 

om at fordele ressourcer, og det kan også være miljøressourcer. Jeg synes for 

eksempel det kunne være spændende at arbejde med hvordan man kan bruge 

økonomiske incitamenter til at lave internationale klimaaftaler.

Thilde Høberg. Læser biologi på 3. år

1:  De karrierebørser jeg tidligere har været til, har primært haft fokus på kittelfa-

gene. Det er jeg ikke så meget til. Derfor synes jeg det er rigtig rart at for ek-

sempel Danmarks Naturfredningsforening og Miljøministeriet er her i dag. Jeg 

vil snakke med dem om muligheden for at lave et samarbejde om bachelorpro-

jekt fordi jeg gerne vil kombinere det praktiske med det teoretisk.

2:  Med biologisk baggrund har jeg meget at bidrage med, synes jeg. Men jeg 

mangler lige nogle valgfag hvor jeg specialiserer mig, inden jeg skal i gang 

med bachelorprojektet.

Lasse Englyst Olsen. Læser landskabsarkitektur på 2. år

1:  Jeg er her for at finde ud af hvilke muligheder der er for at kombinere arbejde 

med landskabsarkitektur med miljøarbejde, og hvilke muligheder der er inden 

for de to områder særskilt. Karrierebørsen passer perfekt med mine interesse-

felter. Men jeg havde håbet at det ville være mere internationalt orienteret, 

for jeg vil gerne arbejde med miljø i tredjeverdenslande.

2:  Vi har utrolig meget botanik på landskabsarkitektur, og jeg vælger bevidst de 

miljørettede fag. Jeg har for eksempel haft Tropisk Botanik og lavet en måneds 

feltstudier i Guatemala.

Thomas Ebeling. Læser statskundskab på 2. år

1:  Jeg er her for at snakke med Miljøministeriet og Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg 

har valgt statskundskab for at komme til at lave noget progressivt arbejde af 

en eller anden art, og det kunne for eksempel være inden for miljø. Og så er 

jeg her også fordi mange af mine kammerater fik gode studiejobs ved at delta-

ge i karrierebørsen i efteråret.

2:  Statskundskabsuddannelsen er ret bred, så jeg vil kunne bidrage på mange for-

skellige måder på en arbejdsplads med fokus på miljø. Vi har meget om koordi-

nering og analyse, så jeg vil for eksempel kunne lave casestudier af forskellige 

lande.

bæredygtige match 
mellem virksomheder 
og studerende

Karrierebørs med fokus på bæredygtighed og  
grønne karrierer trak studerende fra alle fakulteter til
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REbOOT68

Af Tania Maria Johannesen

»Kravet er: Medbestemmelse«. 
Denne håndskrevne overskrift 
på Københavns Universitets 
officielle hjemmeside henviser 
til en række arrangementer på 
universitetet der markerer 40-
året for studenteroprøret i 
1968.
 Men den overskrift falder ik-
ke i god jord hos en gruppe 
studerende.
 »Vi synes det er flabet og 
hyklerisk at lave et officielt ar-
rangement med titlen ’medbe-
stemmelse’ når den nuværen-
de ledelse er den første der ik-
ke er valgt,« forklarer sociolo-
gistuderende Cristoph Hou-
man Ellersgaard der er tals-
mand for gruppen der kalder 
sig Reboot68.
 Gruppens formål er at bruge 
opmærksomheden på begiven-
hederne i 1968 som baggrund 
for en række aktiviteter og de-
batter omkring kritisk akade-

misk praksis, modstand og op-
rør i samfundet anno 2008, 
men de studerende ønsker ik-
ke at fejre fortiden. Det er til 
gengæld hvad de mener Kø-
benhavns Universitet gør med 
68-hjemmesiden og det stort 
anlagte jubilæumsarrange-
ment om 68-oprøret.
 »Universitetets markering  
er meget tilbageskuende. Vi 
synes snarere man burde  
mødes og tale om hvordan vi 
kan arbejde videre med erfa-
ringerne fra 1968, og hvordan 
vi kan bruge dem i dag,« siger 
Cristoph Houman Ellersgaard.

KU brander sig på ’68
De studerende i Reboot68 vil 
derfor heller ikke lade KU’s 
markering af 40-året for stu-
denteroprøret gå ukommente-
ret forbi. De har til lejligheden 
skrevet erklæringen ’Medbe-
stemmelse – Sig mig hvad fan-
den snakker I om!’ som kan 
læses på debatsiderne her i 
avisen. Erklæringen blev delt 
ud som løbeseddel til deltager-

ne på det fuldt bookede jubi-
læumsarrangement der fandt 
sted i festsalen tirsdag den 29. 
april.

I erklæringen anklager de 
studerende KU for at bruge 
studenteroprøret til at brande 
sig selv som virksomhed og 
uddannelsesinstitution. »De 
studerendes kamp for medbe-
stemmelse skal altså nu bruges 
til at sælge den uddannelses-
koncern der har afløst det de-
mokratiske universitet,« skri-
ver de blandt andet.
 Det synspunkt er ledelsen 
på KU ikke enig i. 

»Hvis man skal forstå uni-
versitetets nutid og den styre-
form vi har nu, skal man også 
forstå fortiden og se nutiden i 
lyset af den. Det er det vi ger-
ne vil med arrangementet. Li-
gesom universitetets styreform 
var til debat for 40 år siden, er 
den også til debat i dag. Det 
kendetegner et levende uni-
versitet,« udtaler kommunika-
tionschef Jasper Steen Winkel 
på vegne af rektoratet.

 Han afviser samtidig at der 
skulle være tale om et tilbage-
skuende jubilæumsarrange-
ment idet de tidligere front-
kæmpere var indbudt til at tale 
om hvordan de ser på universi-
tetet i dag i forhold til den-
gang. Samtidig understreger 
han at mødet var arrangeret i 
samarbejde med det samlede 
studenterorgan på KU, Stu-
denterrådet.

Enighed – ikke samarbejde
Studenterrådet vil bruge 40-
årsjubilæet til at starte en de-
bat om universiteternes situa-
tion i dag.
 »Det er fint at KU sætter fo-
kus på studenteroprøret, men 
spørgsmålet er selvfølgelig 
hvad formålet er. Det er klart 
vores mål at lave et link frem 
til i dag og se hvordan vi kan 
bruge studenteroprøret nu, for 
der er et misforhold mellem 
den situation vi har i dag, og 
det der skete for 40 år siden,« 
siger Studenterrådets formand 
Pia Mejdahl Daugbjerg.

 Langt hen ad vejen er der 
således enighed mellem de 
studerende i Reboot68 og Stu-
denterrådet. Men de to grup-
per studenterpolitikere har ik-
ke et egentligt samarbejde.

»Vi har ikke det samme be-
hov for rygdækning som Stu-
denterrådet. De skal kunne 
favne alle studerende. Vi vil 
skabe noget debat om det her 
konkrete emne, så vi har et 
mere snævert fokus end Stu-
denterrådet, og derfor samar-
bejder vi ikke aktivt med 
dem,« forklarer Cristoph Hou-
man Ellersgaard.

40-året for studenteroprøret 
er også 40-året for at det da-
værende Studenterråd blev 
overhalet af aktivister der 
pludselig markerede sig på en 
langt mere slagkraftig måde 
og dermed formåede at sætte 
en ny dagsorden. Men det 
frygter Pia Mejdahl Daugbjerg 
ikke vil ske igen.

»Jeg tror at Studenterrådet i 
dag er væsentlig bedre til at 
lytte til de ting der sker end 

det var dengang hvor det at 
være studenterpolitikere langt 
hen ad vejen handlede om at 
være nogle pæne unge menne-
sker med slips. I dag favner vi 
bredere og har en masse stu-
derende med – også nogle af 
dem fra Reboot68,« fortæller 
hun.

Hun frygtede derfor heller 
ikke at skulle sidde i panelet til 
debatmødet den 29. april og 
svare på kritiske spørgsmål fra 
de studerende i Reboot68.

»Jeg synes det er en super-
vigtig diskussion, så jo flere 
studerende der har lyst til at 
diskutere hvordan universite-
terne skal ledes, og hvordan 
universiteterne skal fungere, 
jo bedre,« siger hun.

Den 17. maj inviterer Re-
boot68 til deres egen konfe-
rence om 68-oprøret med en 
række samfundsdebattører.

tmjo@adm.ku.dk

Fejring af studenter- 
oprøret er hykleri
Københavns Universitets markering af 40-året for studenteroprøret 
møder hård kritik fra studenternetværket Reboot68. Gruppen  
mener det er paradoksalt at fejre ungdomsoprøret når universitets- 
demokratiet er under afvikling. Ledelsen afviser kritikken

MEDbESTEMMELSE – Rektor Mogens Fog ser 

ud på Frue Plads den 23. april 1968 hvor 5.000 

studerende demonstrerer for medbestemmelse. 

Når Københavns Universitet i disse måneder mar-

kerer 40-året for studenteroprøret, er det samme 

krav der lyder fra de studerende.

Nyheder
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RATIONALISERING II

Af Claus Baggersgaard

Effektiviseringsplanen er ikke 
et besparelsesprojekt som går 
ud på at skære ned, og formå-
let med at registrere hvad de 
ansatte bruger deres arbejds-
tid på er ikke at overvåge om 
de passer deres arbejde.
 Det slår vicedirektør for 
Økonomi & Personale Antoni-
no Castrone fast. Han forstår 
godt hvis de administrativt an-
satte føler de har travlt og har 
svært ved at nå alle opgaverne 
inden for deres arbejdstid. 

Københavns Universitet 
(KU) har nemlig som så man-
ge andre virksomheder van-
skeligt ved at rekruttere nye 
økonomimedarbejdere.

Således skønner vicedirek-
tøren at cirka 25 stillinger i 
øjeblikket er ubesatte på hele 
KU ud af 413 årsværk som er 
afsat til økonomi- og persona-
leadministration. Der er der-
for heller ingen planer om at 
afskedige medarbejdere som  
følge af effektiviseringspla-
nen.
   »Vi forsøger netop at effekti-
visere for ikke at presse med-
arbejderne stadig mere. KU 

ønsker at vokse sig større, og 
det er samtidig svært at få nye 
medarbejdere. Derfor må vi 
gøre tingene smartere så den 
voksende administration kan 
klares med de samme persona-
leressourcer,« siger Antonino 
Castrone.
 Han tilføjer at man kan øge 
effektiviteten gennem mere 
hensigtsmæssige processer, 
omorganiseringer, standardi-
sering af ansættelsesprocedu-
rer og bedre anvendelse af it-
systemer.

Fart på
Antonino Castrone er enig i at 
det er gået meget stærkt med 
at få effektiviseringsprojektet 
stablet på benene. Det har væ-
ret nødvendigt for ikke at 
trække processen i langdrag.
 KU´s bestyrelse besluttede i 
forbindelse med fusionen at 
der skal skæres 120 millioner 
kroner af udgifterne til admi-
nistration og drift i 2010 i for-
hold til 2006. Tidsplanen for 
effektiviseringsprojektet blev 
endeligt fastlagt på et ledelses-
seminar i slutningen af februar 
i år. 

Økonomi & Personale vil 
være klar med de første anbe-
falinger til effektiviseringer i 

slutningen af april eller starten 
af maj. Derefter følger en fase 
med udarbejdelse af konkrete 
løsninger og endelig selve im-
plementeringsfasen.
 »Det har intet at gøre med at 
vi vil holde øje med hvor effek-
tiv den enkelte medarbejder er 
eller sammenligne institutter-
ne. Det er fuldstændig ano-
nymt, og vi skal kun bruge det 
til at danne os et overordnet 
billede,« siger Maria Østrup 
Andersen, projektleder for 
Økonomi & Personales del af 
effektiviseringsprojektet.

Større enheder
Trods den stramme deadline 
er der afholdt informations-
møder i Økonomi & Personale 

og på SUND og SAMF, som er 
udvalgt som case-fakulteter. 
Alle fakulteter har desuden 
modtaget en informationspak-
ke om projektet. 

Derudover har udvalgte 
medarbejdere og ledere været 
involveret i projektet gennem 
interviews, fokusgrupper og 
workshops. Inden sommerferi-
en afholdes endnu et informa-
tionsmøde for alle projektets 
deltagere, og alle øvrige øko-
nomi- og personalemedarbej-
dere vil få tilsendt en opdate-
ret informationspakke. 

»Det er helt reelt at medar-
bejdere reagerer på forandrin-
ger, så vi har gjort meget ud af 
at informere med den begræn-
sede tid vi har haft, men du 

kan jo aldrig informere nok,« 
siger Antonino Castrone.
 Han kan ikke afsløre hvilke 
ændringer arbejdsgruppen 
præcist vil anbefale i KU´s 
økonomi og personaleadmini-
stration da man stadig arbej-
der på de endelige anbefalin-
ger.

Men det er sandsynligt at 
der i fremtiden skal være færre 
der foretager indkøb på KU. 
Det gør mellem 1500 og 2000 
personer i dag, og det er ikke 
hensigtsmæssigt at så mange 
bruger lang tid på at søge efter 
de billigste priser. Tid som går 
fra det daglige arbejde.

Arbejdsgruppen overvejer 
også at samle medarbejderne i 
større enheder så der bliver 

bedre mulighed for fagligt 
samspil og for at dække hinan-
dens opgaver ved ferie og syg-
dom, men Antonino Castrone 
vil ikke lægge sig fast på hvor-
når en enhed er for lille. 

Derudover ser projektgrup-
pen på om it-systemerne opfyl-
der behovene ude på institut-
terne, og om medarbejderne 
har brug for efteruddannelse i 
at udnytte programmernes 
muligheder så man kan få ud-
ryddet de såkaldte skuffe-
regnskaber.

clba@adm.ku.dk

RATIONALISERING I

Af Claus Baggersgaard

Postbuddene og social- og 
sundhedshjælperne gør det al-
lerede. Registrerer hvad de 
bruger deres tid på ved hjælp 
af stregkoder.

Nu frygter økonomi- og per-
sonalemedarbejderne på Kø-
benhavns Universitet (KU) at 
det er deres tur til at blive un-
derlagt et lignende tidstyranni 
på deres arbejdsplads.
 En ny effektiviseringsplan 
betyder at KU skal skære 120 
millioner kroner af udgifterne 
til administration og drift i 

2010. I jagten på millionbe-
sparelserne har alle der arbej-
der med økonomi og persona-
le på Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet(SUND) og en 
del af medarbejderne på Det 
Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet (SAMF) skullet udfylde 
et skema hvor de vurderer 
hvor lang tid de bruger per 
dag, uge, måned, kvartal og år 
på cirka 100 forskellige ar-
bejdsopgaver.
 Blandt andet har man skul-
let svare på hvor lang tid man 
bruger på diverse opgørelser 
til fælles administrationen, på 
at afregne diæter, på bilagsbe-
handling, på saldokontrol og 

meget, meget mere. Ske- 
maet skulle afleveres to dage 
senere.

Frustrerede ansatte
Ifølge Ingrid Kryhlmand, fæl-
lestillidsrepræsentant for 
HK´erne, er mange ansatte ra-
sende over effektiviseringspla-
nen og kan ikke forstå at de 
skal bruge tid på at udfylde 
tidsregistreringsskemaer når 
de allerede har travlt nok i for-
vejen.
 »Folk knokler virkelig i for-
søget på at følge med, og så 
kommer det her oveni. De 
spørger hvordan vi kan spare 
når vi ikke engang er folk nok i 
dag,« siger hun.
 Samarbejdsudvalget på 
SUND (FSU) blev informeret 
om effektiviseringsplanen den 
27. marts hvor medarbejderre-
præsentanterne blandt andet 
fik at vide at fakultetet sam-
men med SAMF var blevet ud-
valgt som cases, og at medar-
bejderne derfor skulle regi-
strere deres tidsforbrug. Det 

blev også oplyst at PA Consul-
ting skulle interviewe udvalgte 
institutledere og institutadmi-
nistratorer. De berørte medar-
bejdere blev informeret tirs-
dag den 1. april og skemaerne 
skulle senest være udfyldt og 
afleveret fredag den 4. april.

Ingrid Kryhlmand undrer 
sig over at FSU ikke blev infor-
meret om tidsregistreringen 
på mødet i februar, men fik at 
vide at det hele var blevet be-
sluttet meget hurtigt.
 Hun frygter at de ansatte vil 
opfatte effektiviseringsprojek-
tet som en hetz og opfordrede 
på mødet ledelsen til at melde 
meget klart ud at de ansatte 
gør deres arbejde ordentligt 
med de midler de har til rådig-
hed. 

Stol på os
Tidsregistreringen får Pernille 
Frejby Hansen, økonomimed-
arbejder på Institut for Folke-
sundhedsvidenskab, til at føle 
sig mistænkeliggjort.
 »Det er ligesom ledelsen ik-

ke stoler på at vi er ansvarlige 
og selv kan styre vores ar-
bejdstid. I stedet for at tjekke 
os, burde den give os tid og 
ressourcer til at gøre vores ar-
bejde ordentligt,« siger hun og 
tilføjer at hun hverken forstår 
hastværket eller fremgangs-
måden i forbindelse med ef-
fektiviseringsplanen.

»Det er umuligt at udfylde 
skemaerne med så kort varsel 
hvis det skal gøres seriøst og 
give et retvisende billede. Det 
er fint nok med en undersøgel-
se hvis det kan dokumentere 
at vi ikke kan nå vores arbejde, 
men jeg tror ærlig talt ikke på 
at det er meningen med det. 
Ledelsen kalder det effektivi-
sering, men det er jo bare et 
andet ord for besparelser,« si-
ger hun. 

 
Nytter ikke
Peter Haugegaard Laugesen, 
AC-fuldmægtig ved Institut for 
Psykologi, har deltaget i et fo-
kusgruppemøde med folkene 
fra PA Consulting. Han synes 

det virker som om det hele 
skal gå meget hurtigt. Han 
blev informeret sidst i marts, 
og allerede i slutningen af 
april skal den færdige rapport 
med anbefalinger til hvordan 
man effektiviserer administra-
tionen, være klar.
 Det er hans klare indtryk at 
de fleste kolleger fra instituttet 
var meget skeptiske efter fo-
kusgruppemødet.
 »Folk tvivler på at det fører 
til noget. De frygter at deres 
indvendinger bliver udvandet, 
og at konklusionerne er skre-
vet på forhånd,« siger han.

Peter Haugegaard Laugesen 
understreger at han personligt 
var rimelig positiv oven på fo-
kusgruppemødet og godt kan 
se at KU på mange områder er 
en stor, tung og gammeldags 
organisation med en uklar an-
svarsfordeling. Så det burde 
være muligt at gøre tingene 
smartere, mener han.

clba@adm.ku.dk

Administrativt ansatte frygter tidstyranni

Effektivisering skal give bedre tid

Dårlige chefer 
giver stress

Mange ledere på Københavns Universitet 

ved ikke hvordan de skal håndtere for- 

andringer, siger organisationspsykolog 

RATIONALISERING IV

Af Claus Baggersgaard

40 procent af de ansatte på Københavns Universitet der hen-
vender sig til Alectia (før JobLiv Danmark) for at få psykisk 
krisehjælp, angiver dårlig ledelse som årsagen.
 »Mange fortæller at den ledelsesmæssige kvalitet ikke er i 
orden, så det er mit indtryk at KU svigter sine ansatte. Leder-
ne ved ikke hvordan de skal håndtere situationen, og jo mere 
den enkelte medarbejder bliver overladt til sig selv, jo svære-
re er det at håndtere forandringerne,« siger Mette Krøigaard 
der er organisationspsykolog hos Alectia.
 Hun har grelle eksempler på ansatte der med kort varsel er 
blevet flyttet eller har fået nye arbejdsopgaver uden at blive 
informeret ordentligt.

Økonomi- og personalemedarbejderne på 

SUND og SAMF fik to dage til at registrere 

hvor lang tid de bruger på over 100 forskelli-

ge arbejdsopgaver som led i effektiviserings-

projekt

Målet med effektiviseringsprojektet er at  

give den enkelte medarbejder redskaberne  

til at løse flere opgaver uden at få stress

Tema: Travle TAP’er



RATIONALISERING III

Af Claus Baggersgaard

Pernille Frejby Hansen elsker 
sin cykel. Turen på den trofa-
ste følgesvend en halv time til 
og fra arbejde er nemlig et 
kærkomment frirum fra dag-
ligdagens strabadser på Insti-
tut for Folkesundhedsviden-
skab hvor hun er økonomi-
medarbejder. Sekretariatet er 
plaget af underbemanding, et 
stort efterslæb, besparelser, 
korte tidsfrister, et økonomisy-
stem der ikke lever op til insti-
tuttets behov, konstante foran-
dringer og nye krav. Oveni er 
kommet en ny effektiviserings-
plan der betyder at Køben-
havns Universitet (KU) skal 
spare 120 millioner kroner fra 
2010.

»Jeg bor alene med min pige 
på seks år, så jeg må virkelig 
kæmpe for ikke at tage frustra-
tionerne med hjem, men de 
stressede arbejdsforhold gør 
helt sikkert at jeg har mindre 
overskud derhjemme. Det 
handler om at tømme hovedet, 
lukke af, turde sige fra og ind-
rømme overfor dig selv og kol-
legerne at du ikke kan nå det 
hele. Nogen kan kapere ar-
bejdspresset, mens andre går 
ned psykisk,« siger hun.

Konstante nedskæringer 
Pernille Frejby Hansen har ar-
bejdet 12 år på KU, men skifte-
de til jobbet som økonomi-
medarbejder for et halvt år si-
den. Hun står nu for betaling 
af fakturaer, projektstyring, 
administration af fondsmidler 
og udbetaling af løn. Flere kol-

legaer på instituttet er holdt 
op, og nogle har været syge-
meldt med stress. Så der er et 
stort efterslæb i økonomise-
kretariatet. Hun vurderer at 
der er brug for en til to medar-
bejdere mere end de fire de er 
i øjeblikket.
 Ifølge Pernille Frejby Han-
sen er et af de største proble-
mer de konstante sparekrav 
der blandt andet betyder at 
man ikke må slå ubesatte stil-
linger op.
 »Det er utroligt hårdt og fru-
strerende hele tiden at få at vi-
de at der ikke er penge til no-
get. Det ødelægger virkeligt 
arbejdsglæden,« siger hun.

