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Stor opbakning til protest
4.000 har skrevet under på en erklæring med krav om  

ændring af universitetsloven  Læs side � 

Terrorstramninger rammer KU
Miljøstyrelsen anbefaler at stramme lovgivningen så universiteter-

ne skal føre strengere kontrol med giftige stoffer  Læs side �

Vild med dans
Over 200 gymnasieelever fik svunget benene til dansens  

dag på Institut for Idræt  Læs side 1�

FAOS skiller vandene
Er det et problem at to KU-forskeres  
professorater er bestilt og betalt  
af de selvsamme erhvervsorgani- 
sationer som de er sat til at  
undersøge?
Læs side 8, 9, 10 og 11,  
debat side �0 og  
KUmmentaren i �. sektion 
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Nyheder

Kort nyt

Studerende løb �.000 kilometer for Afrika 

COPENHAGEN MARATHON – Sammen med over 8.000 løbere, deltog et halvt hundrede stude-

rende og medarbejdere fra Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet søndag den 

18. maj 2008 i Copenhagen Marathon. Målet var at hjælpe afrikanske studerende til at kunne ud-

danne sig i Danmark. Hver gang de passerede et kilometermærke, samlede de ialt 500 kroner ind 

til at hjælpe afrikanske studerende igennem en af eliteuddannelserne på Det Biovidenskabelige Fa-

kultet ved Københavns Universitet. Sponsorerne Novo Nordisk A/S og HedeDanmark kom af med 

20.000 kroner for de anstrengelser frontløberne fra Det Biovidenskabelige Fakultet gjorde sig. Pen-

ge som Foreningen af Naturressourcestuderende vil bruge til allerede i efterårssemestret at give 

som legatportioner, så en lille håndfuld afrikanske studerende får mulighed for at tage en af Det 

Biovidenskabelige Fakultets internationalt orienterede uddannelser omkring bæredygtighed. 

TErrorfrygT

Af Claus Baggersgaard

Der venter Københavns Uni-
versitet (KU) og de andre dan-
ske universiteter nye admini-
strative udfordringer og store 
ekstraomkostninger hvis rege-
ringen vælger at følge en ræk-
ke forslag fra blandt andet 
Miljøstyrelsen til stramninger 
af kemikalielovgivningen som 
opfølgning på regeringens ter-
rorhandlingsplan. 

En rapport foreslår at alle 
giftige stoffer skal registreres, 
og at der skal føres kontrol 
med hvor store mængder der 
bruges for at sikre mod tyveri. 
Derudover bliver det ifølge an-
befalingerne et krav at der er 
en lokal sikkerhedsansvarlig 
på hvert laboratorium.

Jørgen Stage Johansen, ar-
bejdsmiljøleder på Det Farma-
ceutiske Fakultet (FARMA) på 
KU, forventer at de foreslåede 

stramninger vil give KU store 
administrative problemer 
uden at have nogen nævne-
værdig effekt i forhold til at 
forhindre terrorangreb. 

»Vi har helt særlige forhold 
blandt andet med en masse 
studerende, og vi kan umuligt 
rende og registrere hver gang 
en person tager et kemikalie 
ned fra hylden. Hvis folk har 
en ond vilje, vil de jo ikke selv 
registrere hvor mange gram af 
et kemikalie de har taget,« si-
ger Jørgen Stage Johansen.

Han har svært ved at fore-
stille sig hvordan FARMA i 
praksis skal få undervisningen 
til at fungere hvis stramnin-
gerne bliver en realitet, men 
tilføjer at flere forslag fore-
kommer fornuftige. 

KU er allerede i gang med 
registrering af alle kemikalier 
som led i projektet ´Sikker ke-
mi på KU´. Projektets næste 
fase sætter fokus på opbeva-
ring af kemikalier, og her bør 

man medtænke de foreslåede 
lovkrav, mener Jørgen Stage 
Johansen.