Desuden kæmper instituttet 
med et nyt økonomistyringssy-
stem der ikke lever op til beho-
vene. Det betyder at medarbej-
derne nogle gange må køre et 

såkaldt ´skufferegnskab´ ved 
siden af for at kunne holde 
styr på hvor mange penge de 
har brugt. Det er dobbelt ar-
bejde, men strengt nødven-
digt. Der er endvidere kommet 
et nyt e-faktureringssystem 
der burde gøre det lettere at 
betale regninger, men faktisk i 
visse tilfælde gør det hele me-
re besværligt og tidskrævende 
da der skal indhentes en skrift-
lig godkendelse fra den der 
har bestilt en vare inden den 
kan betales.
 Hun har hørt om flere på KU 
der har valgt at sige stop eller 
fremskynde pensionen fordi 
de ikke orker at sætte sig ind i 
nye systemer.
 »Forandringer skræmmer 
mig ikke personligt, men det 
går for hurtigt i øjeblikket. 
Mange medarbejdere kan ikke 

følge med, og tingene bliver 
ikke gennemført ordentligt,« 
tilføjer hun. 

Opgaverne vælter ind
Pernille Frejby Hansen føler at 
der kommer flere og flere op-
gaver og krav om at indsende 
taldokumentation ovenfra 
med kortere og kortere tidsfri-
ster. Om det er fakultetet, cen-
traladministrationen eller Vi-
denskabsministeriet der i sid-
ste ende står bag, kan hun ikke 
gennemskue, men det føles 
også ligegyldigt hvem kravene 
kommer fra, når opgaverne 
skal løses og tiden er knap.
 Senest blev der med et par 
dages varsel indkaldt til møde 
den 1. april om effektivise-
ringsplanen. Flere fra afdelin-
gen kunne ikke deltage på 
grund af sygdom, men de fik 

efterfølgende besked på hver 
især at bruge mindst en time 
på at udfylde et skema hvor de 
vurderer deres tidsforbrug per 
dag, uge, måned, kvartal og år 
fordelt på cirka 100 forskellige 
arbejdsopgaver. Skemaet skul-
le afleveres to dage senere. In-
stituttet bad ifølge Pernille 
Frejby Hansen om ekstra tid, 
men fik at vide at de ikke ville 
tælle med i undersøgelsen hvis 
de ikke afleverede til tiden.
 Hun er bekymret for om det 
får konsekvenser for Institut 
for Folkesundhedsvidenskab i 
forhold til effektiviseringspla-
nen at man ikke har deltaget i 
undersøgelsen.

clba@adm.ku.dk

Pernille mangler flere hænder

De administrati-
ve medarbejde-
re kæmper for 
at nå deres ar-
bejde. For få an-
satte, for mange 
forandringer og 
for korte tidsfri-
ster er blandt 
årsagerne 

Mette Krøigaard understreger at forandringer i en organi-
sation ikke behøver at give flere ansatte psykiske problemer 
hvis ledelsen ellers håndterer situationen på en ordentlig må-
de.
 Det handler om information, dialog, inddragelse af de an-
satte i processen, klare relationer, ansvarsfordelinger, hjælp 
til at prioritere arbejdsopgaverne og den nødvendige efterud-
dannelse så den enkelte kan leve op til de nye krav.
 »Ellers bliver det uforståeligt for de ansatte hvad der fore-
går, og de vil ikke kunne se meningen med deres arbejde,« si-
ger hun.

Ifølge Mette Krøigaard kommer langt hovedparten af hen-
vendelserne om psykisk krisehjælp fra det teknisk/admini-
strative personale, men der er også undervisere og forskere 
der har udviklet præstationsangst.  

clba@adm.ku.dk

Henvendelser om psykisk krisehjælp

 Fakultet/afdeling �007

 FA 13

 FARMA 9

 HUM 12

 JURA 3

 LIFE 20

 NAT 13

 SAMF 11

 SUND 14

 TEO 1

 I alt 97

41 procent af henvendelserne skyldes ledelsesrelatio-

ner (kommunikation, fordeling af opgaver, ansvar, 

anerkendelse mm.)

38 procent er stress (en arbejdsbyrde der ikke svarer 

til ressourcerne, manglende overskud mm.)

9 procent private forhold

 

6 procent er konflikter mellem medarbejderne

6 procent andre årsager 
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ARbEJDSPRES – Pernille 

Frejby Hansen kæmper for at 

undgå at tage sit arbejde med 

hjem, men den voldsomme ar-

bejdsbyrde gør at hun har min-

dre overskud til løse konflikter-

ne i dagligdagen med sin datter 

på seks år.
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TVÆRFAGLIGHED

Af Sune Engel Rasmussen

Hvad har iskerner, italiensk 
malaria, afrikanske landbrugs-
strategier og arktiske folks 
’perceptive universer’ med hin-
anden at gøre? De er alle en 
del af det kludetæppe der ud-
gør klimaforskningen på Kø-
benhavns Universitet. Fredag 
den 11. april afholdt Køben-
havns Universitets klimapanel 
et seminar på H.C. Ørsted In-
stituttet om ‘det komplekse 
klima’. Seminaret var en del af 
en lang række aktiviteter som 
KU afvikler i perioden op til 
universitetets store internatio-
nale klimakongres i marts 
2009, og bestod af korte fore-
drag fra 11 forskere fra for-
skellige fagområder med hver 
sin indgangsvinkel til global 
opvarmning.
 Og havde man som publi-
kum håbet på lette svar på klo-
dens klimaproblemer, gik man 
forgæves. Sikre fremtidsprog-
noser var der heller ingen af. 
Til gengæld fik man på semi-
naret et overfladisk billede af 
klimaforskningens mange 

aspekter og en masse bud på 
hvad klimaforskning også kan 
være.

Naturvidenskaben
Det er unægteligt naturviden-
skaben der rager op i den of-
fentlige klimadiskurs, og semi-
naret lagde da også ud med 
oplæg fra nogle af KU’s natur-
faglige forskere der har finge-
ren på pulsen af den globale 
opvarmning. Blandt dem var 
Eigil Kaas som er professor i 
klimadynamik og involveret i 
EU-projektet ENSEMBLES, 
Europas flagskib inden for kli-
mamodellering.

Professor Claus Felby fra 
Skov og Landskab på det Bio-
videnskabelige Fakultet for-
sker i bæredygtig bioenergi og 
ifølge ham bliver en af de stør-
ste udfordringer at finde ba-
lancen mellem behovet for 
biobrændsel, behovet for føde-
varer og miljøhensyn. Bio-
brændstof er et af de mest om-
diskuterede emner i klimade-
batten på grund af stigende fø-
devarepriser og den truende 
fødevarekrise, men ifølge 
Claus Felby er diskussionen 
galt afmarcheret. 

»I dag er det kun omtrent 
0,5 procent af klodens dyrkba-
re areal der bruges på at frem-
stille bioenergi, så det er slet 
ikke der problemet ligger«, 
sagde han. 

Diskussioner om klimafor-
andringer foregår oftest på 
landkrabbernes præmisser, 
men det gjorde dagens repræ-
sentant for de våde elementer, 
professor i marinbiologi Ka-
therine Richardson, sit til at 
ændre på. Hun var en del af 
sidste års Galathea-ekspediti-
on og mener at KU i høj grad 
står i spidsen for forskning i 
havets rolle i klimaudviklin-
gen. 

»Der findes 50 gange så me-
get CO2 i havet som i atmosfæ-
ren, så hvordan pokker vil 
man beregne hvad der sker i 
atmosfæren hvis man ikke ser 
på havet?«, spurgte hun.

Skæve vinkler
Sammensætningen af oplægs-
holdere gav flere skæve vink-
ler på klimaproblematikken. 
En af dem kom fra professor 
Bent Halling Sørensen fra In-
stitut for Farmaci og Analytisk 
kemi som gav sin vurdering af 

de farmaceutiske konsekven-
ser af klimaforandringerne. 
Den globale opvarmning kan 
medføre øget forekomst af hø-
feber, flere tilfælde af hud-
kræft, samt hjerte- og lunge-
sygdomme forårsaget af plud-
selige varmebølger, ligesom 
man i Europa allerede har set 
udbrud af tropesygdomme 
som malaria som lægerne ikke 
er specielt gode til at behand-
le. 
 »Der har aldrig været penge 
i at udvikle medicin til den 
tredje verden, og der er et 
stort behov for at udvikle nye 
lægemidler«, sagde Bent Hal-
ling Sørensen.

Netop den tredje verden var 
udgangspunktet for geografip-
rofessor Anette Reenbergs op-
læg. Hun forklarede hvorledes 
man ved hjælp af empiri fra 
Sahelzonen i Vestafrika forsø-
ger at forstå hvilke strategier 
afrikanske bønder har til at til-
passe sig klimaforandringerne.
 »Det er primært vindforhol-
dene der vækker den største 
bekymring for afrikanerne, og 
selv om de sjældent opfatter 
ændringer i landbrugsstrategi-
er som klimatilpasninger, er 

bønderne i høj grad bevidste 
om klimaændringerne«, un-
derstregede Anette Reenberg.

Også juraprofessor Anita 
Rønne havde udviklingslande-
nes perspektiv med i sit fore-
drag. Med øget velfærd i ulan-
dene øges også efterspørgslen 
efter den energi som er kon-
centreret i ustabile regioner, 
og som primært bruges af den 
vestlige verden. Derfor er der 
både behov for international 
regulering af energiforbruget, 
konventioner om bæredygtig-
hed, samt internationale kon-
fliktløsningsorganer som den 
Internationale Domstol, sagde 
hun. 

Humaniora er fremtiden
Som den eneste humanist på 
seminaret var lektor Frank Se-
jersen fra Institut for Tværkul-
turelle og Regionale Studier 
på udebane. Han mente dog at 
humaniora har en vigtig rolle 
at spille. 
 »Vi kan ganske vist ikke 
præstere klimacentre, men det 
betyder ikke at der ikke ligger 
klimarelevant viden på huma-
niora«, sagde han. 

»Klimaændringerne berører 
sociale og kulturelle universer 
og medfører drastiske sam-
fundsændringer som humani-
ora kan bidrage med en tolk-
ning af. For eksempel har kli-
madebatten stor betydning for 
arktiske folk som hvirvles ind i 
et forestillingsunivers hvor de 
skal vælge om de vil tage ak-
tivt del i begivenhederne eller 
stå udenfor som statister«, 

sagde Frank Sejersen som for-
udså en større rolle for huma-
niora fremover. 

»Efter klimatopmødet i Kø-
benhavn når man indser at det 
er tid til at handle, vil humani-
ora komme mere med i spillet. 
Jeg tror snart humanisterne 
kommer på overarbejde«, sag-
de han.
  Trods de mange forskellige 
vinkler på emnet var der én 
ting oplægsholderne kunne 
blive enige om, nemlig at man 
skal være forsigtig med at dra-
ge for hurtige konklusioner og 
lægge sig fast på en enkelt for-
klaring på klimaets udvikling. 
Og netop nuanceringen af kli-
madebatten så Jørgen Peder 
Steffensen der er glaciolog ved 
Niels Bohr Instituttet, som et 
af universitetets vigtigste ærin-
der: 

»Det er universitetets opga-
ve at modbevise nogle af de 
påstande der kommer frem i 
pressen som ofte er historielø-
se og mangler fagligt grund-
lag«, sagde han og forsøgte at 
mane eventuelle paranoide til-
hørere til besindighed. 

»I 1875 var det koldere end 
de foregående 10.000 år. Det 
er vigtigt ikke at overfortolke, 
og de der siger at temperatur-
stigningerne i det 20. århund-
rede ikke var specielle har ret. 
Men det kan de blive. Ændrin-
ger i atmosfærens CO2-indhold 
er altid kommet efter ændrin-
ger i klimaet, men det nye er 
at nu kommer CO2 ind i atmo-
sfæren før klimaet ændrer sig.«

ser@adm.ku.dk

Reportage

DEbAT – Professor i geografi Anette Reenberg 

var ordstyrer under den afsluttende diskussion 

hvor der var plads til spørgsmål fra salen. 

Kasper Korsholm Marstal, fysik:

»Jeg fik en masse nye vinkler på klimaet. Spe-

cielt synes jeg at biologens (Carsten Rahbek, 

red.) oplæg om biodiversitet var utroligt 

spændende. Det var også interessant at få sat 

i perspektiv hvor lidt CO2 der rent faktisk er i 

atmosfæren i forhold til i havet.« 

Susan Rasmussen, biologi:

»Det var spændende, selv om jeg har hørt meget 

af det før. På mit studie beskæftiger de fleste fag 

sig med klimaet. Man kunne høre at der kan væ-

re nogle kommunikationsproblemer mellem na-

turfagene og humaniora. Naturfagene er bedst 

til at formulere sig, men der skal generelt arbej-

des på en bedre formidling.«

Lars Jensen, miljøøkonomi, bA i geografi:

»Jeg synes der var et godt, bredt fokus på de 

naturvidenskabelige aspekter, men det er sta-

dig vigtigt at koble naturfagene og samfunds-

fagene sammen. Det er dér løsningen ligger, 

men jeg synes fagene virker meget adskilte. 

Humaniora har også en vigtig funktion, især 

med hensyn til filosofiske og etiske problem-

stillinger.« 

Hvad fik du ud af det komplekse klimaseminar?

Nye vinkler på klimaet
KU’s nyoprettede klimapanel demonstrerede på et klimaseminar hvordan  
de forskellige fag kan bidrage til at løse fremtidens klimaproblemer 
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HVIDVASKNING

Af Sune Engel Rasmussen

Der er travlt foran håndvasken 
på Københavns Universitet 
hvor de store miljøsyndere 
skiftes til at vaske forurenin-
gen af hænderne fra universi-
tetets talerstol. Det indtryk 
kan man i hvert fald få når 
man ser på listen af talere ved 
de såkaldte Climate Lectures, 
som universitetet afvikler op 
mod klimakongressen i 2009. 

Først talte den nyligt om-
vendte klimaskeptiker, stats-
minister Anders Fogh Rasmus-
sen (V), i februar om hvordan 
de globale klimaproblemer 
skal håndteres, og den 16. 
april var det oliegiganten 
Shells tur til at fremlægge de 
såkaldte Energy Scenarios 
2050 som er virksomhedens 
bud på hvordan vi tackler den 
truende klimakatastrofe. 

Det lugter af hvidvaskning, 
men sådan opfattes det ikke af 
prodekan på det Naturviden-
skabelige Fakultet Katherine 
Richardson som ikke ser noget 
odiøst i at en multinational 
virksomhed som Shell holder 
klimaforedrag i KU’s festsal.
  »Det er helt oplagt at Shell 
fremlægger deres energiscena-
rier på universitetet. De har la-
vet deres scenarier i mange år, 
og det er vigtigt at firmaer og-
så spiller ind på det her områ-
de,« siger Katherine Richard-
son, der er udpeget som for-

mand for regeringens klima-
kommission.

Men i miljøorganisationen 
Greenpeace er man af en no-
get anden opfattelse. 
 »Shell var tidligere kendt 
som en af De syv søstre (ver-
dens største olieselskaber, 
hvoraf kun fire er tilbage, red.) 
og har om nogen bidraget til 
den globale opvarmning, og 
derfor bør der være en meget, 
meget speciel grund til at invi-
tere dem ind,« siger Tarjei 
Haaland som er klima- og 
energimedarbejder i Green-
peace.
 »Shell erkender endog selv 
at de ikke er klimaeksperter, 
så jeg forstår ikke hvorfor de 
optræder på universitetet i en 
klimasammenhæng som den-
ne,« siger han.

Under FN’s mål
Shell opstiller to mulige scena-
rier for fremtidens energisitua-
tion. I det første scenario, kal-
det ’Scramble’ (kaotisk kap-
løb), gør politikerne ikke no-
get for at effektivisere energi-
en og reducere udledningen af 
drivhusgasser før de fossile 
brændstoffer er ved at slippe 
op og de første store klima-
chok rammer. I scenariet 
’Blueprints’ (Rettesnore), som 
Shell anbefaler, imødekom-
mer man problemerne med 
energimangel, ustabile energi-
producerende regioner og for-
urening ved at politikerne sti-
mulerer virksomhedernes inci-

tament til at udvikle mere bæ-
redygtig energi. Blandt andet 
ved hjælp af afgifter på CO2-
udledning og internationale 
energiaftaler. 

Shell mener det er realistisk 
at begrænse væksten i CO2-ud-
ledninger så udviklingen top-
per omkring 2020, og så man i 
2050 vil udlede cirka den sam-
me mængde som i dag. Det 
mål er væsentligt mere beske-
dent end den halvering af driv-
husgasser som FN’s Klima-
panel(IPCC) anbefaler sker in-
den 2050. Shells repræsentan-
ter erkendte da også at de ikke 
finder IPCC’s anbefaling om en 
maksimal temperaturstigning 
på to procent inden 2050 rea-
listisk.

Og med så lavt et ambitions-
niveau er det svært at retfær-
diggøre Shells optræden på 
KU’s talerstol, mener Tarjei 
Haaland fra Greenpeace.
 »Jeg kan ikke se hvorfor 
Shell skal optræde på Køben-
havns Universitet i en fore-
dragsrække som jeg forstår le-
der op til den internationale 
klimakonference i København 
i 2009, når det de fremlægger, 
vil føre til en klimakatastrofe. 
Det synes jeg er pinligt,« siger 
han.
 Katherine Richardson er 
enig i at Shells målsætninger 
er for lave, men derfor skal de 
høres alligevel, mener hun.  
 »Det er rigtigt at det er uam-
bitiøst at Shell ikke mener 
IPCC’s mål kan nås, men deres 

vurdering af hvad der er reali-
stisk, er da også noget værd,« 
siger hun.

Med forbehold
Blandt KU’s grønne studerende 
ser man heller ikke noget pro-
blem i at invitere industriens 
tunge drenge til at holde kli-
maforedrag på universitetet. 
 »Der er i og for sig ikke no-
get kontroversielt i at invitere 
Shell og høre deres stemme. 
Den udfordring vi står overfor, 
er så stor at vi er nødt til at ha-
ve erhvervslivet med som aktiv 
medspiller,« mener Frederik 
Noltenius Busck fra studenter-
foreningen Grøn Agenda, som 
opfatter KU’s Climate Lectures 
som et initiativ der skal oplyse 
folk og skabe debat.
 »Og hvis man er interesseret 
i klimaproblematikken, er det 
da i høj grad interessant at hø-
re industriens vurderinger.«
Kasper Kofod fra firmaet So-
cial Action, som arbejder med 
bæredygtig udvikling hos virk-
somheder, er enig. 
 »Desværre er det de private 
virksomheder som er længst 
fremme i udviklingen, og så 
længe man tager forbehold for 
at Shell er et firma med øko-
nomiske interesser, synes jeg 
det er positivt at høre at de ar-
bejder for at fremme bæredyg-
tig energi,« siger han.

Frederik Noltenius Busck 
mener dog også at Shells ener-
giscenarier er problematiske. 
 »Det er højst alarmerende at 

deres mest optimistiske scena-
rio befinder sig så langt under 
IPCC’s anbefalinger,« siger 
han og advarer samtidig mod 
at man lader industrien farve 
klimadebatten for meget.
 »Det bliver et problem hvis 
der opstår en generel bias, og 
KU legitimerer virksomheder-
nes ærinde, men det synes jeg 
nu heller ikke er tilfældet her,« 
siger Frederik Noltenius Busck 
og tilføjer at han godt kunne 
savne nogle progressive miljø-
organisationer i foredragsræk-
ken. 

Om Greenpeace bliver invi-
teret på podiet i KU’s festsal, 
vil tiden vise. Men det ville 
passe klimamedarbejder Tarjei 
Haaland fint.
 »Shell er ikke klimakyndige 
og havde ikke engang et bud 
på hvor stor temperaturstig-
ning deres scenarier medførte. 
Man kan i det mindste forven-
te at de har styr på konsekven-
serne af deres scenarier når de 
optræder i en klimasammen-
hæng,« siger han.
  »Jeg synes Københavns Uni-
versitet har en oplysningspligt 
til at præsentere et mere nuan-
ceret billede af hvilke klimasce-
narier der er udarbejdet. Der er 
lavet en lang række danske 
scenarier – ikke blot af Green-
peace, men også af Ingeniør-
foreningen og Energirådet - 
som overholder FN’s anbefalin-
ger. De ville være mere interes-
sante end at høre hvad et olie-
selskab ikke kan finde ud af.«

Fra sort til grøn samvittighed
Det kan minde om hvidvaskning af olieindustriens synder når Shell  
forelæser på universitetet om hvordan vi løser fremtidens klima- 
problemer. Og det er ikke i orden, mener miljøorganisation, mens  
studerende og forskere byder industrien velkommen 

CORPORATE bRAN-
DING – Vicedirektør i Shell 

Rob Routs taler i festsalen 

på KU hvor Shell fremlagde 

deres energiscenarier for 

2050.
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WE ARE LOOKING FOR BUSINESS-MINDED GRADUATES WITH A PASSION FOR
PUSHING BUSINESS PERFORMANCE INTO DIRECT BOTTOM-LINE RESULTS

Push us even further
Strong financial results and organisational performance depend on dedicated human 
efforts. This is why our HR Business Partners concentrate on supporting business leaders 
in creating competitive advantage through people and people processes - continuously 
balancing the immediate short-term benefits with the strategic long-term business impact. 

To secure the next generation of HR talents, we have created an exciting new 2-year 
programme for recent graduates. The Maersk International Human Resources (MIHR) 
programme combines on-the-job-training with advanced theoretical modules and is an 
exceptional opportunity to kick-start your career in an international business environment.

Career Springboard
Maybe you did not look for a human resources career during your studies - perhaps you 
prepared for a career within business administration, consulting, strategy, or general 

management. This is exactly what you will be exposed to with MIHR. By joining the 
programme, you obtain a unique understanding of the business dynamics and growth 
strategies of our company. Further, you are trained to develop the skills and mindset 
needed to identify, analyse, and solve key organisational challenges - and you get the 
opportunity to implement the necessary changes. 