Store omkostninger
Danmarks Tekniske Universi-
tet (DTU) har i samarbejde 
med KU de sidste 20 år brugt i 
størrelsesordenen 20 millioner 
kroner på at lave beskrivelser 
af de farlige stoffer og udvikle 
og vedligeholde kemikalie- 
styringssystemet ’Kemibrug’ 
som er en stor database med 
beskrivelser og brugsanvis-
ninger på tusindvis af kemika-
lier. 

Ifølge Lene B. Hjerrild, ar-
bejdsmiljøleder på DTU, vil sy-
stemet skulle ændres for at 
kunne håndtere de nye krav, 
men den helt store udgift bli-

Terrorstramninger  
kan gøre livet  
surt for KU

ver laboratoriepersonalets ind-
sats med at styre forbruget 
ude lokalt – en styring der nok 
bliver via stregkoder.

Alene et institut på DTU har 
1500 beholdere med akut gif-
tige kemiske stoffer stående, 
og der er i alt 23 institutter på 
DTU, hvoraf mange i et eller 
andet omfang benytter kemi-
kalier.

»Kemikalierne står i dag 
spredt rundt omkring på afde-
lingerne, så det bliver et kæm-
pe arbejde, men det er umuligt 
at sige hvad det vil koste i kro-
ner og øre,« siger Lene B. Hjer-
rild.
 En konsekvens kan blive at 
låse kemikalierne inde i særli-
ge opbevaringsrum med kort-
læser og begrænse adgangen i 

fremtiden hvis man skal leve 
op til reglerne.

Ifølge Lars Fock, specialkon-
sulent i Miljøstyrelsen, er det 
for tidligt at sige præcist hvilke 
stramninger der kommer af 
kemikalieloven, men målet er 
at den nye lov skal være klar til 
sommeren 2009.

Miljøstyrelsen anbefaler at  
stramme kemikalielovgivningen  
så blandt andet universiteterne 
skal føre streng lagerkontrol med 
kemikalierne

Kritik af løsningsmodel for Erasmus Mundus

BRUGERBETALING – Sommeren nærmer sig og med den studiestart for nye studerende på de 

europæiske Erasmus Mundus-uddannelser. Derfor er det nu sidste udkald for at finde en løs-

ning på hvordan danske studerende kan deltage i programmerne uden at det går imod det 

danske gratisprincip på uddannelsesområdet. Sammenslutningen Danske Universiteter foreslår 

derfor at universiteterne i Danmark skal kunne udbyde Erasmus Mundus-uddannelser som in-

ternationale uddannelser, så danske studerende der optages på uddannelserne vil kunne få et 

udlandsstipendium svarende til hvad studerende kan få med hvis de vælger at læse på et uden-

landsk universitet der kræver brugerbetaling. 

 Den model møder kritik fra Danske Studerendes Fællesråd der mener at universiteterne »vri-

der ordene for at få lovliggjort brugerbetaling.« Også Enhedslisten er skeptisk og vil nu kræve 

at ministeren går ind i sagen.

Mindre SU til de langsomme 

FORSLAG – Rektor på Syddansk Universitet og talsmand for Danske Universiteter Jens Odders-

hede og dekan på Handelshøjskolen i Århus Børge Obel foreslår nu at ændre hele SU-systemet 

så de studerende får en økonomisk gevinst ved at blive hurtigere færdige med studierne. Bag-

grunden er at et flertal i Folketinget vil give de studerende mulighed for at arbejde mere uden 

at blive trukket i SU´en, og det vil sandsynligvis medføre at de studerende bliver forsinkede i de-

res studier fordi de bruger mere tid på deres fritidsjob. Fra næste år skal en del af statstilskud-

det til universiteterne fordeles som færdiggørelsesbonus for hver kandidat de uddanner på nor-

meret tid, så universiteterne risikerer at miste penge. Danske Studerendes Fællesråd tager af-

stand fra forslaget. Pernille Miller, levevilkårsordfører, mener det vil ramme de studerende der i 

forvejen har svært ved at klare studierne. 