Later in your career you can also use your HR competencies as a springboard to a business 
or leadership position elsewhere in one of our international companies.

www.maersk.com/mihr
If you are a recent university graduate with a business, economic, engineering or HR 
related background - and if you are a competitive, ambitious, and proactive professional 
- please visit our website or contact Aurélie Søgaard-Christensen at tel +45 3363 5129 
for further information about the programme.

p u s h i n g  p e r f o r m a n c e
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ANGLOFICERING

Af Tania Maria Johannesen

Kun de forreste rækker er ta-
get i brug i den store sal hvor 
første semester-holdet på Øko-
nomi skal have forelæsning. 
En gruppe studerende bruger 
det akademiske kvarter til liv-
ligt at diskutere internetleksi-
konet Wikipedias fortræffelig-
heder. På dansk. Men så snart 
forelæseren rømmer sig og gør 
mine til at starte undervisnin-
gen, er det slut med det dan-
ske. De studerende der starte-
de på økonomi i februar, er 
nemlig det første hold på insti-
tuttets nye bachelorprogram – 
et program hvor al undervis-
ning foregår på engelsk.
 »Is there actually anybody 
here today who doesn’t speak 
Danish?« spørger forelæseren 
mens han kigger ud på de godt 
tyve fremmødte studerende.
 »No,« lyder det samstem-
mende fra de tilstedeværende. 
Noget overraskende når der er 
tale om en uddannelse der ret-
ter sig mod studerende fra he-
le verden, vil nogen måske 
mene. Men uddannelsen er 
altså ikke mere international 
end at 25 ud af de cirka 30 på 
holdet er vokset op med lever-
postej og rødgrød med fløde.
 »I guess I will do it in Eng-
lish, anyway,« konkluderer 
forelæseren.

Den beslutning bliver mødt 

af et »Yes, please!« fra salen, 
og han kaster sig ud i en intro-
duktion til Matrix Algebra – en 
matematisk genre der nok for 
de fleste danskere er mere vo-
lapyk end det engelske sprog.

Internationale kandidater
Aske Lund Christiansen er en 
af de studerende der har valgt 
den hundrede procent en-
gelsksprogede uddannelse. 
Det er der mange grunde til.
 »Det er et krav i mange virk-
somheder i dag at du skal tale 
og skrive flydende engelsk. 
Ved at læse på engelsk, bliver 
du rigtig godt rustet til det. 
Desuden er de fleste kandidat-
kurser på økonomi engelsk-
sprogede, så du kan lige så 
godt vænne dig til det først 
som sidst. Det giver også god 
mening i forhold til teoribø-
gerne fordi der ikke bliver for-
virring om begreberne når un-
derviseren bruger de samme 
ord,« forklarer han.
 Hans medstuderende An-
dreas Buchwald tilføjer at det 
internationale perspektiv og 
muligheden for at få arbejde i 
udlandet også har betydet me-
get for at han har valgt den en-
gelsksprogede bachelor.
 Den internationale dimensi-
on er også det overordnede ar-
gument fra instituttets side for 
at så meget undervisning fore-
går på engelsk.

»Økonomi er et internatio-
nalt fag. Jeg vil ikke bestride 

at der stadig findes et meget 
lille antal jobs hvor man kan 
klare sig på dansk, men i Nati-
onalbanken, i ministerierne, i 
Det Økonomiske Råd og i inte-
resseorganisationerne er det et 
stort plus at kunne tale og skri-
ve om faget på engelsk. Og cir-
ka otte procent af vores kandi-
dater får arbejde i udlandet,« 
fortæller studieleder Peter Er-
ling Nielsen. 

Gennem de seneste godt ti 
år er udbuddet af engelskspro-
gede kurser på Økonomi ste-
get år for år, så det i dag kun 
er første år på den almindelige 
bacheloruddannelse der fore-
går helt på dansk. Derefter 
trappes der op i de engelsk-
sprogede kurser, og på kandi-
datuddannelsen foregår langt 
de fleste kurser udelukkende 
på engelsk.

Frivillige kurser ikke nok
De mange år med engelskspro-
get undervisning har ifølge Pe-
ter Erling Nielsen betydet at 
der i dag ikke er problemer 
med undervisernes sproglige 
kompetencer.
 »For ti år siden havde ældre, 
danske medarbejdere proble-
mer, men de er løst nu. De un-
ge taler perfekt engelsk, 
blandt andet fordi de som ph.
d.-studerende har læst i udlan-
det,« fortæller han.
 Professor i økonomi og  
forhenværende dekan for Det 
Samfundsvidenskabelige  

Fakultet Christian Hjort- 
Andersen der fik sin første an-
sættelse på KU i 1968, er ikke 
enig i sin studiechefs betragt-
ning.
 »Der har hidtil været en 
forestilling om at alle bare 
kunne undervise på engelsk. 
Det mener jeg simpelthen er 
forkert. Hvis universitetet vil 
udbyde engelsksproget under-
visning, og det synes jeg det 
skal, mener jeg også universi-
tetet må sørge for at lærernes 
kvalifikationer er i top. Men 
det har man ikke hidtil gjort 
på nogen seriøs facon,« siger 
han.
 På Økonomisk Institut får 
underviserne tilbudt kurser i 
mundtlig engelsk. Men ønsket 
skal komme fra underviseren 
selv. Det er ikke noget der på-
lægges ovenfra.
 »Hvis man virkelig føler at 
man har et behov for at få op-
graderet sin mundtlige ud-
tryksfærdighed, så er proble-
met jo at man skal sætte man-
ge hundrede timer af til det. 
Og universitetslærere er jo i 
den situation at de skal afrap-
portere hvor meget de får for-
sket hvert eneste år, og det ser 
jo ikke specielt godt ud hvis de 
blot skriver i rapporten at de 
har tilbragt de sidste to med at 
træne deres mundtlige en-
gelsk,« siger Christian Hjort-
Andersen.
 Derfor tror han ikke at løs-
ningen med at tilbyde frivillige 

kurser i engelsk er den rigtige 
model.
 »Jeg mener ganske enkelt at 
der foreligger en betydelig 
samlet ledelsesopgave med 
henblik på at sørge for at man 
er klædt på til engelsksproget 
undervisning. Og her taler jeg 
ikke om Økonomisk Institut 
alene. Jeg er rimelig sikker på 
det gælder hele vejen rundt på 
universitetet at man ikke rigtig 
har taget den udfordring al-
vorligt.«

Kind of awkward
De to studerende Aske Lund 
Christiansen og Andres Buch-
wald synes overordnet at de 
undervisere de har haft, har 
været meget kvalificerede, 
men enkelte steder har der 
været problemer.
 »Vi har haft nogle øvelsesfi-
ler der har været oversat fra 
dansk til engelsk som har væ-
ret meget dårligt oversat,« for-
tæller Aske Lund Christiansen 
og foreslår i samme åndedrag 
at underviserne bliver tilbudt 
engelskkurser som det faktisk 
allerede er tilfældet. 
 Selv får de studerende der 
læser på den engelsksprogede 
bachelor, ingen særlige sprog-
kurser når de starter med at 
læse.
 »I begyndelsen skulle man 
lige vænne sig til at det hele 
foregik på engelsk, men jeg sy-
nes hurtigt man lærte termer-
ne at kende. Og nu opdager 

jeg pludselig når jeg taler med 
studerende fra andre hold, at 
jeg ikke kender de ord de bru-
ger på dansk, så efterhånden 
er det faktisk nemmere når det 
foregår på engelsk,« siger An-
dreas Buchwald.
 Professor Christian Hjort-
Andersen er mindre optimi-
stisk i forhold til de studeren-
des udbytte af undervisningen 
når den foregår på engelsk.

»Man påstår at de studeren-
de er gode til engelsk. Men så 
gode er de jo heller ikke. Ty-
pisk tager det dem længere tid 
at lære det de skal når under-
visningen foregår på engelsk. 
Det står jo i samtlige sprogbe-
tænkninger, og det er også 
min praktiske erfaring,« for-
tæller han.

Studieleder Peter Erling 
Nielsen mener at de danske 
studerendes engelskniveau er 
’fornuftigt’, men understreger 
at instituttet skal gøre mere 
for at sikre at de udenlandske 
studerende der kommer og læ-
ser, er gode nok til engelsk.

Det er svært at vurdere hvor 
gode eller dårlige de internati-
onale studerende er til engelsk 
til forelæsningen om ’matrix 
algebra’. For de er der ikke. Og 
underviseren mener da også 
det er »kind of awkward« at 
det alligevel skal foregå på en-
gelsk. Men det er vilkårene på 
den nye internationale bache-
loruddannelse.

tmjo@adm.ku.dk

VOLAPYK – Matematikun-

dervisningen på Økonomisk In-

stitut kræver koncentration. 

Især når det hele foregår på en-

gelsk. Aske Lund Christiansen (i 

hvid skjorte) og Andreas Buch-

wald (i stribet bluse) er dog  

glade for at de har valgt den  

internationale bacheloruddan-

nelse og synes at man hurtigt 

vænner sig til de engelske be-

greber.

Say it in English, please
På Økonomisk Institut – eller Department of Economics som det hedder på den officielle  
hjemmeside – foregår størstedelen af undervisningen på engelsk
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SPROGSTRID

Af Tania Maria Johannesen

Skal Danmark have en sprog-
lov? Sådan lød det overord- 
nede spørgsmål til et udvalg 
under Kulturministeriet der 
det sidste år har taget tempe-
raturen på det danske sprogs 
tilstand. Den 7. april kom rap-
porten ’Sprog til tiden’ der er 
resultatet af udvalgsarbejdet. 
Svaret var nej.
 Og så alligevel ikke helt. For 
en fløj i udvalget mener der er 
ét område hvor det ikke er nok 
med politikker og strategier 
hvis det danske sprog ikke skal 
fortsætte med at miste domæ-
ne til engelsk. Nemlig univer-
sitetsområdet.
 Det er ikke første gang at 
det danske sprog er under lup. 
I 2003 kom en tilsvarende 
sprogevaluering, og allerede 
dengang lød anbefalingen: 
målet må være at sikre at der i 
de uddannelser hvor engelsk nu 
vinder terræn som undervis-
ningssprog, for eksempel de na-
turvidenskabelige, fortsat også 
undervises på dansk.
 Rapporten medførte at rege-
ringen for første gang formule-
rede en decideret sprogpolitik, 
og flere universiteter fulgte i 
kølvandet – blandt andre Kø-
benhavns Universitet.
 Kodeordet var paral-
lelsproglighed. Og den skulle 
sikre ikke bare at Danmark 
kunne markere sig internatio-
nalt forsknings- og uddannel-
sesmæssigt, men også at det 
danske undervisnings- og 
forskningssprog blev styrket så 
der fortsat ville eksistere en 
brugbar dansk terminologi in-
den for alle videnskabelige 
områder.
 Jørn Lund der er formand 
for Det danske Sprog- og Litte-
raturselskab og bestyrelses-
medlem på KU, har været for-
mand for udvalgene bag begge 
evalueringer. Og han mener 
ikke det er gået efter planen si-
den Danmark fik en sprogpoli-
tik.

 »Jeg har set at det ikke vir-
ker at have en sprogpolitik. Ef-
ter den første sprograpport 
fortsatte folk jo med at gøre 
som de plejede og fuldstændig 
suverænt træffe de beslutnin-
ger de syntes så fornuftige 
ud,« fortæller han.
 »Nogen tror at det gode af 
sig selv vil sejre, men der må 
jeg jo sige at jeg har set hoved-
områder der vil fjerne dansk 
undervisningssprog på kandi-
datniveau. Og det synes jeg ik-
ke man skal have lov til.«
 Derfor er Jørn Lund tilhæn-
ger af at parallelsprogligheden 
sikres ved at der for eksempel i 
universitetsloven bliver ind-
ført bindende regler om sprog-
brug på universiteterne.

Delte vande
Ligesom i 2003 er udvalget 
bag den nye rapport ’Sprog til 
tiden’ enige om at paral-
lelsproglighed er vejen frem. I 
det hele taget er det et samlet 
udvalg der står bag anbefalin-
gerne vedrørende forskning og 
uddannelse. Men ikke alle de-
ler formandens opfattelse af at 
det er nødvendigt at lave reg-
ler på området. Modstander-
nes hovedargument er at uni-
versiteterne ikke har brug for 
mere detailstyring.
 »Jeg har et principielt pro-
blem med at man overregule-
rer universiteterne og har gjort 
det i mange år. Hvis man nu 
også skal til at spørge om lov 
til at undervise på et bestemt 
sprog, vil det være detailregu-
lering på et helt uacceptabelt 
niveau,« mener udvalgsmed-
lem Per Holten-Andersen der 
er dekan på Det Biovidenska-
belige Fakultet (LIFE) på KU.
 LIFE er netop et af de steder 
hvor udviklingen går i retning 
af at mere og mere undervis-
ning foregår på engelsk. 
Blandt andet er alle fakultetets 
kandidatuddannelser i ud-
gangspunktet engelske. Den 
model er Jørn Lunds fløj ikke 
glad for.
 »Jeg mener vi i højere grad 
skal have undervisning på en-

gelsk, men jeg er imod at man 
per automatik slår over i en-
gelsk når man for eksempel 
underviser på kandidatniveau. 
Dansk som undervisnings-
sprog må ikke afskaffes på no-
get niveau. Jeg synes ikke vi 
skal diktere hvor meget under-
visning på dansk der skal væ-
re, men hvis der for eksempel 
er tre parallelle spor, skulle 
det da være mærkeligt hvis der 
ikke var en begrundelse for at 
lave et enkelt undervisnings-
hold med undervisning på 
dansk,« siger han.
 Rektorerne for de danske 
universiteter har i en fælles er-
klæring taget afstand fra for-
slaget om at indføre lovgiv-
ning om universiteternes 
sprogbrug.
 »Efter vores bedste overbe-
visning ville virkningen af en 
detail-regulering på området 
alene være at hæmme univer-
siteterne i deres opgaveløs-
ning i den globale konkurren-
ce på vidensområdet uden på 
nogen måde at gavne hverken 
det danske samfund eller det 
danske sprog,« udtaler for-
mand for rektorkollegiet Jens 
Oddershede i en pressemedde-
lelse.

Engelsk for eliten
Fortalerne for sprogregler på 
universiteterne mener det er 
et nødvendigt tiltag for at sikre 
at dansk ikke afskaffes inden 
for fag hvis kandidater skal 
fungere i en dansk hverdag.

»Det nytter ikke at tro at alle 
kandidater skal være forskere. 
I øjeblikket hvor konkurrence-
tænkning og elitedyrkelse har 
plantet sig ovenfra og dybt 
ned i universitetsledelsernes 
bevidsthed, er det nødvendigt 
at nogen siger at universiteter-
ne har andre opgaver. For ek-
sempel skal de kandidater der 
kommer ud fra Det Bioviden-
skabelige Fakultet jo kunne ta-
le med mejerister og landbru-
gere om hvad de har lært,« 
mener Jørn Lund.
 Det er dekanen fra Biovi-
denskab Per Holten-Andersen 

enig i. Han mener bare ikke 
det er nok.
 »Det er klart at når dyrlægen 
i Vestjylland taler med en 
landmand, så skal han tale 
dansk. Men når han taler med 
en svineproducent der omsæt-
ter for 50 millioner, skal han 
have den internationale viden 
på svineproduktionsområdet, 
og den kan han kun få på det 
internationale sprog som er 
engelsk. Der findes ikke læn-
gere et rent dansk jobmarked 
inden for de områder vi ud-
danner til,« argumenterer han.

Åben for fortolkning 
Per Holten-Andersen mener i 
øvrigt at LIFE med den nuvæ-
rende struktur lever op til KU’s 
politik om parallelsproglighed 
fordi de studerende lærer den 
danske terminologi på bache-
lordelen og den engelske på 
kandidatdelen.
 Når det samlede udvalg ikke 
er enigt, illustrerer det et an-
det problem ved de nuværen-
de sprogpolitikker.
 »Regeringens sprogpolitik 
knæsatte parallelsprogsprin-
cippet, men den definerede ik-
ke hvad parallelsproglighed 
var. Det kan være at hvert ene-
ste kursus eller hver eneste ud-
dannelse der udbydes på en-
gelsk også skal udbydes på 
dansk. Det er ikke vores defini-
tion,« forklarer Per Holten-An-
dersen.
 Professor i engelsk Peter 
Harder der også har været in-
volveret i sprogudvalgets ar-
bejde, er enig i at de nuværen-
de politikker er mangelfulde.
 »Det er ikke klart hvad det 
er for konkrete forpligtelser 
der kan udledes af den princi-
pielt rigtige politik om at uni-
versitetet skal kunne tale 
dansk med danskerne og en-
gelsk med det internationale 
samfund. Der er et behov for 
at finde ud af hvordan sprog-
politikken rent faktisk skal ud-
formes for at virke,« mener 
han.
 Sprogudvalget anbefaler 
derfor også at universiteterne i 

Skal universitetssproget  
på paragraffer?
Universiteterne i Danmark skal være parallelsproglige. Det kræver at 
både dansk og engelsk styrkes. Men er det nødvendigt at lovgive for 
at sikre det? Det spørgsmål deler vandene på Københavns Universitet

KU’s sprogpolitik

Udgangspunktet for sprogpolitikken er princippet 

om parallelsprog. Engelsk skal i stigende grad anven-

des som undervisnings- og især lærebogssprog hvor 

det er relevant i undervisningen og som forskningens 

fremvoksende lingua franca. Det bør også sikres at 

dansk opretholdes som et komplet, funktionsdueligt 

sprog også inden for videregående uddannelse og 

formidling af forskningens resultater. Som noget sær-

ligt for KU skal vi udnytte den mulighed der ligger i 

at vi allerede forsker og underviser i en lang række 

sprog. De studerende skal have let tilgængelige mu-

ligheder for at kvalificere sig i et fremmedsprog og 

en anden kultur ved siden af den angelsaksiske. Det 

kræver blandt andet at KU styrker overblikket over 

de forskellige sproglige tilbud. For det andet skal 

sprogpolitikken sikre at det faglige kvalitetsniveau 

bevares og løftes selvom studerende og medarbejde-

re skal arbejde på et andet sprog end deres moders-

mål. Dette vil kræve et vedvarende fokus på ’Acade-

mic English’.

Kilde: KU’s handleplan – Vejen mod 2012

Sprogudvalget anbefalinger

•  Universiteterne skal udarbejde sprogstrategier. Stra-

tegierne skal indeholde begrundelser for undervis-

ningssproget i fagudbuddet og tydeliggøre hvordan 

de sikrer at valg af undervisningssprog inddrager al-

le relevante hensyn herunder samfundets behov.

•  Der skal øget systematisk fokus på monitorering og 

evaluering af den engelsksprogede undervisning.

•  Undervisere og studerende skal have adgang til 

sprogcentre der kan tilbyde sprogundervisning, test 

og certificering af sprogfærdigheder.

•  Akkrediteringsrådet skal vurdere hensigtsmæssighe-

den af undervisningssproget på den enkelte uddan-

nelse.

Kilde: Sprog til tiden, Kulturministeriet, 2008

baggrund

» Udviklingen siden 2003 har medført en stadig stigende dominans  
af engelsk i de videregående uddannelser og dermed en øget risiko 
for at dansk i løbet af få år ikke længere vil kunne betragtes som et  
komplet og samfundsbærende sprog.« 

Dansk sprognævn, januar 2007
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deres sprogstrategier tager 
højde for hvor der er brug for 
særlig sproglig opmærksom-
hed og at valg af undervis-
ningssprog skal kunne begrun-
des i forhold til målet med ud-
dannelsen.

Faglighed i fare
Undervisningens kvalitet har 
været et andet fokusområde i 
sprogudvalget. Både fortalere 
og modstandere for bindende 
regler er enige om at det ikke 
er problemfrit at bruge en-
gelsk som undervisningssprog 
på danske universiteter fordi 
det faglige niveau risikerer at 
falde. Der findes ikke dansk 
forskning om problematikken, 
men i Sverige har en undersø-
gelse vist at de studerende får 
mindre ud af undervisningen 
når den foregår på engelsk end 
når den foregår på svensk.
 »Efter min mening er det 
den centrale problemstilling 
der kan tale for visse betænke-
ligheder. Man skal ikke tvinge 
en lærer til at undervise på en-
gelsk som ikke har det sprogli-
ge niveau der skal til, for så 
falder undervisningskvalite-
ten, og det dur ikke. Den pris 
må man ikke betale,« mener 
dekanen på LIFE Per Holten-
Andersen.

 På LIFE har det konkret be-
tydet at formuleringen i stil-
lingsopslagene er blevet æn-
dret fra at ansøgeren skulle 
være indstillet på at lære 
dansk til nu at skulle kunne 
engelsk. En række tidligere 
medarbejdere er gået på ordi-
nær pension i omstillingsperi-
oden fra dansk til engelsk, og 
de nuværende ansatte opfor-
dres til at tage arbejde ved et 
udenlandsk universitet i en pe-
riode og tilbydes derudover 
sprogundervisning. Desuden 
er det en fast del af kursuseva-
lueringen at de studerende ta-
ger stilling til sammenhængen 
mellem underviserens sprog-
kundskaber og undervisnin-
gens kvalitet.
  Engelskprofessor Peter Har-
der mener at de fleste undervi-
sere på Universitetet er i stand 
til at læse et engelsksproget 
forelæsningsmanuskript op så 
der ikke går væsentlig viden 
tabt, men at mange vil være på 
usikker grund så snart de skal 
løfte blikket og diskutere med 
de studerende. Den opfattelse 
deler Jørn Lund.
 »Fravalg af dansk som un-
dervisningssprog er ikke bare 
et spørgsmål om terminologi. 
Det er også et spørgsmål om 
pædagogik. Når man undervi-

ser på andre sprog  
end det man er vokset  
op med, går der meget  
energi til at konstruere  
sætninger og finde de rigtige 
gloser. Man kan sige det man 
har forberedt, men har ikke 
acces til sine egne kreative res-
sourcer. Og undervisning er en 
kreativ proces. Det er så afgø-
rende for god pædagogik at 
man sommetider går andre ve-
je end man har forberedt ud 
fra de spørgsmål og impulser 
der kommer fra de studeren-
de. Jeg ved det for eksempel 
fra når jeg selv underviser på 
engelsk. Det er ikke særlig 
morsomt at lytte til,« indrøm-
mer han.