»Vi er stadig på overvejel-
sesstadiet - det eneste vi skal, 
er at sikre en eller anden form 
for lagerstyring af gifte på la-
boratorier. Vi er ved at under-
søge hvordan det gøres på en 
håndterlig måde uden store 
omkostninger,« siger han. 

clba@adm.ku.dk

Anbefaling fra analyserapport
»For alle typer af farlige stoffer fastsættes regler der pålægger 

virksomheder og institutioner der fremstiller, opbevarer, anvender 

eller bortskaffer farlige stoffer, at indføre foranstaltninger der be-

virker at de farlige stoffer er sikret mod tyveri. Foranstaltningerne 

kan eksempelvis omfatte adgangskontrol, fysiske barrierer eller op-

syn. De enkelte ressortmyndigheder bør endvidere overveje at stille 

krav om at virksomhederne og institutionerne skal udnævne en sik-

ringsansvarlig person og indhente en sikkerhedsgodkendelse af 

denne og evt. andre nøglemedarbejdere.«

FOTO: SØREN HARTVIG
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VANDALISME

Af Claus Baggersgaard

Det Biovidenskabelige Fakul-
tet (LIFE) på Frederiksberg 
Campus på Rolighedsvej ligger 
som en grøn oase midt i stor-
byen, men idyllen blev brudt 
kort før midnat natten mellem 
den 1. og 2. maj.

Et af de videnskabelige 
væksthuse på campus-området 
blev stukket i brand af ukendte 
gerningsmænd, og flere forsk-
ningsprojekter gik helt eller 
delvist tabt. Ifølge Hanne Lipc-
zak Jakobsen, driftschef på LI-
FE, var der tale om en kort 

men voldsom brand, og ska-
derne er omfattende.
 »De forskningsmæssige tab 
kan ikke gøres op i penge. Der 
er projekter der bliver stærkt 
forsinkede eller stærkt ampu-
terede,« siger hun.
 Blandt andet har professor 
Niels Jacobsen gennem 25 år 
opbygget Europas største sam-
ling af vandplanten Crytocory-
ne, og i første omgang troede 
han at alt var gået tabt, men 
heldigvis ser det nu ud til at 
mellem 50 og 75 procent af 
samlingen står til at redde.
 Lektor Thure Hauser, der 
forsker i planters reaktion på 
den globale opvarmning, har 

mistet sine eksperimenter, og 
en gartnerelev der lavede af-
gangsprojekt om bregner, må 
ligeledes starte forfra. Der 
venter også en indisk gæste-
forsker en ubehagelig overra-
skelse når han kommer tilbage 
til Danmark. Han havde 
vækstformeret sine roser in-
den han rejste tilbage til Indi-
en i april, og det er endnu ikke 
lykkes at informere ham om 
branden.

Ingen spor
Politi og forsikringstaksator 
har været at besigtige brand-
tomten, og ifølge Hanne Lipc-
zak Jakobsen var der hos dem 

ingen tvivl om at branden er 
påsat. Der er nemlig flere ste-
der i de tilstødende væksthuse 
fundet bunker af brandbart 
materiale som det kun delvist 
eller slet ikke er lykkedes at 
sætte ild til. Der er ikke brugt 
brandbare væsker, så brand-
teknikkerne vurderer at det 
virker uprofessionelt og at der 
kan være tale om en pludselig 
indskydelse, for eksempel i 
forbindelse med festligholdel-
sen af 1. maj.
 »Politiet har spurgt om der 
er medarbejdere der er blevet 
afskediget for nylig, eller stu-
derende der har fået dårlige 
karakterer og derfor er sure på 

fakultetet, men vi kan simpelt-
hen ikke komme i tanke om 
nogen der vil os ondt,« siger 
hun.
 Ifølge teknisk projektleder 
på LIFE Henrik Boch, der tager 
sig af kontakten til politiet, har 
der ikke været vidner til ilds-
påsættelsen, og det forlyder 
endnu ikke om der er fundet 
fingeraftryk på gerningsstedet.