Sprogcenter på vej
Han foreslår derfor at der op-
rettes sprogcentre på alle uni-
versiteter hvor studerende og 
ansatte kan få styrket deres 
akademiske engelske. Et så-
dant center vil snart blive en 
realitet på KU under navnet 
Center for Internationalisering 
og Parallelsproglighed (CIP). 
Centrets første opgave bliver 
at lave undersøgelser af un-
dervisernes engelskniveau og 
udvikle undervisningstilbud. 
Peter Harder der sidder i cen-
trets bestyrelse, mener det er 

et rigtigt skridt på vejen mod 
at sikre reel parallelsproglig-
hed.
 »Førhen har man i høj grad 
hutlet sig frem ud fra en hold-
ning om at vi alle sammen kan 
engelsk. Det er bare på med 
vanten professor Pedersen! Og 
det har været udmærket så 
længe det var folk man vidste 
var gode til engelsk. Men når 
det i stigende grad kræves af 
underviserne at de skal fore-
læse på engelsk, og ingen inte-
resserer sig for deres sprog-
kundskaber, kan der hurtigt 
ske et betydeligt kvalitetstab,« 
siger han.
 Peter Harder er trods sin 
faglige tilknytning til det en-
gelske sprog tilhænger af at 
dansk som undervisningssprog 
skal sikres gennem lovgivning. 
Han mener ligesom Jørn Lund 
at det er problematisk at af-
skaffe brugen af dansk i kandi-
datuddannelserne på for ek-
sempel DTU og Det Bioviden-
skabelige Fakultet på KU. Så 
problematisk at det ikke bør 
være tilladt. I stedet går han 
ind for at der inden for alle 
områder er kurser hvor der 

undervises på dansk. Og han 
foreslår at et særligt sprogta-
xameter skal sikre at universi-
teterne udbyder dansksproge-
de kurser. 

Hvordan loven mere præcist 
skal udformes, vil han ikke gi-
ve et bud på før der er et solidt 
vidensgrundlag på området, 
og det håber han det nye Cen-
ter for Internationalisering og 
Parallelsproglighed vil være 
med til at give.
 Han er dog enig med mod-
standerne i at universiteterne 
ikke skal detailstyres på sprog-
området.
 »Vi mener ikke det er for-
nuftigt at der sidder overord-
nede organer og træffer be-
slutninger om at onsdag mel-
lem klokken tre og fem skal 
professor Pedersen undervise 
på engelsk. Vurderingen af 
hvor det er relevant, skal fore-
gå ude på fakulteterne,« siger 
han.
 Ifølge udkastet fra sprogud-
valget skal universiteterne 
rapportere hvilke kurser de 
udbyder på hvilke sprog og be-
grunde de valg der er truffet. 
Og så skal Akkrediteringsrådet 

der ud fra en række kvalitets- 
og relevanskriterier afgør om 
uddannelser kan modtage of-
fentlig støtte, afgøre om de 
samfundsmæssige krav bliver 
tilgodeset.
 Tilhængerne af lovgivning 
mener at denne løsning er til-
strækkelig, men modsat mod-
standerne mener de det skal 
have konsekvenser hvis sprog-
valget er ureflekteret.
 »Det er ikke sådan at der 
skal etableres et sprogpoliti. Vi 
går ind for en mild, rund, flek-
sibel parallelsprogsstrategi der 
overlader mest muligt til fa-
kulteterne, men ikke alt. Jeg 
kender heller ikke andre ek-
sempler på at man helt kan 
modsætte sig en vis form for 
ansvar over for dem der beta-
ler hovedparten af ens aktivi-
teter, og som har brug for aka-
demisk arbejdskraft der ikke 
kun kan kommunikere opad i 
forskningsverdenen, men også 
ud ad til andre mennesker,« 
slutter Jørn Lund.

Tmjo@adm.ku.dk

» Valg af undervisningssprog på de danske universiteter står centralt i spørgs-
målet om hvorledes universiteterne kan imødegå globaliseringens udfor- 
dringer på engelsk samtidig med at de uddanner og formidler til det danske 
samfund på dansk.«

Fra rapporten »Sprog til tiden«, Kulturministeriet, april 2008
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Tekst: Sune Engel Rasmussen

Fotos: Morten Siebuhr og Christian Iversen

Det er lørdag aften. Bamse er høj på uran og 
Fernet Branca og har i sin kedsomhed overtalt 
Kylling til at indlede en atomkrig. Under Folke-
tingets åbningsdebat for ti minutter siden gav 
statsminister Anders Fogh Rasmussen Helle 
Thorning Schmidt en ordentlig sviner i en in-
tens rap battle, og før man får set sig om har 
grønlænderne erklæret sig selvstændige og er i 
færd med at købe a-våben af Irans præsident 
Ahmadinejad for hele Grønlands lager af spæk 
og pant.

Det lyder som dårlig joke, men at dømme ef-
ter publikum i det fyldte auditorium på Datalo-
gisk Institut, ramte aftenens vittigheder præcist 
hvor de skulle. Lige lukt i lattermusklerne. Den 
årlige Universitetsrevyernes Revy er en begi-
venhed der imødeses med spænding og tårnhø-
je forventninger, og stemningen i auditoriet 

buldrede konstant mod det røde felt. De beun-
dringsværdigt kolde øl fra baren ydede tydelig-
vis en god indsats i aften hvilket specielt kunne 
mærkes på de forreste rækker der regeredes af 
naturfagsstuderende på slap line og uden volu-
menkontrol, men selv i ædruelig tilstand, ville 
grunden have gynget under Datalogisk Institut. 

Det er Studenterforeningen der står bag Uni-
versitetsrevyernes Revy som blev afviklet for 
første gang i 2007. Det var en stor succes, og i 
år var deltagerantallet nået op på ni studenter-
revyer fra forskellige fag på universitetet som 
hver bidrog med de bedste sketchs fra deres re-
spektive revyer. Vinderen af vandrepokalen og 
et års håneret blev udpeget af et nådesløst ube-
stikkeligt dommerpanel bestående af fem re-
præsentanter fra Studenterforeningen, Studen-
tersangforeningen og Kongelig Mayestaits Ac-
teurs, også kendt som Studenterrevyen.

Politisk satire fra forsvarende mestre
Studenterrevyerne har længe været en årlig tra-
dition rundt omkring på universitetet og en af 

veteranrevyerne kommer fra Statskundskab 
som i år kunne fejre 10 års jubilæum. Politolo-
gerne var forsvarende mestre og er berømte for 
at levere vedkommende og politisk aktuel ko-
medie på et uhyggeligt højt niveau. Og jubila-
rerne stod da også for to af aftenens absolutte 
højdepunkter.  

Først i sketchen ‘Mr. Socialistic’ med SF’s for-
mand Villy Søvndal som dansk politiks nye 
mand i skysovs: 

»Jeg er socialistisk, men mere populistisk / 
nu har jeg ikke længer’ brug for VKO-O-O-O!«, 
sang han i sin egen version af Shaggys ‘Mr. 
Bombastic’. Flankeret af tre hypemen gav Villy 
den som økologisk storcharmør der taler trus-
serne af mormor fra sin røde Ro-Ro-Rover, sen-
der alle bistandspengene til FARC og giver løn-
forhøjelser over hele linjen, for »der er ikke no-
get der hedder inflatio-ho-oh-on!«

Statskundskabs anden sketch var et fremtids-
scenario hvor grønlænderne efter at have opnå-
et uafhængighed fra det danske kolonistyre for-
søger at opnå medlemskab af OA - Ondskabens 

Akse. Det lykkes imidlertid ikke at overtale 
Mahmoud Ahmadinejad og en lettere manisk 
Kim Jong Il fra Nordkorea til at indlemme øbo-
erne til trods for en rundhåndet betaling i sæl, 
spæk, sne og pant. Og til trods for skuespiller-
nes ganske forførende grønlænderaccenter.

Rap battles og fagnørder
Blandt favoritterne til titlen var også mediciner-
ne hvis ry som nogle af KU’s bedst begavede ko-
mikere, skulle forsvares med blot en enkelt 
sketch. Den udspillede sig under Folketingets 
åbningsdebat hvor rød og blå fløj svinede hin-
anden til i en ophedet rap battle. I skikkelse af 
en mulat i bæltestedshøjde med et tungt V af 
guld om halsen uddelte statsminister Anders 
Fogh Rasmussen en omgang critical beatdown 
til oppositionen med en ornli syg freestyle-rap 
om asylpolitik. Men på miljøområdet gav Helle 
T. statsministeren kam til sit hår, blandt andet 
med den allerede nyklassiske punchline: »Fogh, 
dit flow er mere hullet end ozonlaget!«

Et vigtigt element i en god universitetsrevy er 

Revyernes Revy 2008
Luften føg med skarpskåret satire da de bedste sketchs fra årets 
universitetsrevyer tørnede sammen på Datalogisk Institut. Universi-
tetsavisen var med på en griner og så fysikerne snuppe pokalen  
fra de forsvarende mestre fra statskundskab med en kneben sejr

Reportage

OPHEDNING –  

Stemningen kogte i  

auditoriet på  

Datalogisk Institut.

bIbELSK – Matematikerne 

havde opkaldt sketchen 

NOA’s ark efter dekan  

Niels O. Andersen. 

CROONER – SAXO-revyen  

portrætterede videnskabsminister 

Helge Sander som øm smørtenor
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Revy [ræ’vy]:  
En teaterfore- 
stilling sammensat 
af satiriske viser 
og optrin med  
aktuelt indhold. 

evnen til at indarbejde sit eget fagnørderi på en 
måde så sketchen stadig er vedkommende for 
udenforstående. Og det mestrede flere af de na-
turvidenskabelige revyer. En af de bedste var 
MolBioKemRevyens sketch ‘Hælmuth på Æven-
tyr’ hvor den uerfarne førsteårsstuderende Hæl-
muth skulle gennem hårde strabadser for at fin-
de en kur mod øjenkræft til sin elskede Kaske-
Lotte som ellers kun vil have mænd med for-
skerstillinger og flotte titler. Heldigvis fik Hæl-
muth hjælp af tre mus der i en noget makaber 
version af ‘Musenes Arbejdssang’ fra Askepot 
brugte hinandens organer til at finde en kur. 

Aftenens humanistiske bidrag kom fra SA-
XO’s julerevy (historie et al.) med to indslag. 
Særligt sketchen ‘Utrolige Nyheder’ var suve-
ræn og originalt skruet sammen. Scenen var et 
nyhedsstudie og dagens gæst en journalist der 
tidligere blev fyret fra Danmarks Radio for at 
manipulere med virkeligheden og overdrive be-
givenhederne på de slagmarker han rapportere-
de hjem fra. Under det lidet maskerende pseu-
donym Ebbe Nybroe kommenterede han blandt 

andet urolighederne på Nørrebro mens DR-by-
en angiveligt var under beskydning fra polak-
ker, og imaginære kugler fløj ham om ørerne. 

børnenes ven
Kompetent modstand til trods blev det dog Fy-
sikRevyen som løb med sejren med den ikke 
synderligt børnevenlige sketch ‘Bamsebäck’. I 
disse CO2-forskrækkede tider er selv børnenes 
ven Bamse blevet miljøforkæmper og har om-
bygget sit hus til et atomkraftværk. Atomer kan 
nemlig tihvertifald redde vorses fremtid så vi 
undgår alle de kulteduoxider. Men atomkraft er 
også pokkers ubelejligt at have liggende hvis 
det havner i de forkerte hænder. Det var dog 
nok de færreste der havde regnet med at de for-
kerte hænder sad på Bamse, og efter en Fernet 
Branca for meget er han og Kylling på vej til at 
bombe alting indtil »stumper af Aske flyver om-
kring«. Sketchen bestod af lige dele aktualitet, 
musikalsk vid, originalitet, stikpiller til en un-
derviser (hvis navn er forbeholdt billetkøbere), 
slapstickkomedie et godt stykke under bælte-

stedet, samt en nøje afmålt dosis homoerotik. 
Fysikernes kulisser og kostumer var rasende 
godt lavet, og de formåede at sammensætte bå-
de skuespil og musik hvilket blev fremhævet af 
dommerne som en særlig kvalitet. 

Desuden satte fysikerne det til lejligheden 
sammensatte band på noget af en opgave da 
Bamse og Kylling i deres bomberus gik direkte 
fra ‘Regnsangen’ over i Metallicas ‘Master of 
Puppets’. En stor fed tommelfinger går herfra til 
aftenens spillemænd der leverede alt lige fra 
‘Mr. Bombastic’ til de syv små dværges sang 
med fynd og klem og fingerspitzgefühl.  

Der var lagt en imponerende indsats og krea-
tivitet i de deltagende revyer, og selv om det 
(naturligvis, naturligvis!) blot handler om at 
være med, tvivler jeg på at revyforfatterne lig-
ger på den lade side indtil næste års revyer.  

ser@adm.ku.dk

ET RIGTIGT EVENTYR – Hælmuth  

fandt en kur mod øjenkræft til sin elskede  

Kaskelotte i MolBioKemRevyens sketch.

VINDEREN – Bamse skåler  

med publikum i Fernet Branca.

DEbAT – I Medicinerrevyen fik 

statsministeren en verbal afklaps-

ning af Helle T. i en freestyle-rap.

FLUEN – Smedierevyen deltog  

blandt andet med sketchen ’Fluen’.

I DÆKNING! – DR’s Ebbe (!) Nybroe under imaginær 

beskydning fra polske bander i SAXO-revyen.



16    UNIVERSITETSAVISEN 6  ·  2008

Debat

Historieløs neutralitet
MULTIKULTURALISME – Niels Holtug og 
Sune Lægaard har i Universitetsavisen nummer 
5/08 skrevet en kronik som giver et fint over-
blik over nogle af tidens politisk-filosofiske ar-
gumenter for og imod positiv særbehandling og 
anerkendelsespolitik. To spørgsmål trænger sig 
dog på: Hvilken praktisk relevans har alt dette? 
Og hvad mener forfatterne selv?

Man forstår så meget at NH og SL mener at 
diskussionen om gruppe-differentierede rettig-
heder primært drejer sig om omfordelingen af 
goder (ressourcer eller velfærd forstået som 
lykke), og at kravet om anerkendelsespolitik 
skal ses som udtryk for at flere forhold har be-
tydning for lighed, med hensyn til velfærd, og 
ikke at man vil afskaffe kravet om lighed som 
sådan.

Religiøse præferencer
Analysens uudtalte præmis lader til at være at 
velfærdsegalitarismens normative neutralitet er 
en reel mulighed. Dette følger i hvert fald hvis 
man går ind for kravet om lighed med hensyn 
til velfærd (hvad jeg tror NH og SL gør). En be-
stemt kulturel eller religiøs præference skal 
nemlig ifølge dette standpunkt anerkendes ef-
ter hvor meget ’velfærd’ en sådan anerkendelse 
vil bringe, og ikke efter hvorvidt præferencen er 
’sand’ eller ’god’.
 Som ofte hvad angår den slags diskussioner, 
nævnes en række religiøse præferencer uden vi-
dere hensyntagen til disses historiske betyd-
ning. Sikhisme, kristendom og islam bruges på 
lige fod som eksempler der kan spille en rolle i 
en lighedsdiskussion hvor anerkendelse og sta-
tus er væsentlige faktorer. 

NH og SL er i den forbindelse så klarsynede 
at de pointerer at det ikke giver nogen mening 

at kræve at et subjekt skal anerkende værdien 
af præferencer som står i direkte modstrid med 
dette subjekts egne: En kristen kan således ikke 
kræves at udtrykke samme anerkendelse af bå-
de islam og kristendommen, hvad der ellers la-
der til at være en forbløffende udbredt holdning 
om at alle bør. Noget mangler dog.

Neutralitet?
Én ting er at neutraliteten allerede er røget i 
samme øjeblik velfærds-lighed forudsættes som 
et normativt ideal da dette logisk må betyde ne-
gativ anerkendelse til grupper der anser andre 
mål for at være vigtigere. Noget andet er at NH 
og SL i deres analyse lader til at udelukke at en 
bestemt (majoritets-)gruppe kan kræve aner-
kendelse i kraft af at gruppens kultur har en be-
stemt historisk betinget status i et samfund. 

Velfærdstanken udelukker imidlertid for det 
første ikke at man politisk understøtter en hi-
storisk forankret majoritetskultur da menne-
skets velfærd i høj grad kan afhænge af at dette 
kan forstå sig selv som del af en sammenhæn-
gende kultur.
 For det andet giver det næppe megen mening 
at tale om at velfærdsegalitarismen selv har no-
gen meningsfuld relevans uden for en historisk 
sammenhæng. Dette skyldes at egalitarismen 
forudsætter en forestilling om mennesket som 
det er, abstraheret fra dets konkrete egenska-
ber. Hvis ikke denne forestilling er givet uaf-
hængigt af egalitarismen, er denne derfor et 
rent postulat. Hvorvidt grupper bør kunne an-
erkendes politisk eller ej med reference til lig-
hedstanken, er derfor  uvæsentligt hvis ikke vi 
også diskuterer hvilke historiske omstændighe-
der der ligger til grund for selvsamme ligheds-
tanke (har religion måske en betydning?). Ega-
litarismen må med andre ord kende sine græn-
ser.

Velfærd og ansvar
Et helt centralt problem er i denne forbindelse 
velfærdsideologiens forestilling om at menin-
gen med menneskelivet er velfærd. Jeg vil tilla-
de mig at hævde at dette er forkert, og i stedet 
påstå at et vigtigere mål er ansvarlighed. 

Dette udelukker ikke at velfærd kan være en 
værdifuld ting, omend en politisk omfordeling 
heraf kun er et uomgængeligt krav i den grad 
dette kan siges at være nødvendigt for at et 
samfunds borgere kan ’tage ansvar’. Da ansvar 
ikke kan skilles fra specifikke moralske spørgs-
mål, kan staten næppe være neutral. Dog forud-
sætter sandt ansvar frivillighed, og staten bør 
derfor kun være indirekte normativ, altså kultu-
runderstøttende frem for moraliserende.

Johannes Aakjær Steenbuch

Hvorfor hemmelig?
DANEKRÆ – Geologisk Museum har modta-
get et danekræ, formentlig en fossil blå fisk, og 
nyheden er gået pressen rundt. Fossilet er ud-
stillet ved siden af en blå fisk i keramik, med 
forstørret foto af fossilet og en forklarende 
tekst. Der mangler kun én oplysning: navnet på 
den amatørgeolog der fandt danekræet. 

På tilsvarende museum i Oslo oplyses dono-
rens navn på alle sten, ikke på de indkøbte sten. 
Stensamlere er mere tilbøjelige til at donere de-
res samling til museet når de ved at deres navn 
vil blive nævnt i udstillingens tekst.

Geologisk Museum har en database over alle 
sten. Adgangen til denne database er begrænset 
til de videnskabelige medarbejdere. Grunden til 
at holde databasen hemmelig er blevet begrun-
det med sikkerhedsmæssige hensyn. Sikkerhe-
den er nu på højeste niveau, og den begrundel-
se er således forældet.

Det kunne gavne Geologisk Museum hvis de 
åbnede databasen og måske endda tilføjede at 
hvis nogen ville donere dem sten, så er dino-
saurer, indiske zeoliter eller lignende sten sær-
ligt mangelfulde. Museet har under halvdelen 
af de kendte mineraler og fossiler, så der er nok 
at samle på. Hold kig på de sten der ikke findes 
i databasen, og testamenter så alle sten til Mu-
seet.

En åben politik er i videnskabens ånd. Jeg 
forstår ikke hvorfor donorer og databaser er 
hemmelige.

Hans Kloster, kustode

Visioner om SU
STATENS UDDANNELSESSTøTTE – Rege-
ringens politik om at lempe på SU-loftet er ikke 
visionær nok. De studerende har længe været 
underlagt en unødvendig regulering af deres 
indtægter, og tiden er kommet til at nytænke 
Statens Uddannelsesstøtte. Foreningen af Dan-
ske Lægestuderende (FADL) mener blandt an-
det at SU-loftet skal fjernes på kandidatdelen.

For mange studieretninger er det vigtigt at 
have mulighed for fagrelevant arbejde for at 
forbedre de faglige kvalifikationer og øge mu-
ligheden for postgraduate ansættelser. Det gæl-
der også lægestudiet. For at imødekomme dette 
mener FADL derfor at SU-loftet skal hæves – og 
på kandidatdelen fjernes helt. SU-loftet hindrer 
nemlig de studerende i at få vigtig erhvervsrele-
vant erfaring. 

Begrænsningen som det nuværende SU-loft 
sætter, betyder at man som næsten færdigud-
dannet ikke kan arbejde ret mange timer da 
lønnen ofte er betydeligt højere end i begyndel-
sen af studiet på grund af ens faglige kvalifikati-
oner. Det paradoksale er at det netop er arbej-

det sidst på studiet der giver den mest relevante 
erfaring. 

bedre læger
De danske lægestuderende kan supplere deres 
uddannelse med studierelevant arbejde. Der-
ved får sygehussektoren tilført arbejdskraft i en 
tid hvor denne i høj grad er en mangelvare. SU-
loftet forhindrer dog de lægestuderende i at ar-
bejde mere end de gør nu. 

SU-loftet hindrer også at de lægestuderende 
kan blive endnu bedre læger. Det studierele-
vante arbejde for lægestuderende udgøres pri-
mært af specialiserede vagter på hospitaler 
samt lægevikariater hvor man arbejder som læ-
ge. Mange gange berører de lægestuderende ar-
bejdsområder der ikke undervises i på studiet. 
Dette øger deres faglige kompetencer og er 
med til at højne kvaliteten af de færdige kandi-
dater. 

Det er klart at studiearbejdet ikke er en er-
statning for universitetets undervisning, men et 
værdifuldt supplement. Det er i alles interesse, 
både patienternes, lægernes og samfundets, at 
lægerne er veluddannede og har en bred klinisk 
erfaring. I praksis begrænser SU-loftet de læge-
studerendes muligheder for at dygtiggøre sig til 
deres kommende arbejde.

 
Den alternative idé
Nogle mener at studerende ikke selv kan admi-
nistrere både at bestå eksaminer og arbejde ved 
siden af studiet. For at imødegå dette argument 
foreslår FADL at SU-loftet bibeholdes på bache-
lordelen, men at det dog forøges med de tidli-
gere foreslåede 1500 kroner om måneden. Så-
ledes kan bachelordelen fungere som en slags 
’lære-fase’ hvor de nye studerende lærer hvor 
lang tid de bruger på at studere. 

På kandidatdelen derimod mener vi at den 
studerende har et indgående kendskab til kra-
vene på sit eget studie og hvilket tidsforbrug 
der kræves af den enkelte for at imødekomme 
disse. Endvidere er der på mange studier et be-
hov for at have studierelevant arbejde ved siden 
af studiet – specielt på kandidatdelen. Derfor 
mener vi at loftet på kandidatdelen skal fjernes 
helt. Besparelsen i administration samt den 
øgede indbetaling af skat kan være med til at fi-
nansiere de øgede udgifter til SU på grund af 
færre fravalgte klip.

Alle studier er forskellige – ligesom også de 
studerende er forskellige. Vi håber at vi med vo-
res forslag kan forbedre forholdene for flest 
mulige studieretninger og studerende. 

Bjarne Skjødt Worm, formand for bestyrelsen af 
Foreningen af Danske Lægestuderende

Sande ord om Sander
REPLIK – Tusind tak til Sune Auken og Johnny 
Kondrup for en præcis og efter mine begreber 
uimodsigelig analyse af det sanderske universi-
tet i sidste nummer af Universitetsavisen 
(5/08). Universitetet er skridt for skridt blevet 
dårligere og dårligere, og intet tyder på at det 
vil gå den anden vej. Som ansat er jeg desillusi-
oneret og ser kun én mulig strategi for min 
egen arbejdsmæssige trivsel: Nemlig fortsat at 
kæmpe for retten til ikke at være en del af den 
nye management- og newspeak-virkelighed, og 
i stedet hellige mig det som jeg er uddannet og 
ansat til, nemlig forskning (for så vidt den kan 
finansieres, hvilket er langt fra givet) og under-
visning. Jeg anbefaler alle der ikke trives med 
den sanderske vision om den systematiske for-
dummelse, at slå ind på samme kurs som et ele-
ment i den debat Auken og Kondrup inviterer 
til.

Mikael Rothstein, lektor, ToRS

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være 

på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord. Et synspunkt må ikke overskri-

de 4.000 enheder med mellemrum eller 600 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til 

at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. 

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.
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Digitalhumanist?

De sidste tre år har du opbygget et solidt 
teoretisk fundament inden for humaniora, 
kommunikation, design eller samfundsfag.

Nu skal det omsættes til virkelighed. 
Og den er i høj grad digital.

Med en cand.it får du både akademisk 
indsigt i digitale medier og en lang række 
praktiske færdigheder, så du kan løse 
opgaver fra dag et i dit første job.
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Din nye MacBook er kommet.

hurtigere og billigere.
Giv dig selv alle tiders fordel ved at udnytte din studierabat på Apple on Campus.

Bestil allerede i dag: www.apple.com/dk/aoc eller ring 8024 0835

Apple on Campus 10-12% rabat på Apple produkter til studie og fritid

Lige nu giver vi dig yderligere et tilskud på 700 kr. til en valgfri printer når du køber din 
nye Mac. Få f.eks. en HP C4280 printer, scanner og kopimaskine i ét, til kun 189 kr.

MacBook inkl. rabat:

Fra kr. 6.864,-
(Normalpris kr. 7.799,-)

Skal du bruge en ny computer til dit studie, 
så få alle dine drømme opfyldt med en 
MacBook. Leveres inkl. Mac OS X Leopard.
Du kan også installere Windows på din Mac.

På vegne af Reboot68, 

Christoph Houman Ellersgaard, 

sociologistuderende

STUDENTEROPRøR – Som studerende ved Københavns Universitet er det med 
stor forundring man følger den officielle fejring af begivenhederne for 40 år si-
den. 

Studenteroprøret skal tilsyneladende bruges som et spændende kuriosum der 
kan fungere som en brik i Københavns Universitets forsøg på at brande sig selv 
som virksomhed og som attraktiv spiller på uddannelsesmarkedet. De studeren-
des kamp for medbestemmelse skal altså nu bruges til at sælge den uddannelses-
koncern der har afløst det demokratiske universitet. 

Massiv afdemokratisering
For os er det paradoksalt at sidde til et arrange-
ment om ungdomsoprøret, endda med over-
skriften ’medbestemmelse’, når vi samtidigt er 
vidne til den mest massive afdemokratisering i 
universitetets 500-årige historie. Med universi-
tetsloven fra 2003 aflivede man et af de største 
eksperimenter med medarbejderdemokrati i 
landets historie, til fordel for et hierarkisk og 
gammeldags koncernstyre, direkte kalkeret ef-
ter det private erhvervsliv.

Den ledelse som nu forsøger at bruge de stu-
derendes oprør til at brande deres universitet, er 
indsat af Helge Sander til at afskaffe medarbejderdemokratiet og rette fokus i 
forskning og uddannelse mod erhvervslivets snæversynede behov. 

Universitetet kunne være et sted hvor vi gennem fri forskning producerede fri 
og gratis viden til gavn for hele samfundet og satsede på grundforskning uden di-
rekte anvendelighed. I stedet gøres universitetet til en maskine der skal skabe 
bedre mulighed for profit til erhvervslivet. 

Det vil vi ikke finde os i. Vi forlanger et universitet som bidrager til et bedre 
samfund, og som ikke accelererer i en stadig mere brutal markedsgørelse. Et op-
rør er langt mere tiltrængt nu end for 40 år siden. Vi kunne begynde i allerede i 
dag.

Ægte medbestemmelse
Hvis man mener medbestemmelse alvorligt, kunne man foreslå følgende:

Afhold demokratiske valg til alle ledende poster; én person én stemme. Hvis nog-
le af de nuværende ledere mener at have deres un-
derordnedes opbakning, er de velkomne til at stille 
op. 

Enhedsløn til alt videnskabeligt personale. Vi op-
lever årlige nedskæringer og forringelser i vilkåre-
ne for undervisning og forskning. Samtidigt har vi 
en rektor der er blandt de højest lønnede i den of-
fentlige sektor. Skær fedtlaget af vellønnede lede-
re væk, og brug pengene hvor de gør gavn.

Fri forskning, fri uddannelse. Drop aktivitetskrav 
til studerende, og rigid kontrol af ansattes forsk-
ning. Skab reel kreativitet frem for topstyring.

Smid erhvervslivet ud af bestyrelserne. Universite-
tet skal være åbent mod samfundet, men ikke do-

mineres af erhvervslivet. Vi forlanger internt flertal i alle styrende organer.
Derfor er vi som studerende med til at sætte fokus på, hvad man kan bruge 68-

oprøret til i dag ved konferencen Reboot68 den 17. maj. Her vil der frem for til da-
gens fejring af det afdemokratiserede universitet, blive diskuteret kritiske analy-
ser af oprørets blindgyder og potentialer for en ny generation der igen har modet 
til at tro på en bedre verden.

Medbestemmelse – hvad snakker I om?

Synspunkt 68
reboot

68
reboot

» Den ledelse som nu forsøger at bruge de 

studerendes oprør til at brande deres  

universitet, er indsat af Helge Sander til at  

afskaffe medarbejderdemokratiet og rette 

fokus i forskning og uddannelse mod  

erhvervslivets snæversynede behov.«

REBOOT 68 arrangeres af en gruppe unge fra en generation der 

igen har modet til at tro på en bedre verden. En del af gruppen er 

studerende ved Københavns Universitet. Den arrangerer en stor 

konference den 17. maj. Projektet er uafhængigt af andre interes-

ser end selve begæret efter at analysere og kritisere magt og  

konformitet. Se mere på www.reboot68.dk
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Tresserne var en periode hvor meget ændrede sig, og hvor parolen var at hvis 
man var utilfreds med noget, kunne man da bare lave det om. Meget af det  
opbrud der i dag bundtes under betegnelsen ’68’, foregribes allerede fra  
midttresserne af de eksperimenterende kunstnere og fusionerer med den store 
bølge af ungdomskultur. De politiske frontlinier og kampe der også forbindes 
med ’68’, dannedes derimod først for alvor i 1970’erne

Videnskabet

ling i retning af det den amerikanske mediepro-
fet Marshall McLuhan kaldte ’the Global Villa-
ge’ hvor de elektroniske medier og kommunika-
tionssystemer udgør et kæmpemæssigt eksternt 
nervesystem. Den globale horisontudvidelse 
var allerede i 1960erne tilstrækkelig til at nogle 
af de store tendenser i perioden: Atomkampag-
nen, Vietnamprotesterne, rockmusikken, ung-
domskulturen og senere ungdomsoprøret, stu-
denteroprøret og kvindebevægelsen er fælles 
for den vestlige verden.

Ungdommen i tresserne kunne med god 
grund have det indtryk at tingene rykkede sig 
ikke blot personligt og lokalt, men på verdens-
plan. 

      
Kulturkrigene
De store teknologiske ændringer der præger an-
den halvdel af det 20. århundrede både med 
hensyn til massekommunikation og teknologi-
sering af hverdagslivet, lanceres og udbredes 
for alvor i tresserne. TV er med til at homogeni-
sere Danmark, men også til at konfrontere fol-
keoplysning med kulturkløfter og folkelig pro-
test.

I de tidlige tressere raser en serie kulturkrige. 
I 1961 oprettes Ministeriet for Kulturelle anlig-
gender med socialdemokraten Julius Bomholt 
som den første kulturminister. Kulturpolitikken 
er båret af de samme principper der ligger bag 
opbygningen af det øvrige velfærdssamfund. 
Der skal ske en demokratisering af kunst og 
kultur så der bliver lige adgang for alle. I prak-
sis viser det sig dog ikke at være så let at udbre-
de interessen for kunst og kultur.

Eksponeringen for moderne kunst gennem 
radio og tv rejser proteststorme i den brede be-
folkning som ikke tidligere har været udsat for 
sådan noget som David Tudors opførelser af 

John Cages musik for præpareret klaver. Og bå-
de folkelige og kommercielle interesser presser 
på for at få mere afslappende underholdning i 
medierne i stedet for oplysende og kulturelle 
udsendelser. Til gengæld kritiserer den kunst-
neriske og akademiske elite underholdningsin-
dustrien og lavkulturelle fænomener som teg-
neserier og rockmusik for at være fordummen-
de bras der forvandler den jævne mand til en 
’homo manipulatus’ (som titlen på en bog af lit-
teraturprofessor Johan Fjord Jensen lød).

Da musikradioen P3 indføres i 1963, sam-
menligner kulturministeren det med tortur at 
lytte til den slags pop- og schlagermusik. Og da 
Kunstfonden uddeler sine første stipendier og 
hædersgaver til kunstnere i 1965, udløser det 
en folkelig bevægelse med lagerforvalter Rindal 
i spidsen som protesterer mod at skulle betale 
til noget man ikke kan forstå og slet ikke opfat-
ter som kunst.

Konflikterne mellem høj- og lavkultur er truk-
ket skarpt op. Mellem fronterne befinder sig 
imidlertid tressernes eksperimenterende kunst-
nere der nok deler den folkelige kritik af den eli-
tære kunstfims, men ikke den folkelige kunst-
smag. Derimod er avantgardekunstnerne inte-
resserede i både de massekulturelle strømninger 
og de nye teknologier som de modernistiske og 
kulturrradikale kredse tager afstand fra. 

I stedet for at løfte folket op til kunsten, er de 
eksperimenterende kunstnere interesserede i at 
få kunsten ned i dagliglivet og ud blandt almin-
delige mennesker. Det er en ambition om at de-
mokratisere kunsten, der løber gennem hele 
tresseravantgarden. 

De kunstneriske fremstød foregår fra starten 
fra egne mod-institutioner. Den eksperimente-
rende Kunstskole startes for eksempel af ganske 
uformuende kunstnere og en kunsthistoriker 

De eksperimenterende  

tressere

HISTORIE

Af Tania Ørum

I dag tror ingen man kan ændre tingenes til-
stand: Kommuner lægges sammen. Krige indle-
des. Arbejdspresset og kontrollen stiger. Ingen 
synes at mene der kan gøres noget radikalt ved 
det. 

I tresserne mente man at man kunne lave al-
ting om. Og faktisk blev en hel del lavet om: 
Kunst- og kulturbegreberne blev ændret. Græn-
serne mellem genrer og kunstarter blev over-
skredet. Kløften mellem lavkultur og finkultur 
blev fyldt op. De unge piger krøb ud af spadse-
redragten og iførte sig i stedet lårkort eller cow-
boybukser og hippiegevandter. De unge mænd 
lagde slips og jakkesæt, tog en blomst  bag øret 
og en perlekæde om halsen. Rockmusikken og 
ungdomskulturen vandt terræn trods de ældre 
generationers skepsis eller direkte modstand. 
Nye familie- og samfundsmodeller blev afprø-
vet. Og nye politiske aktionsformer blev sat i 
værk.

Selv om tressernes ungdom på mange fronter 
stod over for et langt stivere og mere hierarkisk 
samfund end vi kender det i dag, var det allige-
vel ikke så underligt hvis man dengang kunne 
få indtryk af at der var skred i tingene: Ændrin-
gerne i kunsten, livsformerne og de politiske or-
ganisationsformer fandt jo sted i en periode 
hvor der i det hele taget skete dybtgående æn-
dringer i samfunds- og kulturlivet i Danmark. 
Befolkningens levestandard steg, uddannelses-
systemet og velfærdssamfundet blev udbygget, 
samtidig med at familiemodellen med en for-
sørger og en hjemmegående husmor blev brudt 
op ved at kvinder blev sluset ud på arbejdsmar-
kedet. Samtidig skete der en teknologisk udvik-
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Skriv til Videnskabet

Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 10.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

som et alternativ til Kunstakademiet og må der-
for holde til i diverse københavnske baghuse 
uden nogen form for offentlig støtte. I løbet af 
de første år udvikler skolen sig til et kollektivt 
arbejdsfællesskab – Eksskolen - der søger at af-
montere kunstnermyter, afvikle kunstværket 
som handelsvare og afprøve nye tværæstetiske 
kunstarter som happenings der kan rykkes fra 
kunstinstitutionen ud i det sociale rum. Og i det 
offentlige rum mødes kunstnerne med tidens 
andre ungdomskulturelle og politiske strøm-
ninger.

Midttressernes eufori 
De tidlige tressere er det begyndende opbruds 
tid hvor nye strømninger kolliderer med traditi-
onelle strukturer. Midttresserne folder sig ud til 
en euforisk periode fuld af eksperimenter og tro 
på udviklingens forvandlende kraft. De nye 
strømninger har forenet sig og skabt et dige-
brud. Her kaster kunstnerne sig ud i forsøg på 
kryds og tværs af kunstarterne: En billedkunst-
ner som Poul Gernes maler en portrætserie af 
alle alfabetets bogstaver, en forfatter som Hans-
Jørgen Nielsen omdanner sine konkrete digte 
til flerstemmige oplæsningsnumre, og sammen 
med komponisten Henning Christiansen laver 
han en række tekst-og-lyd-kompositioner der 
rækker fra radioopførelser til eksperimen-
taloperaer med koreografi af skulptøren Bjørn 
Nørgaard. En komponist som Pelle Gudmund-
sen-Holmgreen eksperimenterer med uvanlige 
kombinationer af instrumenter som cello og 
båthorn. Billedkunstneren Peter Louis-Jensen 
laver passager, tilskuerne bevæger sig igennem. 
Forfatteren Erik Thygesen laver en ’roman i 
rum’ hvor læserne selv skal kombinere de op-
hængte genstande og tekster til et forløb. Bil-
ledkunstneren Stig Brøgger udgiver en roman 

bestående af løsblade i en konvolut. Maleren 
John Davidsen lader sig afbilde som ’Playboy of 
the month’ med inspiration fra bl.a. bladet Play-
boys folde-ud damer, mens Per Kirkeby både i 
sine malerier og tekster inkorporerer elementer 
fra populærkulturen. 

Ved således at kombinere de eksperimentelle 
kunstteknikker med lavkulturelle materialer og 
nye teknologier bringer kunstnerne sig i forbin-
delse med bevægelserne i det omgivende sam-
fund – selv om det ikke altid virker særlig til-
gængeligt for omgivelserne. I en periode er det 
som om der er overløb mellem høj- og lavkultur 
og mellem avantgarden og de nye ungdomskul-
turer, så det kan opleves som én ekstatisk fæl-
lesbølge der er i gang med at frembringe et helt 
nyt samfund. 

We want the world and we want it now
Billedkunstnere og digtere optræder sammen 
med de nye musikgrupper på selvskabte ung-
domskulturelle scener som Brøndby Popklub og 
selvorganiserede ungdomsklubber som Klub 27 
i Masnedøgade i København. Tværkunstneriske 
grupper danner filmkollektivet ABCinema som 
skal etablere et helt nyt filmsprog og nye kol-
lektive produktionsformer, og som straks går i 
gang med at lave film med de nye billige Super 
8-kameraer på minimalbudgetter og ofte uden 
adgang til faciliteter som klippeborde. 

Kredsen af kunstnere omkring Eksskolen la-
ver fælles tidsskrifter, først ta’ i ternet omslag 
udgivet på et forlag, dernæst ta’BOX som ud-
kommer i en plasticpose, og MAK. Og sammen 
med aktivister i ungdomsoprøret laver den 
samme kreds af kunstnere undergrundsavisen 
Hætsjj som sælges på gaden af vandrende for-
handlere der selv får halvdelen af den beskedne 
pris, mens den anden halvdel går til at dække 

trykning af næste nummer. Når grænserne mel-
lem kunstarterne er nedbrudt, og alle slags ma-
terialer kan benyttes, bliver der heller ingen 
sikre grænser mellem kunst og politik. Provo-
bevægelsen benytter sig af samme teknikker 
som samtidskunstnerne i deres politiske aktio-
ner, og kunstnerne deltager med deres virke-
midler i nye politiske manifestationer som 
sleep-ins, live-ins, udendørsarrangementer og 
sommerlejre hvor musik, afslappet samvær og 
politiske diskussioner blander sig med opførel-
sen af eksperimentalbyer, poesioplæsning og 
filmforevisning. 

I tidsskrifterne formuleres også nye opfattel-
ser af en mere flydende og flersidet identitet 
der afviger fra det traditionelle samfunds faste 
sociale roller og hierarkier. Denne ’attituderela-
tivisme’, som Hans-Jørgen Nielsen betegner 
det, skaber stor skandale i samtiden, men fore-
griber vor tids almindelige opfattelse af en mo-
bil subjektivitet. Mange tendenser fra tresserne 
der dengang så vilde ud, har senere vist sig at 
foregribe hvad der i dag er almindelige antagel-
ser. Derfor kan det fra nutidens standpunkt til 
tider være vanskeligt at få øje på hvor radikale 
tressernes eksperimenter egentlig var.

Politisk re-traditionalisering
Det er ikke mindst denne euforiske periode der 
har givet 1960’erne den lyskraft som årtiet har 
bevaret for eftertiden. Der er stadig mærkbar 
energi i datidens musik. Der er stadig knald på 
billedkunst og litteratur fra tiden. En hel del af 
tressernes kunst, musik og design tager sig sta-
dig avanceret ud i dag – og har derfor også dan-
net mode.

Mod slutningen af tresserne og i begyndelsen 
af halvfjerdserne tager den politiske mobilise-
ring overhånd over det mere legende ungdoms-

oprør og de mange selvorganiserede aktiviteter 
på alle områder – fra kunst og uddannelser til 
kollektiver og slumstormere. Ikke mindst i lyset 
af USA’s fortsatte krig i Vietnam, trods massive 
protester, bliver det synligt at ungdomsbevæ-
gelsernes eksperimenter er oppe imod mere 
uflyttelige magtforhold, og tonen bliver mere 
alvorlig og sammenbidt. Thy-lejren i 1970 hvor 
hippier og politiske aktivister mødes med kunst-
nere, flippere og almindelige unge i en fælles 
generalprøve på et nyt samfund, bliver den sid-
ste manifestation af tressernes fælles bærebølge 
af energi og tro på forandring.

Under pres af 1970’ernes hårde politiske linie 
skilles tresserbølgen igen i sine elementer: Den 
tværgående og eksperimenterende ånd som 
tresserkunstnerne en kort utopisk stund har til 
fælles med en hel ungdomsbevægelse, retraditi-
onaliseres i de politiske bevægelser og fraktio-
ner, kunsten reduceres til propagandamiddel 
eller ophører til fordel for politisk arbejde, og 
de forskellige lag og kredse i ungdomsoprørets 
brede strøm går hver sin vej. 

Tania Ørums bog om De eksperimenterende tres-
sere udkommer til efteråret på Gyldendal. Den 
følger udviklingen af de tværæstetiske kunstner-
kredse omkring Den eksperimenterende Kunst-
skole fra skolens start i 1961 til begyndelsen af 
1970erne, hvor grupperingerne spredes under 
indtryk af politiseringen, som gør en ende på den 
eksperimenterende periode. 

Tania Ørum er lektor ved Institut for Kunst- og 

Kulturvidenskab, afdeling for Litteraturvidenskab 

og Moderne Kultur. Hun bestyrer et Nordisk Net-

værk for Avantgardestudier som til maj udvides 

til et europæisk netværk for avantgarde og mo-

dernismestudier (EAM). 

OPbRUD – 1960’erne var præget 

af kulturelle eksperimenter, over-

skud og tro på forandring. Her er 

det overvintrende beboere i Frø-

strup-lejren i Thy.

FOTO: SCANPIX
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Uni-spotting

Sommer og sol(briller)
For moderedaktionen er de første tegn på sommer lig med mu-

ligheden for at flashe de korte shorts, røde sko – og ikke mindst 

solbrillerne. Derfor har Uni-spotting i dette nummer jagtet fede 

shades og sommermode blandt KU’s studerende

SOMMER-SMART

Af Mathias Holm Pedersen

Indrømmet. Det er ikke sommer endnu. Og er du en af dem der bare ikke kan vente med at 
hoppe i den korte nederdel eller klip-klapperne, så ligger du nok og læser Universitetsavi-
sen i sengen med årets første forårsforkølelse.

Men den er på vej, sommeren altså, og solen har da også et par gange i den sidste tid ka-
stet sine stråler ned på KU’s fakulteter og lokket horder af blege studerende til at pudse sol-
brillerne af og liste sig ud af læsesale og auditorier.

Og som altid er moderedaktionen med hvor tingene sker. For hvad bliver egentlig som-
merens hotteste hit når det kommer til påklædning? Og hvor meget vil du egentlig spende-
re på et par designer-solbriller?

Vi er gået med ud i solen, så du kan få svarene her på siden. Rigtig god bedring med for-
kølelsen.

Antonio Ugaz, økonomi på sidste semester

Hvilke solbriller har du på?