Flammerne blev opdaget 
klokken cirka 00.30 af naboer 
til fakultetet. 
 Det er Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen der som ejer af 
væksthuset er ansvarlig for at 
dække udgifterne til at genop-
føre bygningen, mens fakulte-

Påsat brand på LIFE
Flere forskningsprojekter og masser af udstyr gik tabt  
i flammerne da væksthus brændte ned

retteark blev uddelt til juraeksamen

KAOS – Ikke et semester uden en eksamenshistorie fra Jura. Dette semester er det den berygte-

de og frygtede eksamen i ejendomsret på 6. semester der har givet anledning til overskrifter. 

 Da eksamen blev afholdt 16. maj, fik de studerende i fire af eksamenslokalerne ved en fejl ud-

delt de retteark som bedømmerne anvender, sammen med eksamensopgaverne. Fejlen blev dog 

opdaget inden eksamen startede, og da eksamensopgaverne indtil startskuddet lyder ligger 

med bagsiden opad på bordet, har ingen studerende »reelt haft lejlighed til at læse og forholde 

sig til indholdet i rettearket,« skriver fakultetet i en meddelelse. Derfor er det besluttet at der 

ikke bliver omeksamen.

 Jasper Lyngsig er næstformand i studienævnet på Jura og sad selv i et af de eksamenslokaler 

hvor rettearket blev uddelt. Han tror ikke at nogen studerende har set de rigtige svar på rette-

arket, og hvis papiret i nogle lokaler ved en fejl er blevet vendt forkert, har det ligget så kort tid 

på bordene at de studerende ikke har nået at kunne se noget, så de er ikke blevet stillet bedre 

end andre, og han bakker derfor op om fakultetledelsens beslutning.

 »Dem jeg har talt med, er enormt lettede over at de ikke skal op igen, for det er en stor eksa-

men, og der er rigtig mange der er glade for at den er overstået. Det ville være helt umenneske-

ligt at skulle op igen, og det ville ødelægge folks sommerplaner,« siger han.

It og sundhed på skemaet

UDDANNELSE – Nu kommer KU til at gøre en forskel for udviklingen af it-støtte til sundheds-

sektoren og andre leverandører af sundhedsydelser. Fra sommeren 2008 udbyder universitetet 

en tværgående uddannelse i it og sundhed. Uddannelsen er et samarbejde mellem Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Danmarks Tekniske Universi-

tet. De studerende vil blive brobyggere mellem sundhed og computerteknologi og opnår under-

vejs i studiet viden om sundhedssektorens fremtidige udfordringer, menneskekroppens funktio-

ner og sygdomme og interaktion mellem menneske og maskine.

Interesserede kan se studieplan og detaljeret program for studiets første år på itogsundhed.ku.

dk.

Dagbog fra Indlandsisen

GLOBAL OPVARMNING – Det internati-

onale forskningsprojekt NEEM er netop 

skudt i gang på Grønland. Center for Is 

og Klima ved Niels Bohr Institutet koordi-

nerer projektet og står i spidsen for den 

logistiske udfordring med at operere på 

Indlandsisen. Den danske forskningsgrup-

pe har tre gange tidligere deltaget i dyb-

deboringer gennem iskappen på Grøn-

land, og ved det sidste projekt fik for-

skerne detaljeret viden om fortidens kli-

ma cirka 120.000 år tilbage i tiden. Det 

nye borested, har årlag der går endnu 

længere tilbage, og det er begrundelsen 

for at lave endnu en boring.