Et par hvide briller af mærket Arnette, købt i New York.

Hvad er det dyreste du har betalt for solbriller?

1000 kroner.

Hvad bliver sommerens modehit for dig?

Et par bukser som går til midt på læggen. Volco har lavet er 

par meget fine nogle. Dem har jeg faktisk allerede købt.

Ann Maj Slot Vilmann og Mette Marie Sørensen,  
teatervidenskab på andet semester

Hvilke solbriller har I på?

Ann: Et par to år gamle Ray-Ban købt i en genbrug på  

Østerbro.

Mette: Et par ’fake’ Ray-Ban som jeg købte i Rom sidste  

sommer.

Hvad bliver sommerens modehit?

Ann: Jeg tror det bliver lange kjoler som går helt ned til  

jorden.

Mette: Tja, måske cykelshorts. Det tror jeg kommer, nu når 

det har været smart med gamacher.

Troels Ellegaard Hansen, film- og medievidenskab på andet semester

Hvilke solbriller har du på?

Tja, det er bare nogle jeg har fundet. De er vidst af et mærke der hedder Sport.

Hvor meget har du givet for et bar solbriller?

100 kroner, tror jeg. Men jeg har solgt nogle for mere...

Hvad skal du investere i af tøj til sommeren?

De største solbriller fra Louis Vuitton. Og så siger min kæreste at harems-bukser bliver moderne.
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Duathlon i Nødebo
Den 17. maj arrangerer studerende skovathlon med  

cykling og løb. Læs mere på side �.

Satire i Den Sorte Diamant
Det Kongelige Bibliotek viser udstilling med satiretegninger af 

danske statsministre. Læs mere på side �.2SEKTION

FARMA

Af Hjørdis Havsteen Brandrup

Hvad handler din afhandling 
om?
»Jeg har undersøgt unge kvin-
ders brug af lægemidler. For-
bruget af lægemidler er stigen-
de blandt de 11-15 årige piger 
imens drengenes forbrug lig-
ger ret stabilt, og det inspirere-
de mig til at lave undersøgel-
sen. Man kan ikke forklare det 
stigende forbrug af lægemidler 
blandt pigerne ud fra deres 
symptomer, så det må være 
noget andet der får pigerne til 
at tage mere medicin. Derfor 
har jeg lavet dybdegående in-
terviews med 20 unge kvinder 
fra et gymnasium og en HF-
skole i København og på Fre-
deriksberg.« 

vendigt. Men på den anden si-
de oplever de ofte at de er 
stressede i deres hverdag og 
får hovedpine, og derfor spiser 
de Panodil. Dermed føler de 
en indre konflikt mellem et 
ønske om at undgå lægemidler 
og deres aktuelle brug af dem. 
Pigerne har ikke så meget vi-
den om lægemidler, og de er 
usikre på hvordan de skal tage 
medicin, og hvor farligt det 
er.« 

Hvorfor bruger de unge piger 
lægemidler i hverdagen?
»Det gør pigerne for at kunne 
slå til både socialt og fagligt. 
Hvis pigerne for eksempel skal 
ud om aftenen, men har en lil-
le smule hovedpine, så spiser 
de en hovedpinepille for ikke 
at risikere at gå glip af noget. 
Når de ser på deres eget for-

brug, kan de godt se at det må-
ske ikke er så sundt, men de si-
ger: For mig er det okay fordi 
jeg har behov for det for at kla-
re mine lektier eller for at kun-
ne dyrke kontakten med mine 
venner.« 

Hvad er problemerne med pi-
gernes brug af Panodil?
»Mange af pigerne i min un-
dersøgelse vidste ikke rigtig 
hvad Panodil var, og om det 
var rigtig medicin, og den uvi-
denhed er et problem. Mange 
opfattede det som ufarligt for-
di man kan købe det overalt. 
Men paracetamol er i virkelig-
heden et meget effektivt mid-
del  til selvmord, så det er ikke 
bare slik. Hvis man tager smer-
testillende midler fast, kan det 
komme til at virke omvendt så 
man udvikler kronisk hovedpi-
ne. Hvis man igennem længere 
tid tager for mange smertestil-
lende midler, kan man des-
uden få nyre- og leverproble-
mer.«

Hvorfor tror du at pigers brug 
af lægemidler er anderledes end 
drenges?
»Jeg tror at det kan have noget 
at gøre med hvordan de bliver 
opdraget til at klare deres 
smerter. Mange piger stifter 
bekendtskab med smertestil-
lende midler når de får men-
struation, og det er mere ac-
cepteret at man medicinerer 
piger mod smerter – om det så 
er hovedpine eller menstruati-
onssmerter. Måske er piger og-
så mere følsomme overfor op-
levelsen af stress end drenge, 
og har dermed lettere ved at få 
stress-hovedpine.«

Hvad håber du at opnå med din 
forskning?
»Mit mål har været at skabe en 
bedre forståelse af unge pigers 
brug af lægemidler i hverda-
gen. Med den viden kan vi fin-
de ud af hvad vi kan gøre for 

»Det er første gang der er 
blevet lavet en kvalitativ un-
dersøgelse hvor man får ind-
blik i unge kvinders brug af 
medicin i hverdagen. I stedet 
for at få en masse tal, så får vi 
viden om deres erfaringer med 
medicin og opfattelser af me-
dicin. I min undersøgelse valg-
te jeg ikke at fokusere på et be-
stemt lægemiddel, men de in-
terviews jeg lavede, kom til at 
handle meget om paracetamol 
som for eksempel Panodil og 
andre smertestillende midler.« 

Hvad er du kommet frem til i 
din undersøgelse?
»På den ene side vil pigerne 
helst undgå at tage medicin 
fordi de mener at det er farligt, 
usundt og unaturligt, og de 
mener kun man skal tage me-
dicin når det er virkeligt nød-

at nedsætte brugen af smerte-
stillende lægemidler. For ek-
sempel ved hjælp af stress-
håndtering og mere oplysning 
om lægemidler. Det er proble-
matisk at mange piger har en 
opfattelse af at Panodil er 
ufarligt. Pigerne kæder denne 
opfattelse sammen med Pano-
dils lettilgængelighed, og der-
for bør politikerne overveje 
om det er en god idé at man 
kan købe smertestillende læ-
gemidler andre steder end på 
apoteket.« 

»Jeg håber med min under-
søgelse at fjerne fokus fra pi-
gers lægemiddelforbrug og til 
deres hverdagsliv. For det som 
skaber pigernes stigende læge-
middelforbrug ser ud til at 
hænge sammen med stressre-
lateret hovedpine. Derfor er 
det pigernes hverdagsliv som 
skal under behandling, og ikke 
deres hovedpine.« 

Stressede piger tager medicin  
for at klare hverdagen
Unge piger har et stigende forbrug af smertestillende lægemidler. Den 31 årige 
cand. pharm Dana Lee Hansen har i sin ph.d.-afhandling kastet lys over bag-
grunden for pigernes medicinforbrug. Mange piger får hovedpine fordi de er 
stressede, og dermed bliver hovedpinepiller en fast del af deres hverdag 

FOTO: SCANPIX

Dana Lee Hansen er uddannet cand. pharm fra 

Den Farmaceutiske Højskole (nuværende FARMA 

på KU). Den 9. maj forsvarer hun sin ph.d.-afhand-

ling Young Women’s Use of Medicines: A Qualita-

tive Study. Dana Lee Hansen er født og opvokset i  

Canada, og efter hun har forsvaret sin ph.d.-afhandling, har hun 

planer om at flytte tilbage til Canada. 
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Boliger

Boliger udlejes 

Amager 
Periode: 1/7-08 - 1/1-09, evt.  

forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,  

54 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, inter-

net, vaskemaskine.

Husleje: 5.210 kr. inkl. forbrug.

Lejer: Ikke-ryger.

Kontakt: E-mail:  

mieha3.m5.stud.ku.dk.

Amager
Period: 1/8-08 – 1/2-09.

Size: Apartment, 3 rooms,  

94 sqm.

Equipment: Furnished/partly 

furnished, internet, cable TV, 

terrace, tel.

Rent: 8.500 per month, excl. 

heat, electricity.

Deposit: Two months of rent.

Tenant: Guest researcher or the 

like, non-smoker.

Contact: E-mail:  

sarahlunar@hotmail.com.  

Brede 
Period: 1/7-08 – 1/1-09.

Size: House, 160 sqm.

Equipment: Fully equipped, incl. 

washing maschine, TV, internet, 

garden, canoe. 

Rent: 9.000 kr. per month incl. 

heat, electricity, tv, internet.

Deposit: 18.000 kr.

Contact: Camilla Mordhorst,  

e-mail: cmom@sund.ku.dk,  

tel: 2875 3820.

Brønshøj
Periode: Fra 15/5.

Størrelse: Vær., 25 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, altan, 

adgang til køkken/bad.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. inkl. 

varme, vand.

Depositum: 2 mdrs. husleje.

Lejer: Pige, ikke-ryger.

Kontakt: Tlf.: 3860 9133.

Lejer: Ikke-ryger. 

Kontakt: E-mail:  

sanneedmonson@yahoo.dk.

Frederiksberg 
Periode: Fra 1/5-08.

Størrelse: Vær., adgang til bad, 

køkken.

Udstyr: Møbleret 

Husleje: 2.800 kr. md. inkl. el, 

varme, internet. 

Lejer: Kvinde.

Kontakt: E-mail:  

eckert-boulet@youmail.dk.

Frederiksberg
Period: 1/8 - 15/12.

Size: Apartment, 2 rooms,  

69 sqm. 

Equipment: Furnished, cable tv, 

internet, garden, terrace,  

washer, dryer.

Rent: 9.000 kr. per month incl. 

tv, internet, excl. heat, water.

Deposit: 9.000 kr. 

Tenant: No pets, no smoking.

Contact: Solveig G. Olesen,  

tel.: 6171 9817, e-mail:  

solveig_g_o@hotmail.com.

Frederiksberg 
Period: July 08 - 1/6-09. 

Size: Apartment, 4 rooms,  

113 sqm. 

Equipment: Furnished, washer, 

dryer, dishwasher.

Rent: 12.000 kr., incl. heat, wa-

ter. 

Deposit: 24.000 kr. 

Tenant: Non-smokers, no pets. 

Contact: Tel: 2341 3361, e-mail: 

lisegarkier@hotmail.com. 

 

Hillerød 
Periode: Fra okt., 2 år.

Størrelse: Hus, 192 kvm.

Udstyr: Have. 

Husleje: 12.000 kr. pr. md. + for-

brug.

Kontakt: Rune el. Lise, e-mail: 

runeoglise@hotmail.com, tlf.: 

2673 0733 el. 0047 9804 3956.   

Central Copenhagen  
Period: 1/8 – 31/12-08 or 31/1-

09.

Size: Flat, 105 sqm. 

Equipment: Furnished, dishwa-

sher, washer, tumble dryer.

Rent: 11.000 kr. per month incl. 

heating, cable tv. 

Contact: E-mail:  

oesterm@hum.ku.dk.

Christianshavn
Period: 1/7-08 – 1/8-09.

Size: Apartment, 2 rooms,  

63 sqm.

Equipment: Furnished, internet.

Rent: 7.800 kr. excl. electricity 

etc.

Contact: Claus, tel: 2989 2343.

Christianshavn
Period: Appr. 1/7-08 – 1/7-09.

Size: 2 rooms, 45 sqm. 

Equipment: Furnished, washer.

Rent: 8.000 kr. per month excl. 

heat, electricity, gas; incl. inter-

net, cable TV.  

Deposit: 2 months rent.

Tenant: Guest researcher or the 

like, non-smoker.

Contact: Anne, tel: 4063 1264, 

e-mail: 

abfabanne@hotmail.com.

Copenhagen NV
Period: 1/8-08 – 1/4-09. 

Size: House, 140 sqm. 

Equipment: Garden, dishwa-

sher, washer, TV, stereo, inter-

net, furnished. 

Rent: 11.500 kr. monthly incl. 

heat, electricity, water, internet.

Deposit: 23.000 kr.

Tenant: Non-smokers, no pets. 

Contact: e-mail: tb01@forum.dk

Dyssegård
Periode: Fra 1/6-08, 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 66 

kvm. 

Husleje: 8.000 kr. pr md. inkl. 

varme. 

Depositum: 24.000 kr. 

I Søvnens rige 
FOREDRAG – Ph.d. Mikkel Vendborg Peder-

sen, Museumsinspektør, seniorforsker, Fri-

landsmuseet, vil fortælle kulturhistorien om 

sovevaner, ca. 1500-1850

Tid: 5/5 kl. 17 

Sted: Det Kongelige Biblioteks Sorte Diamant, 

Blixen-salen, Christians Brygge 5

Arr.: Historisk Samfund 

Efter Guds død 
FOREDRAG – Ph.d.-studerende Ulrik Houlind 

Rasmussen vil tale om Hans Blumenbergs reli-

gionsfilosofi

Tid: 6/5 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44

Pris: 25 kr. Gratis for medlemmer

Arr.: Teologisk Forening

Tolerance, Respect, and Limits
FORELÆSNING – Ved den canadiske filosof, 

prof. Trudy Govier

Tid: 6/5 kl. 13.15-15.00

Sted: Det nye KUA, lok. 23.0.49 

Arr.: Forskernetværket Retorisk Medborgerskab

Leon Rosenfeld invented  
indeterminate gauge dynamics 
in 1930
FOREDRAG – Ved prof. Donald Salisbury, Physics 

Department Austin College, Sherman, Texas, 

Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, 

Berlin

Tid: 6/5 kl. 17.15

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, aud. 10

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab

Kort Nyt

Den danske familie-relations 
database
FOREDRAG – Ved Jan Wohlfahrt, Afdeling for 

Epidemiologisk Forskning

Tid: 6/5 kl. 15

Sted: SSI, Kantinen, bygning 37 

Arr.: Polymorfien

Eliteidræt
FORMIDLINGSRÆKKE – I anledning af de 

Olympiske Lege i Beijing. Denne gang med 

oplæg af Else Trangbæk, Nikolai Nordsborg 

og Jens Bangsbo

Tid: 7/5 kl. 15-17

Sted: Store Aud., Institut for Idræt

Arr.: Institut for Idræt 

Skovathlon i Nødebo

CYKLING OG LØB – Kom og vær med i forårets bedste motionsløb 

lørdag den 17. maj. Skovathlon er en duathlon der består af både cyk-

ling og løb, og så i den lune forårsskov. Skovathlon er arrangeret af 

studerende, med det primære formål, at bringe studerende fra lan-

dets videregående uddannelser sammen under venskabelige forhold. 

Løbet afholdes for anden gang og har igen i år sit udgangspunkt fra 

Skovskolen i Nødebo, lige ved Gribskov og Esrum sø. Løbet er tilrette-

lagt så alle kan være med. Dog vil der være forskel på deltagergebyr, 

afhængig af om man er studerende eller ej. 100 kr. for studerende og 

150 kr. for andre + 12 kr. i gebyr. I år er løbet udvidet så der nu tilby-

des to sværhedsgrader, begge for både mænd og kvinder. Det betyder 

at der i alt er hele fire præmieoverrækkelser, plus alle lodtræknings-

præmierne.

Du kan læse mere og tilmelde dig og dine venner på  

www.skovathlon.dk.

5�0 millioner år gamle aliens

UDSTILLING – Geologisk Museum 

viser i øjeblikket særudstillingen  

Fossilerne fra Siriuspasset. På udstil-

lingen fortælles om en enestående 

fantastisk velbevaret fossil fauna 

fundet i Siriuspasset i Nordgrønland. 

Disse allertidligste dyr på Jorden var 

meget anderledes end de senere vel-

kendte former som fisk, dinosaurer, fugle m.fl., og de mærkværdige 

væsener kan godt give mindelser om noget fra en science fiction-film. 

På udstillingen vises modeller af de mærkelige dyr, baseret på rekon-

struktioner af fossilerne. 

Læs mere om udstillingen på http://geologi.snm.ku.dk.

TRÆNING – I formidlingsræk-

ken om Eliteidræt vil foredrags-

holderne denne gang diskutere 

udviklingen af dansk eliteidræt 

og eliteidrættens træningsme-

toder. P
H

O
T

O
S
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Indre København
Periode: 1/6-08- ca. 1 år.

Størrelse: 2 vær. m. eget køk-

ken, badevær.

Husleje: 6.500 kr. pr. md. inkl. 

varme, el, kabel-tv, internet 

mm.

Depositum: 13.000 kr.

Lejer: Enlig, rolig kvinde.

Kontakt: Charlotte,  

tlf.: 6064 1897.

Indre København 
Periode: 1/6 - 1/10.

Størrelse: Lejlighed, 104 kvm.,  

4 vær.

Udstyr: Møbleret, internet.

Husleje: 9.500 kr. inkl. internet.

Depositum: En måneds leje.

Lejer: Ingen husdyr.

Kontakt: E-mail:  

mail@susanneodgaard.dk,  

tlf.: 191 7297 1479.

Nordvest
Periode: 1/5-1/9.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær.,  

45 kvm.

Husleje: 2.800 kr. pr. md.

Kontakt: Niels Morten Solmer, 

tlf.: 4581 4689, e-mail:  

mersol912@gmail.com.

Nørrebro 
Periode: Fra 1/5-08.

Størrelse: Lejlighed, 60 kvm.

Udstyr: Evt. delvist møbleret.

Husleje: 7.000 kr. inkl. vand, 

varme.

Kontakt: E-mail:  

claraprats@hotmail.com.

Søborg
Periode: 8/7-08 – 1/8-09.

Størrelse: Lejlighed, 3 ½ vær., 

85 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, inter-

net. 

Husleje: 6.200 kr. pr. md. inkl. 

varme, vand, kabel-tv.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Charlotte,  

tlf.: 2160 3062.

Østerbro
Periode: Snarest, indtil 3 år. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Fuldt møbleret, altan, 

elevator mm.

Husleje: 7.300 kr. pr. md. +  

forbrug. 

Depositum: 3 mdrs. husleje. 

Lejer: Udenlandsk forsker el. 

lign. 

Kontakt: E-mail:  

rasmussoelberg@hotmail.com.

Østerbro 
Periode: 1/5-08 – 1/6-09, kan 

forhandles.

Størrelse: Lejlighed, 83 kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskemaski-

ne, tørretumbler.

Husleje: 11.000 kr. pr. md.

Depositum: 22.000 kr.

Lejer: Ingen husdyr.

Kontakt: Cecila, tlf.: 2622 0514.

Boliger søges

Copenhagen
Period: From 15/7-08, for 1-2  

years.

Size: Three-room apartment.

Equipment: Furnished, cable TV.

Rent: Max 8.000 kr. per month 

excl. heat, electricity.

Tenants: Russian associate prof. 

with family, non-smokers.

Contact: Oleg Osadchii,  

e-mail: osadchii@mfi.ku.dk,  

tel: 3532 7134 or 3391 7307.

Copenhagen
Period:  1/9-08 – 30/6-09.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Furnished, laundry 

facilities.

Tenant: Foreign researcher, 

non-smoking.

Contact: Martin Platt,  

e-mail: platt@hum.ku.dk,  

tel: 2396 4883.

Copenhagen
Period: From 1/6-08, at least 1 

year. 

Size: 4-room apartment.

Equipment: Furnished/unfur-

nished. 

Rent: Approx. 15.000 kr. incl. 

utilities. 

Tenant: University employees. 

Contact: Jacek Mokrosinski,  

e-mail: jacek@sund.ku.dk.

 

Copenhagen K/N/Ø
Period: May 08 – June 09. 

Size: 1-2 rooms, min. 30 kvm. 

Equipment: Fully furnished,  

laundry, internet, access to  

kitchen, bathroom. 

Rent: Max 4.500 kr. all incl. 

Tenant: Non smoking, guest  

lecturer, female, aged 49. 

Contact: E-mail:  

mfleming@marthafleming.net.

Storkøbenhavn
Periode: Fra maj el. juni.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær., 

min. 50 kvm. 

Husleje: Maks. 6.000-6.500 kr. 

pr. md.

Lejer: Ungt par, ikke-rygere,  

ingen husdyr.

Kontakt: Andreas, tlf.: 2639 

3884, e-mail: andreas.grifle@

gmail.com,

Anna, tlf.: 6174 8573, e-mail: 

annaogstrup@hotmail.com. 

 

Stillinger

VIP-stillinger

Naturvidenskab

Studenterundervisere/  
undervisningsassistenter
Økonomisk Institut søger både 

studenterundervisere og færdi-

ge kandidater pr. 1/9-08 til un-

dervisning på alle niveauer. Se 

områderne på www.econ.ku.

dk/Department/Jobs/. Yderlige-

re oplysninger fås hos Hanne 

Bengtsson, tlf. 3532 3050. An-

søgning sendes til: Hanne 

Bengtsson, Økonomisk Studie-

nævn, Studiestræde 6, 1455 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 16/5-08 kl. 12.

Ph.D. position in molecular 
biology 
A 3-years Ph.D. position is im-

mediately available at the Cen-

ter for Functional and Compa-

rative Insect Genomics, http://

www2.bio.ku.dk/insect_

genomics/. In the project we 

want to apply plant RNAi to 

control insects that are agricul-

tural pests. For further informa-

tion on the general topic see: 

Gordon and Waterhouse, Na-

ture Biotechnology 25 (2007) 

1231-1232. The candidate 

should have a solid experimen-

tal background in molecular 

biology and a documented bro-

ad interest in biology. Please 

send a PDF file including your 

CV, university marks, contact 

addresses of 1-2 references, and 

technical experience to Prof. 

Cornelis (Cok) Grimmelikhuij-

zen, e-mail: cgrimmelikhuij-

zen@bi.ku.dk, tel: 3532 1227 as 

soon as possible.

Application deadline: 20/5-08.

Samfundsvidenskab

Undervisningsassistent til 
Socialpsykologi I 
På Institut for Psykologi er en 

stilling som undervisningsassi-

stent i Socialpsykologi I ledig til 

besættelse. Undervisningsassi-

stenten skal tilrettelægge og 

gennemføre undervisning og 

dertil hørende eksaminer inden 

for Socialpsykologi I på bache-

loruddannelsen under vejled-

ning af fagets fagkoordinator.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 19/5-08, kl. 12.

Associate Professorship in 
Work and Organizational 
Psychology
The Department of Psychology 

offers a new position as Associ-

ate Prof. in Work and Organiza-

tional Psychology. Associate 

professorship positions involve 

research, teaching courses at all 

levels, supervision of research 

students, and administration. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See http://jobportal.ku.

dk/.

Application deadline: 23/5-08.

Professorships with special 
responsibilities in applied 
psychology
The Department of Psychology 

wishes to strengthen research 

and teaching in the psychologi-

cal aspects of migration and so-

cial integration and invites ap-

plications for professorships 

with special responsibilities in 

applied psychology with parti-

cular emphasis on the psycholo-

gy of migration or social inte-

gration. The tenure of the pro-

fessorships is 5 years with the 

possibility of an extension of up 

to 3 years. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See http://jobportal.ku.dk/ 

or www.psy.ku.dk. 

Application deadline: 23/5-08.

Kandidatstillinger på  
Institut for Psykologi
Et antal 1-årige kandidatstillin-

ger inden for børne- og/eller 

voksenområdet er ledige til be-

sættelse pr. 1/9-08 på Universi-

tetets Psykologiske Klinik, Insti-

tut for Psykologi. Kvalifikatio-

ner: Cand. psych. samt klinisk 

erfaring og interesse for forsk-

ning. Ansøgningsskema er nød-

vendigt og rekvireres på Univer-

sitetsklinikken, tlf.: 3532 4900. 

Det udfyldte skema indsendes 

sammen med kopi af eksamens-

bevis. Ansøgningsskema og den 

evt. skriftlige produktion der 

ønskes inddraget i bedømmel-

sen, bedes vedlagt ansøgningen 

i 5 eksemplarer med en liste 

over disse. Yderligere oplysnin-

ger kan fås ved henvendelse til 

sekretær Heidi Riiber el. klinik-

leder, lektor, cand. psych. Hel-

mer Bøving Larsen.

Ansøgningsfrist: 30/5-08.

Professorship with special 
responsibilities in Public  
Administration and  
Organization
The Department of Political 

Science invites applications 

from political science candida-

tes for a temporary professorial 

position with special responsibi-

lities to strengthen at the inter-

national level the Department’s 

research and teaching in natio-

nal public administration and 

organization. Appointment is 

to be made as soon as possible. 

The tenure of the professorship 

is 5 years with the possibility of 

an extension of up to 3 years. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

The Industrial Revolution, the 
Interiority Revolution, and the 
Incentive Revolution
FOREDRAG – Ved Joel Pfister, prof. of English 

and American Studies Wesleyan University, Con-

necticut

Tid: 7/5 kl. 13-15

Sted: KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Institut for Engelsk, Tysk og Romanske Studi-

er, dr. Martyn Bone, e-mail:  

bone@hum.ku.dk

Politiseringstendenser i  
samtidskunsten
FOREDRAG – Ved Mikkel Bolt Rasmussen, ph.d. 

og adjunkt ved Institut for Kunst og Kulturviden-

skab. Efterfølgende debat

Tid: 8/5 kl. 20

Sted: Vartov opgang H

Pris: 25 kr. Gratis for medlemmer

Arr.: Studenterkredsen,  

http://studenterkredsen.dk/ramme20.html 

 

Problems in Poetic  
Language: Form as/or  
Meaning?
KONFERENCE – Med oplæg af bl.a. prof. 

Derek Attridge, York, prof. Clive Scott, East 

Anglia, forskningslektor Frank Kjørup, KU, 

prof. Atle Kittang, Bergen, lektor Jan Rosiek, 

KU, prof. Christian Kock, KU

Tid: 8/5 - 9/5 

Sted: Carlsberg Akademi, Gamle Carlsberg Vej 

15, Valby 

Tilmelding: Til Frank Kjørup, e-mail: kjoerup@

hum.ku.dk 

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprog- 

videnskab, http://humanist.hum.ku.dk/ 

kalender/2008/maj/poetic/

TalkBank – Reintegrating  
the Disciplines
FOREDRAG – Ved Brian MacWhinney, Carnegie 

Mellon University og SDU

Tid: 8/5 kl. 15.15-17.00 

Sted: Det Nye KUA, lok. 22.0.47 

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik,  

www.lingvistkredsen.dk

Neandertal-genetik
FOREDRAG – Ved prof. Eske Willerslev, Ancient 

DNA and Evolution Group, Biologisk Institut 

Tid: 8/5 kl. 20

Sted: Biologisk Institut, Universitetsparken 15, 

aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Form og betydning i  
dansk poesi: Praksis – kritik –  
didaktik
KONFERENCE – Forfattere, kritikere og pæ-

dagoger samles om en række grundlæggende 

spørgsmål om poesiens fænomenologi. Tør 

man spørge: Hvad er poesi? 

Tid: 7/5 kl. 10-17

Sted: KUA, aud. 22.0.11

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprog- 

videnskab, http://humanist.hum.ku.dk/kalen-

der/2008/maj/poetic_language/

 

Dansk Editionshistorie 
SEMINAR – Med oplæg af lektor, dr.phil 

Johnny Kondrup, lektor, mag.art Britta Olrik 

Frederiksen, docent, dr.phil Sten Ebbesen og 

dr.phil Paula Henrikson

Tid: 7/5 kl. 14.15–17.30

Sted: KUA, lok. 22.049

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprog- 

videnskab, kondrup@hum.ku.dk

TorsdagsChillOut
KONCERTER – Vi spiller ny, gammel dansk og 

udenlandsk musik for feinschmeckere. Koncert 

med Prins Nitram og Ginger Ninja 

Tid: 8/5 kl. 14-17 og 21

Sted: Studenterhuset

Arr.: Københavns Uniradio 
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High-tension Aesthetics – Aesthetics and Ethics  
in Contemporary Media
KONFERENCE – International konference med bl.a. Anne Jerslev, Victoria Pitts- 

Taylor, Caroline Evans, Nicola Green, John Corner, Daya Thussu, Mikael Bertelsen og Mads Brügger 

Tid: 8/5 - 9/5 

Sted: KUA, lok. 23.0.49 

Arr.: Forskningsprojektet Hvor går grænsen? Højspændingsæstetik og etisk kvalitet i den aktuelle 

mediekultur, www.high-tension-aesthetics.com

Language Acquisition
FOREDRAGSRÆKKE – Med Brian MacWhinney, 

Psychology Carnegie Mellon University og SDU, 

og Birgitta Sahlén, Avdelningen för logopedi, fo-

niatri och audiologi, Lunds Universitet 

Tid: 9/5 kl. 10.00-12.30

Sted:: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprogviden-

skab, Elisabeth Engberg-Pedersen, e-mail: eep@

hum.ku.dk

North European Symposium 
for Archaeological Textiles 
KONFERENCE – Med deltagelse af mere end 

110 tekstilforskere fra 23 lande

Tid: 14-17/5

Sted: KUA, lok. 23.0.50 og Nationalmuseet 

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center 

for Tekstilforskning, Nationalmuseet, Lejre 

Forsøgscenter, www.ctr.hum.ku.dk

Guaman Poma and his 
literary and historical  
interlocutors
FOREDRAG – Ved dr. Rolena Adorno, Reuben 

Post Halleck prof. of Spanish, Yale University 

Tid: 15/5 kl. 16

Sted: Den Sorte Diamant, Blixen-salen

Arr.: Det Kongelige Bibliotek,  

www.kb.dk/da/nb/tema/poma/

tract. See http://jobportal.ku.dk/ 

or www.polsci.ku.dk. 

Application deadline: 2/6-08.

Assistant/Associate Profes-
sor in Public Administration 
and Organization
Assistant Prof. at Department 

of Political Science: It is ex-

pected that the position, which 

is a temporary 3 years training 

position, will be filled by a can-

didate with academic qualifica-

tions in the social sciences at 

the level of Ph.D. or equivalent.  

Associate Prof.: It is expected 

that the position will be filled 

by a candidate with academic 

qualifications at international 

level in the social sciences, to-

gether with research experience 

that can contribute to strengt-

hening theoretical or empirical 

research.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See http://jobportal.ku.dk/ 

or www.polsci.ku.dk. 

Application Deadline: 16/6-08.

Sundhedsvidenskab

Clinical professorship in  
geriatrics with special focus 
on treatment programmes 
Applications are invited for a fi-

xed-term (5 years), externally fi-

nanced combined position of a 

clinical prof. at the Faculty of 

Health Sciences, at the Depart-

ment of Orthopaedics and In-

ternal Medicine and a research 

director at Gentofte Hospital’s 

House of Research. The position 

is for immediate appointment. 

Both the professorship and the 

associated position will be pla-

ced at and financed by Gentof-

te Hospital. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 19/5-08, 

at 12 noon.

Professorship with special 
duties in Forensic Anthro-
pology
Applications are invited for a fi-

xed-term (5 years) professorship 

with special duties in Forensic 

Anthropology, at the Depart-

ment of Forensic Medicine, to 

commence from 1/1-09, or as 

soon as possible thereafter. 

Further information enquiries 

can be made to Head of De-

partment and Director, Prof. 

Niels Morling, tel: 3532 6116.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

or contact the Faculty, tel: 3532 

7053.

Application deadline: 16/6-08, 

at 12 noon.

TAP-stillinger

Teologi

Studentermedhjælp til  
Receptionen 
Vi ønsker snarest at ansætte en 

studentermedhjælper 10 t/u 

fordelt over 2 dage fra kl. 8.30-

13.30. Arbejdet består hoved-

sagligt i ekspedition af personli-

ge og telefoniske henvendelser, 

derfor er det vigtigt at du er 

serviceminded. Du er velkom-

men til at kontakte Annie i Re-

ceptionen for at høre mere om 

stillingen. Ansøgningen afleve-

res til: Receptionen, Det Teolo-

giske Fakultet, Mrk.: Studenter-

medhjælp.

Humaniora

AC-medarbejder til Asian 
Dynamics Initiative
De primære arbejdsopgaver 

omfatter: Projektkoordination 

for satsningsområdet ADI, web-

master samt kommunikations-

opgaver, planlægning af konfe-

rencer og seminarer, daglig ko-

odinering med sekretæropga-

ver, m.v. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.antropologi.ku.

dk.

Ansøgningsfrist. 9/5-08. 

Støtte

Fonde

Fonden til fremme af  
odontologisk videnskab af 
januar �001
Fonden yder støtte til tandlæ-

ger til hjælp til videregående 

studier indenfor den odontolo-

giske videnskab, og ansøgere 

der arbejder med videnskabeli-

ge opgaver indenfor odontolo-

gien, fortrinsvis til kandidater 

der arbejder på at erhverve den 

odontologiske doktorgrad.

Legatet vil blive uddelt til de to 

formål i portioner på henholds-

vis 7.500 kr. og 5.892 kr. Ansøg-

ningen med bilag bedes frem-

sendt til Tandlægeskolen, Att.: 

Thomas Bjørn Poulsen, Nørre 

Allé 20, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 6/5-08. 

Jens Nørregaard og Hal 
Kochs Mindefond 
Fonden indkalder herved an-

søgninger til den kommende 

uddeling af forskningsmidler 

i foråret 2008. Fonden har til 

formål at fremme forskning in-

den for dansk kirkehistorie og 

økumenisk teologi. Nærmere 

oplysninger om fondens virke 

fås ved skriftlig el. telefonisk 

henvendelse til c/o Afdeling for 

Kirkehistorie, Købmagergade 

46, 1. sal, P.O.B. 2164, 1150 

Kbh. K., e-mail: akh@teol.ku.dk, 

http://www.teol.ku.dk/akh, tlf.: 

3532 3610.

Ansøgningsfrist: 13/5-08.

Eugéniu Lozovans fond
Fonden har til formål at støtte 

rumænske studerende og yngre 

forskere der ønsker at studere 

el. forske ved KU (romansk filo-

logi, græsk, latin, historie, ar-

kæologi). I visse tilfælde kan 

også danske studerende og 

yngre forskere modtage støtte. 

Der uddeles et antal legatporti-

oner pr. 1/9-08 efter skriftlig an-

søgning (ikke e-mail). Der er in-

gen ansøgningsformular. An-

søgningerne skal indeholde op-

lysninger om akademisk karrie-

re, studie- el. forskningsprojekt, 

samt redegørelse for det ansøg-

te beløb. Legatmodtagerne kan 

forske el. studere i et vesteuro-

pæisk land efter deres eget 

valg. Der gives fortrinsstilling til 

forskere. For nærmere oplysnin-

ger kontakt Erling Strudsholm, 

Institut for Engelsk, Germansk 

og Romansk, e-mail: struds@

hum.ku.dk. Ansøgninger sendes 

til: Ultima advokater A/S, att. 

Christian Petri, Københavnsvej 

14-16, Postboks 16, 3400 Hille-

rød.

Ansøgningsfrist: 15/5-08.

Aalborg Katedralskoles  
Studie- og Jubilæumsfond 
og Aalborg Katedralskoles 
Fællesfond
Legater fra ovennævnte fonde 

kan søges af dimittender fra 

Aalborg Katedralskole som stu-

diehjælp i de første studieår. 

Ansøgningsskema rekvireres fra 

Aalborg Katedralskole, tlf.: 

9631 3772, e-mail: kos@aalkat-

gym.dk. Ansøgningen stiles til 

legatets bestyrelse og sendes til 

Aalborg Katedralskole, Sankt 

Jørgens Gade 5, postboks 556, 

9100 Aalborg.

Ansøgningsfrist: 31/5-08. 

Novo Nordisk Fondens  
excellensprojekt
En højt kvalificeret yngre for-

sker på postdoc niveau fra Dan-

mark, Finland, Island, Norge og 

Sverige kan søge om 5 mill. kr. 

til et projekt (løn og drift) in-

denfor endokrinologisk forsk-

ning. Forskningsprojektet skal 

være translationelt med ud-

gangspunkt i den kliniske forsk-

ning. Projektet er 5 årigt og i 

første omgang indsendes Letter 

of Intent. Det fulde opslag og 

ansøgningsskema findes på 

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 2/6-08, kl. 16.

Projektstøtte fra Novo  
Nordisk Fonden
Forskere fra Danmark, Finland, 

Island, Norge og Sverige kan sø-

ge om støtte til grundvidenska-

belig og klinisk forskning inden 

for endokrinologi. Der uddeles 

19 mill. kr. Projektet skal være 

begrænset el. en klart angivet 

del af et større projekt. Der 

ydes støtte til driftsudgifter og 

teknisk assistance, herunder løn 

til andre forskere i en begræn-

set periode. Der ydes støtte til 

egen løn til hovedansøgeren - 

til forskning på fuld tid i en be-

grænset periode og under for-

udsætning af at hovedansøge-

ren kan fritages fra andre ar-

bejdsopgaver i denne periode. 

Der ydes ikke støtte til rejser og 

trykkeudgifter, el. til større ap-

paratur. Det fulde opslag og 

ansøgningsskema findes på 

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 2/6-08, kl. 16.

Novo Nordisk Fondens  
Gæsteprofessorat �008
Forskere fra Danmark, Finland, 

Island, Norge og Sverige kan sø-

ge om rammebevilling på 1 mill. 

kr. til igangsættelse af forsk-

ning i samarbejde med andre 

nordiske forskningsinstitutio-

ner. Bevillingen skal gøre det 

muligt for en prominent endo-

krinologisk forsker på prof.-ni-

veau fra et nordisk land i løbet 

af året at besøge mindst to en-

dokrinologiske institutioner i 

Norden. Formålet er at styrke 

det nordiske samarbejde inden 

for endokrinologi ved at igang-

sætte forskningsprojekter og 

ved forelæsninger el. anden un-

dervisning. Gæsteforskeren bør 

så vidt muligt knyttes som gæ-

steprof. ved de institutioner der 

samarbejdes med. Det forventes 

at aktiviteterne gennemføres 

8. maj    9. maj  14.-17. maj

DEN 11. TIME – De to programværter 

Mads Brügger og Mikael Bertelsen fra 

DR2’s program Den 11. time vil begge del-

tage på konferencen High-tension Aeste-

tics. Den 11. time er bl.a. blevet kendt for 

værternes alternative og overraskende in-

terviews. Her er den tidligere præsident 

for Sovjetunionen Mikhail Gorbatjov på 

besøg hos Mads Brügger.  FO
T
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inden for 1 år. Det fulde opslag 

og ansøgningsskema findes på 

www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist: 2/6-08, kl. 16.

Novo Nordisk Fonden,  
Ny forskningsmetodik
Forskere fra Danmark, Finland, 

Island, Norge og Sverige kan sø-

ge om mindre rejselegater til 

korte studieophold. Ansøger 

skal som aktiv forsker kunne 

besøge en anden nordisk for-

skergruppe med henblik på at 

tilegne sig ny viden i metodik 

indenfor endokrinologisk forsk-

ning. Der kan søges om dæk-

ning af rejse- og opholdsudgif-

ter (maks. 4 uger), hver bevil-

ling er på 10-15.000 kr. Det ful-

de opslag og ansøgningsskema 

findes på www.novonordisk-

fonden.dk.

Ansøgningsfrist: 2/6-08, kl. 16.

Legater

Adalbert Gade og hustrus 
legat
Der uddeles 80.000 kr. Legatet 

kan søges af alle studerende 

ved KU.

Legatet uddeles efter stipendie-

udvalgets bestemmelse, f.eks. 

svarende til differencen mellem 

de af SU for det enkelte støtte-

år fastsatte stipendie- og egen-

indtægtsbeløb, el. hvis ansøge-

ren ikke agter at søge stipendi-

um gennem SU. Der anvendes 

universitetets ansøgningsskema 

for KU’s legater som kan printes 

ud fra www.su.ku.dk/legat. På 

forsiden angives legatets navn. 

Legatet uddeles i august 2008. 

Ansøgning sendes til: 

Københavns Universitet, SU-

kontoret, Fiolstræde 22, Post-

boks 2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/5-08, kl. 12.

Ellen Hartmanns rejselegat
Af ovennævnte legat er 1 legat-

portion til disposition for en 

kvindelig studerende som stu-

derer nordisk filologi el. har 

dansk som hovedfag. Det dispo-

nible beløb udgør 76.000 kr. 

som skal anvendes til studieop-

hold ved Uppsala Universitet el. 

Stockholm Högskole. Der an-

vendes universitetets ansøg-

ningsskema for KU’s legater 

som kan printes ud fra www.

su.ku.dk/legat. På forsiden angi-

ves legatets navn. Ansøgning 

sendes til: SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, Postboks 2112, 1014 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/5-08, kl. 12.

Kaj Hanssons Legat
2 legatportioner à 15.000 kr. er 

ledige. Legatet kan søges af 

ubemidlede, flittige medicinske 

studerende der har bestået fase 

1 på den gamle studieordning 

el. bacheloruddannelsen på den 

nye studieordning med et godt 

resultat. Der anvendes universi-

tetets ansøgningsskema for 

KU’s legater. Skemaet kan prin-

tes ud fra www.su.ku.dk/legat. 

På forsiden angives legatets 

navn. Ansøgning sendes til: SU-

kontoret, Fiolstræde 22, Post-

boks 2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/5-08, kl. 12.

Direktør Henry Lotinga og 
hustru Genie Lotinga,  
f. Mason’s mindelegat
Af ovennævnte legat er et be-

løb på 76.000 kr. til uddeling. 

Legatets formål er at hjælpe 

studerende ved KU til relevant 

studieophold. Der anvendes 

universitetets ansøgningsskema 

for KUs’ legater. På forsiden an-

gives legatets navn. Ansøg-

ningsskema printes fra www.su.

ku.dk/legat. Ansøgningen sen-

des til: SU-kontoret, Fiolstræde 

22, Postboks 2112, 1014 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 22/5-08, kl. 12.

Maleren Knud Fløystrup’s 
Mindelegat
Der uddeles i alt ca. 7.000 kr. 

Legatet skal tilfalde en el. flere 

værdige og trængende mandli-

ge studenter fra Bornholm til 

gennemførelse af studier ved 

universitet el. læreanstalt el. til 

gennemførelse af anden ud-

dannelse. Skriftlig ansøgning 

inkl. skatteattest, afskrift af ek-

samensbeviser, udtalelser fra 

skole, universitet, læreanstalt 

el. lign. sendes til Advokat Ole 

Erlich-Eriksen, Legalink Advo-

katfirma, Grønningen 17, 1., 

1270 Kbh. K. Ansøgningsfrist: 

26/5-08. 

De andre har ordet
SEMINAR – Om ikke-vestlige perspektiver på 

kulturmøder

Tid: 17/5 kl. 9.00-16.30

Sted: Christianshavns Beboerhus, Dronnin-

gensgade 34 

Pris: 130 kr. for medlemmer og studerende. 

160 kr. for andre

Tilmelding: Til Caroline Nyvang, e-mail:  

nyvang@hum.ku.dk

Arr.: Historisk Samfund,  

http://historisksamfund.saxo.ku.dk

Stort og småt om hvalers  
fylogeni – molekyler vs.  
morfologi 
FOREDRAG – Ved Mette Elstrup Steeman, 

Biologisk Institut

Tid: 20/5 kl. 15.15 

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 

Aud. 

Arr.: Palæontologisk Klub, palklub@geol.ku.dk 

Leptospira
FOREDRAG – Ved Louise Hjelmar Krøigaard, 

SSI

Tid: 20/5 kl. 15

Sted: SSI, Kantinen, bygning 37 

Arr.: Polymorfien

Military and Textile  
Conference
KONFERENCE – Med foredragsholdere fra en 

række europæiske lande

Tid: 20-22/5

Sted: KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center 

for Tekstilforskning, http://ctr.hum.ku.dk/

17.-20. maj  20. maj

Har du, hvad indsatsen kræver?

Meld dig til Hjemmeværnets Indsatsstyrke
www.his-kbh.dk

Totalforsvarsregion København dækker hærhjemme-
værnet i Region Hovedstaden.

Vores magasin FELTPOST dækker endnu mere og er 
for dig, der er interesseret i forsvaret og forsvars-
relaterede opgaver.

Du kan tegne et gratis abonnement ved at skrive til 
tfrk-isek@hjv.dk. Du kan også læse mere på 
www.tfrk.dk eller www.feltpost.dk

Læs mere på www.dtu.dk/job

Vicedirektør
FødeVareinstituttet

Vicedirektøren har til opgave at understøtte Institutdirektøren i fast-
læggelse af instituttets strategi og udvikle instituttet i overensstemmelse 
hermed. Vicedirektøren har desuden som opgave at være instituttets 
administrative leder med personaleansvar for ledelsessekretariatet.

Ansøgere skal have en relevant akademisk uddannelse og skal kunne 
dokumentere solid erfaring med ledelse af komplekse fagprofessionelle 
organisationer eller grupper.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutdirektør 
Henrik Wegener på tlf. 7234 7411.

 Se det fulde stillingsopslag på www.dtu.dk/job

Ansøgningsfrist: 5. maj 2008 kl. 12.00.

Danmarks Tekniske 
Universitet er en af 
Nordeuropas
førende forsknings- 
og uddannelses-
institutioner inden 
for ingeniør-
området med 6.200 
studerende, 4.500 
ansatte og en årlig 
omsætning på 
3,1 mia. kr. 

DTU har pr. 
1. januar 2007 
fusioneret med 
Danmarks
Fødevareforskning,
Forskningscenter
Risø, Danmarks 
Fiskeriunder-
søgelser, Danmarks 
Rumcenter og 
Danmarks Transport-
Forskning.
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Forsvar

Disputatsforsvar

Humaniora

The Historiographical Con-
cept ‘system of Philosophy’: 
Its origin, nature, Influence 
and Legitimacy
Doktorand: Lektor Leo Catana.

Tid: 30/5, kl. 13.

Sted: Det Nye KUA, Njalsgade, 

aud. 23.0.50, Njalsgade 126.

Afhandlingen: Er trykt på forla-

get Brill: Leiden and Bosten og 

kan erhverves hos http:brill.nl/ 

til 129 US dollars.

Ph.d.-forsvar

Biovidenskab

Generation of a combined 
PAI-1 and TIMP-1 gene- 
deficient Mouse Model 
Kandidat: Jakob le Fèvre Hars-

lund.

Tid: 5/5, kl. 10.15.

Sted: LIFE, lok. 1-01, Bülowsvej 

17, Frederiksberg C. 

Sammenligning af den  
‘omvendte kostpyramide’ 
og den ‘traditionelle kost-
pyramide’ på kropsvægt –  
3 års randomiseret kost- 
intervention
Kandidat: Cand. scient Anette 

Pia Due. 

Tid: 9/5, kl. 13.30.

Sted: LIFE, aud. 3-14, Thor-

valdsensvej 40, Frederiksberg.

Farma

Young Women’s Use of Me-
dicines: A Qualitative Study
Kandidat: cand.pharm. Dana 

Lee Hansen. 

Tid: 9/5, kl. 14.

Sted: Institut for Farmakologi 

og Farmakoterapi, aud. 3.

Afhandlingen: Et resumé kan 

rekvireres på www.farma.ku.dk/

phd/defences, og selve afhand-

lingen kan ses på FARMAs bibli-

otek.

Jura

Det strafferetlige legalitets-
princip. Hjemmel og fortolk-
ning.
Kandidat: Cand. jur. Trine Bau-

mbach.

Tid: 9/5, kl. 14.

Sted. Anneks A, Studiegården, 

Studiestræde 6.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på JURs bibliotek og 

kan rekvireres ved henvendelse 

til Forskningsservice, JUR.

Naturvidenskab

L^�-invariants for compact 
quantum groups
Kandidat: David Kyed.

Tid: 2/5 kl. 15.15.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

aud. 4.

Afhandlingen: Kan rekvireres 

ved henvendelse til forfatteren 

på e-mail: kyed@math.ku.dk.

Sundhedsvidenskab

Homeobox and microRNA 
gene expression in the 
mammalian central nervous 
system
Kandidat: Mads Bak.

Tid: 2/5, kl. 12.

Sted: Panum, Hannover Aud.

Structural and mechanical 
adaptations of tendinous 
tissue to exercise and in 
overload injury 
Kandidat: Mads Kongsgaard. 

Tid: 10/5, kl. 13.

Sted: Sygeplejeskolens Aud., Bi-

spebjerg Hospital, Tuborgvej 

235. Afhandlingen: Kan rekvire-

res ved henvendelse til e-mail: 

mads@imbg.ku.dk.

Early-onset breast cancer. 
Familial risks, benign breast 
disease and systemic  
adjuvant treatment
Kandidat: Lisbeth Bertelsen.

Tid: 13/5, kl. 14.

Sted: Kræftens Bekæmpelse, 

lok. 4.1, Strandboulevarden 49.

Afhandlingen: Kan rekvireres 

ved henvendelse til e-mail: lis-

bethb@cancer.dk el. Lisbeth 

Bertelsen, Gl.Landevej 72, Lind-

ved, 7100 Vejle.

FGF signalling during  
development of the  
stomach and the intestine
Kandidat: Pia Nyeng.

Tid: 30/5, kl. 14.

Sted: Panum, Dam Aud.

21.-22. maj  23.-24. maj Navne

Forsøg

Har du en hankat der  
skal kastreres? 
Har du en sund, rask og hånd-

terbar hankat ml. 6 md.- 5 år 

med begge testikler i pungen, 

og ønsker du at få den kastreret 

gratis, så har du muligheden 

nu. Katten skal indgå i et pro-

jekt hvor man undersøger om 

lokalbedøvelse har en effekt på 

kirurgisk stress og smerte ved 

kastration af katte. Alle katte 

vil blive kastreret af en erfaren 

kirurg og vil derudover få opti-

mal smertedækning i forbindel-

se med operationen. Kattene i 

forsøget vil få målt EKG og få 

taget blodprøver som skal bru-

ges i forsøget. Katten skal kun-

ne komme til kontrol en uge se-

nere, og ejeren skal kunne afle-

vere et udfyldt spørgeskema 

om kattens adfærd. Operation 

og kontrol er gratis, og der ud-

leveres 1 sæk kattefoder efter 

kontrollen.

Kontakt receptionen ved Hospi-

tal for Mindre Husdyr, tlf.: 3528 

2930  ml. kl. 8.30-13.00 på hver-

dage, el. kontakt ansvarlig vete-

rinær, e-mail: elmo@life.ku.dk.

Portræt

SONNINGPRISEN 2008 – Den italienske arkitekt Renzo 

Piano modtager Sonningprisen 2008. Sonningprisen der 

er Danmarks største kulturpris på 1 mill. kr., uddeles 

hvert andet år af KU til en person der har udført et ‘for-

tjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur’. 

Som arkitekt har Renzo Piano sat spændende spor over-

alt i verden, og hans arkitektur ses som en sikker, be-

mærkelsesværdig og helt ekstraordinær syntese af den 

fine og sjældne blanding af kunst, arkitektur og ingeni-

ørkunst, lyder det i indstillingen. En række europæiske 

storbyer kan således i dag med stolthed fremvise bygnin-

ger tegnet af Renzo Piano. Det gælder f.eks. Paris med 

det revolutionerende Centre George Pompidou, Paul 

Klee museet i Bern, musikauditoriet Parco della Musica i 

Rom og Shard skyskraberen i London der er et af Renzo 

Pianos nyeste arbejder. Renzo Piano er også arkitekten 

bag masterplanen for Potsdammer Platz i Berlin. Den 70 

årige Renzo Piano er født i Genova, Italien, hvor han sta-

dig bor og har sin tegnestue: Renzo Piano Building 

Workshop. Sonningprisen overrækkes onsdag den  

1. oktober i Festsalen på KU. 

Kort nyt

De går til stregen

UDSTILLING – Det Kongelige Bibliotek åbner dørene 

for en udstilling med satiretegninger af danske statsmi-

nistre. Publikum bydes indenfor i dagligstuen hvor læ-

nestole, lamper, kaffeborde og fjernsyn sætter rammen 

om udstillingen. Her kan man læne sig tilbage, genople-

ve nogle af den politiske satires bedste tegninger og få 

et stille grin. Tegnerne serverer de politiske pointer i so-

fabordshøjde, og lader tegninger af danske statsmini-

stre fra midten af det 19. århundrede og frem til i dag 

belyse samspillet mellem demokrati, satire og ytringsfri-

hed i mere end 150 år. Her er det Anker Jørgensen i 

skyggen af LO-formanden Thomas Nielsen.

Udstillingen åbner den 17. maj 2008 i Den Sorte  

Diamant. Læs mere på www.kb.dk.
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Pinsefest
TRADITION – Til festen vil der være mad, slag-

sange og god musik 

Tid: 23/5 kl. 17

Sted: Skt. Johannes Kirkes lok., Skt. Hans Torv

Pris: 75 kr.

Tilmeldingsfrist: 21/5 til Carl Fuglsang, e-mail:  

cf@rundetaarn.dk, tlf.: 3393 0183 

Arr.: Studentermenighederne i København 

Hauchs physiske cabinet
EKSKURTION – Til Sorø Akademi med rundvis-

ning i cabinettet

Tid: 24/5 kl. 10

Sted: Fælleskørsel fra københavnsområdet

Tilmelding: Senest 10/5, til e-mail:  

vhs@math.ku.dk 

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab

Coaching – forskning og 
praksis
FORELÆSNING – Tina Post Aagaard, cand. 

merc., erhvervs ph.d.-studerende i Markana/

AS3 Companies og IFI vil fortælle om udvikling 

og implementering af sundheds- og stresspoli-

tikker i offentlige og private organisationer 

Tid: 21/5 kl. 15-17

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, OM hal-

len 1. sal

Tilmelding: Til Christina Christensen, e-mail: 

coaching@ifi.ku.dk 

Arr.: Institut for Idræt

Om naturalisationssamtaler 
FOREDRAG – Ved videnskabelig ass., ph.d. 

Christina Fogtmann Fosgerau

Tid: 22/5 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi,  

www.selskabfornordiskfilolog.dk
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Donationer

SKOLAR- 

STIPENDIUM –  

Lene Løchte, 

forskningsassi-

stent, Lunge-

medicinsk 

Forskningsenhed Bispebjerg Ho-

spital, har modtaget ét af fem 

årlige skolar-stipendier fra ERS 

(European Respiratory Society) 

på 2.000 australske dollars til 

det et årige postgraduate kur-

sus Paediatric Respiratory 

Science ved University of We-

stern Australia (UWA). Yderlige-

re støttes kurset af Danske Fysi-

oterapeuter. Kurset har eksiste-

ret siden 2005 og kombinerer 

klinisk, teknisk og videnskabelig 

viden om pædiatrisk lungeme-

dicin med særligt fokus på fysi-

ologiske målinger af lungefunk-

tion fra School of Paediatrics 

and Child Health, Institute of 

Child Health Research (begge 

UWA) samt Department of Re-

spiratory Medicine, Princess 

Margaret Hospital for Children 

(PMH). Kursets formål er at give 

et videnskabeligt grundlag til 

planlægning, operationalisering 

og implementering af videnska-

belige respiratoriske studier – 

og dermed fremtidigt forbedre 

standarden for såvel forebyg-

gelse som behandling af luft-

vejslidelser hos børn og unge. 

Tiltrædelser

INSTITUT- 

LEDER – Lek-

tor, ph.d. Lars 

Nørgaard, 43 

år, tiltrådte 1. 

maj 2008 som 

institutleder på Institut for Fø-

devarevidenskab ved LIFE. Lars 

Nørgaard er fra sit virke som 

lektor kendt for sin tætte kon-

takt med et stort netværk af fø-

devarerelaterede virksomheder 

samt for sit arbejde med at 

fremme anvendt fødevareforsk-

ning. Med sin baggrund i eks-

plorativ dataanalyse og kemo-

metri har Lars Nørgaard bl.a. 

udviklet og forsket i hurtige 

spektroskopiske analysemeto-

der til fødevare- og farmaceu-

tisk industri. 

Lars Nørgaard er kendt som en 

engageret underviser og har 

derfor modtaget prisen som 

årets bedste underviser af de 

studerende ved LIFE. Desuden 

har han på Institut for Fødeva-

revidenskab introduceret kom-

mercielle efteruddannelseskur-

ser for industrien. På undervis-

ningsområdet har Lars Nørga-

ard endvidere været pioner som 

studieleder for den fælles lev-

nedsmiddeluddannelse udbudt 

i LMC-samarbejdet mellem DTU 

og LIFE.

 

Udnævnelser

DOKTORGRAD – Lektor, ph.d. 

Jørgen S. Agerholm er blevet 

tildelt en veterinærmedicinsk 

doktorgrad for sin enestående 

forskning i genetiske defekter 

hos kvæg. Hans forskning har 

allerede nu reduceret kal-

vedødeligheden i Danmark. 

Samtidig styrker han dansk 

kvægavls konkurrenceevne på 

internationalt plan. Jørgen S. 

Agerholm er dyrlæge og har 

gennem 20 år forsket i repro-

duktionspatologi hos kvæg og 

får. Han er internationalt aner-

kendt som førende ekspert på 

området og forsvarede i no-

vember sidste år sin doktoraf-

handling om genetiske defekter 

hos kvæg. Jørgen S. Agerholms 

forskning skabte betydelig in-

ternational interesse da han i 

1999 opdagede og navngav en 

ny sygdom hos kvæg: Complex 

Vertebral Malformation (CVM). 

Den hidtil ukendte sygdom har 

efterfølgende vist sig at fore-

komme upåagtet i mange lande 

og har alene i Danmark påført 

kvægbruget tab på omkring 50 

mill. kr.

DET KONGE-

LIGE DANSKE 

VIDEN- 

SKABERNES  

SELSKAB – Ved 

et medlemsmø-

de den 10. april blev professor 

ved KU, dr. phil, dr. scient. soc, 

Kirsten Blinkenberg Hastrup 

valgt som præsident i Det Kon-

gelige Danske Videnskabernes 

Selskab. Hun er den første kvin-

de der skal bestride denne post 

i Selskabets 267 år lange histo-

rie. Kirsten Blinkenberg Hastrup 

som for nyligt er fyldt 60 år, har 

siden 1990 været professor ved 

Institut for Antropologi på KU. 

Kirsten Blinkenberg Hastrups 

forskning koncentrerer sig om 

Islands historie, menneskeret-

tigheder, teater, tværvidenska-

belighed og arktiske forhold 

især på Grønland.

Priser

VEGAMEDAL-

JEN – Professor 

Dorthe Dahl-

Jensen, Center 

for Is og Klima 

på Niels Bohr 

Instituttet er blevet tildelt Ve-

gamedaljen af Det Svenske Sel-

skab for Antropologi og Geo-

grafi. Prisen blev uddelt af den 

svenske konge, Carl Gustaf, den 

24. april ved et symposium i 

Kungliga Vetenskabsakademien 

i Stockholm. Dorthe Dahl-Jen-

sen leder iskerneboringerne 

gennem den tre km. tykke is-

kappe på Grønland, og hun til-

deles medaljen for sin betyd-

ningsfulde indsats indenfor 

forskning i Jordens klimahistori-

ske fortid. Afsmeltningen af is-

kapperne på Grønland og Ant-

arktis samt de store gletchere 

giver et væsentligt bidrag til 

stigningen i havniveauet der al-

lerede nu sker hurtigere end 

forudset for bare få år siden. 

Den nyeste rapport fra Det In-

ternational Klimapanel peger 

på at usikkerheder i forhold til 

fremtidig havniveaustigning er 

domineret af usikkerheder om-

kring afsmeltningen af iskapper 

og gletchere, så derfor er en 

bedre forståelse de processer 

der forårsager afsmeltning nøg-

len til pålidelige modeller for 

havniveauet.



8    UNIVERSITETSAVISEN 5  ·  2008

Universitetsavisen

Nørregade 10
Postboks 161
1017 København K
Tlf. 35 32 28 98
Fax 35 32 29 20
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk
http://universitetsavisen.ku.dk/

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

Redaktion: Richard Bisgaard, ansvarshavende, DJ;  
Claus Baggersgaard, journalist, DJ; Hjørdis Havsteen 
Brandrup, informationsmedarbejder og Ann Steendahl 
Søndergaard, studentermedhjælp.

Redaktionel uafhængighed
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig af ledelsen 
hvis officielle standpunkt står at læse i KUmmentaren 
herunder. Resten af avisen redigeres efter gængse jour-
nalistiske kriterier og kan altså ikke tages som udtryk for 
ledelsens synspunkter og prioriteringer.

Annoncer: DG Media as, Gammel Torv 18, 1457 Køben-
havn K, tlf. 70 27 11 55, www.dgmedia.dk.

Layout: Rumfang

Tryk: Dansk Avistryk

Oplag: 53.000

Medlem af Dansk Fagpresse.

Avisen udgives af Københavns Universitet 15 gange årligt og 
postomdeles til alle studerende og ansatte.

Framelding: Ønsker du ikke at modtage avisen, kan du  
framelde dig via Punkt KU >Selvbetjening>Mine 
data>Universitetsavisen

Abonnement: 300 kr. årligt. 
For udlandet 500 kr. årligt.

Udebliver avisen, så kontakt CityMail, e-mail: kundeservice 
@citymail.dk eller din lokale postmodtagelse. Ved længere  
tids udeblivelse send en mail til uni-avis@adm.ku.dk

Debat- og læserindlæg modtages gerne per e-mail.

Deadline (kl. 10)

Nr. Meddelelser Debat Udkommer
� 1�/5 1�/5 �3/5
8 2/6 4/6 13/6
9 18/8 20/8 29/8

KUmmentar

Med Schwarzenegger på Yale

» Klimarevolutionen er »all-inclusive« og behøver 
både klimaaktivister, bodybuildere, guvernører 
– og naturligvis også IARU-universiteternes  
videnskabelige frontløbere«

HVAD HAR EN BODYBUILDER til fælles med en 
klimaaktivist? Jo, i mange år var de begge uglesete 
outsidere. Men nu er det blevet mainstream at løfte 
jern nede i fitness centeret og at være miljøvenlig. Af 
alle analogier er denne blandt de mest spinkle, selv for 
konverterede fitness freaks. Ikke desto mindre blev 
den brugt i en tale med en vis tyngde af kropsbyggeren 
over dem alle, Arnold Schwarzenegger, guvernør i Ca-
lifornien, verdens syvendestørste økonomi. 

Schwarzenegger var, ligesom os, på besøg hos Yale 
University i sidste uge. ‘The Governator’ var til stede 
for at underskrive en erklæring om at nedbringe ud-
ledningen af drivhusgasser i Californien og et par an-
dre progressive amerikanske stater. Imens var vi til 
møde i IARU – International Alliance of Research Uni-
versities – en sammenslutning af 10 grundforsknings-
universiteter som udover Yale også tæller Berkeley, 
Cambridge, Oxford, Peking, Tokyo, National Univer-
sity Singapore, Australia National University, ETH 
Zürich – og ikke mindst Københavns Universitet. 

FILOSOFIEN BAG IARU er en slags musketer-ed: En 
for alle – alle for en. I fællesskab udretter vi mere end 
vi kan enkeltvis. I marts næste år organiserer vi fx den 
store IARU-klimaforskerkongres i Bella Center hvor vi 
samler alle der er ‘noget ved klimaforskningen’. Målet 
er blandt andet at skabe et forskningsbaseret grundlag 
for FN’s klimatopmøde i København et halvt år senere. 
I denne sammenhæng er IARU-alliancens spændvidde, 

som når helt til Peking University, bestemt relevant 
idet Kina oplever en industriel revolution som minder 
om den europæiske i både omfang og udledning. 

Men klima er ikke det eneste område hvor IARU-
universiteterne kan få adgang til hinandens erfaringer 
og kan udveksle data og opstille ‘best practices’. I sid-
ste uge diskuterede vi på en konference i tilslutning til 
Yalemødet hvordan vi kan opnå en mere balanceret 
kønsfordeling blandt vore forskere. På KU er kun 14 
procent af professorerne kvinder. Denne ubalance 
præger desværre også, i varierende grad, de andre IA-
RU-universiteter. Konferencen efterlod dog det klare 
indtryk at det er tid til ‘A little more action, a little less 
conversation’ som salig Elvis sang. Således vil de data 
som er indsamlet på alle ti universiteter, blive analyse-
ret og brugt i forskning. Eksempler på initiativer der 
virker på den skæve kønsfordeling, vil blive fremhæ-
vet, og Berkeley-universitetet vil publicere resultaterne 
på en konference. Vigtigt var det også at IARU-projek-
tet ikke længere hedder kvinder i forskningen, men 
‘kvinder OG MÆND’. At der endnu er langt igen, frem-
gik af deltagerkredsen på konferencen. Kun ganske få 
mænd deltog, inklusiv en tekniker(!).  

ET MEGET HÅNDFAST RESULTAT af IARU-samar-
bejdet er de såkaldte Global Change Projects. Det er 
forskningssamarbejder om temaer som netop kun kan 
forstås og bearbejdes globalt. KU leder projektet om 
Ageing, Longevity and Health og koordinerer her for-

slag om ny forskning – lige fra sundhedspolitik til kli-
niske studier af aldersbetingede sygdomme og udvik-
lingen af en helt ny disciplin om evolutionær medicin. 
Derudover er vi med i projektet om Security, forstået 
netop som globale, ikke bare nationale sikkerhedspro-
blemer, fx afledt af klimaforandringer. Og vi arbejder 
med et pilotprojekt om hvordan storbyer kan blive bæ-
redygtige miljøer med god udnyttelse af ressourcer. 

IARU BESKÆFTIGER SIG imidlertid ikke kun med 
forskning, men i stigende grad også med uddannelse. 
Både forskerstuderende og BA-studerende får nu mu-
lighed for at deltage på IARU-sommerskoler og tage på 
praktikophold med fokus på bæredygtighed. I det hele 
taget gør vi det konkret og mærkbart at man studerer 
på et forskningstungt universitet. Vi søger nye måder 
at inddrage de studerende i forskningen. De første 
KU’er tager afsted til sommer, og vi arbejder målrettet 
på at indgå flere konkrete aftaler om udveksling af stu-
derende og forskere med vore IARU-partnere. 

Trods IARU’s resultater var det ikke overraskende 
Schwarzenegger der stjal billedet på Yale. Han forudså 
opkomsten af en miljørevolution der bliver ligeså skel-
sættende som den industrielle revolution. »Things are 
about to move our way«, lød hans selvsikre vurdering 
på det velkendte tyroler-engelsk. Klimarevolutionen er 
»all-inclusive« og behøver både klimaaktivister, body-
buildere, guvernører – og naturligvis også IARU-uni-
versiteternes videnskabelige frontløbere.  

Af rektor Ralf Hemmingsen & 

prorektor Lykke Friis