»Det vi skal lede efter svar på med borin-

gen, er ikke istidens klima, men klimaet i 

den forrige varme mellemistid, Eem-ti-

den, for mere end 120.000 år siden. Det 

globale klima var dengang to grader var-

mere end vores nuværende klima, og på 

Grønland var der 3,5 grader varmere end 

i dag, så den periode er meget interes-

sant for os at studere i dag hvor vi står  

over for en global opvarmning,« forklarer professor Dorthe Dahl-Jensen der leder projektet.

Projektet kan følges på hjemmesiden neem.ku.dk hvor deltagerne lægger fotografier og projekt-

dagbøger ud.

tet selv må indkøbe nyt inven-
tar og udstyr.

Blandt andet er computerne 
der styrede klimaanlægget og 
vandingen i både det ned-
brændte og de tilstødende 
væksthuse, gået tabt sammen 
med en del forsøgsteknisk ud-
styr. 
 Det er endnu ikke gjort op 
hvad skaderne samlet løber  
op i.

clba@adm.ku.dk

BrANDToMT – Kort før midnat natten mel-

lem den 1. og 2. maj blev et af de videnskabelige 

væksthuse på LIFE stukket i brand. Gerningsmæn-

dene er endnu ikke fundet.

FOTO: HANNE LIPCZAK JAKOBSEN
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KULTUrArV

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet (KU) 
har ansvaret for nogle af de 
prægtigste arkitektoniske kul-
turperler i Danmark der alle 
ligger i området omkring Frue 
Plads i hjertet af hovedstaden.
 Men hvad skal der ske med 
bygningerne når KU rømmer 
dem for studerende og flytter 
Det Teologiske Fakultet og Det 
Juridiske Fakultet til Amager i 
2014? Det var emnet for et de-
batmøde som rektoratet havde 
indbudt offentligheden til den 
19. maj.
 Hvis målet var at berolige de 
bekymrede arkitekturinteres-
serede københavnere, lykke-
des operationen kun delvist.

»Hvorfor er der ingen teg-
ninger af de planlagte ombyg-
ninger? Hvorfor formulerer le-
delsen på KU sig så uklart? 
Kan man nu stole på hvad rek-
tor siger,« lød blot nogle af 
spørgsmålene fra salen.

Rektor Ralf Hemmingsen 
lagde ud med at slå fast at vil-
kårene for KU´s campusplan 
ikke står til at ændre. KU skal 
bruge 100.000 færre kvadrat-
meter for at bringe huslejeud-

gifterne ned, og det gør at man 
må opsige de dyre lejemål i In-
dre By, men han forsikrede at 
processen vil ske i respekt for 
de historiske bygninger.

»KU er med sin mere end 
525 år lange historie en insti-
tution der lægger vægt på at 
bevare kulturarven, men vi er 
også et universitet i tiden. Vi 
har lavet en god, tidssvarende 
plan der lever op til KU´s be-
hov for at udvikle og samtidig 
bevare de historiske bygnin-
ger,« sagde Ralf Hemmingsen. 

Usikkerhed om fiol- 
biblioteket 
Specielt skæbnen for Det Kon-
gelige Bibliotek i Fiolstræde 
har haft mediernes bevågen-
hed, men Ralf Hemmingsen 
forsøgte at berolige tilhørerne.

Den store majestætiske bog-
sal skal bruges til speciale- og 
læsepladser, og der skal fortsat 
stå bøger på hylderne. Derud-
over garanterede han at ad-
gangen til bygningen og bog-
salen vil være den samme som 
i dag, og kun den fjerdedel af 
bygningen der vender mod 
Frue Plads, skal bruges til ad-
ministrative formål.

Gregers Algreen-Ussing, 
professor med speciale i byg-

ningskultur og restaurering, 
der har kritiseret KU´s planer i 
medierne, blev ikke formildet 
at rektors ord. Han føler at 
KU´s planer er så vagt formu-
leret at de ikke kan bruges som 
grundlag for en seriøs diskus-
sion. Han bad om at få vide 
om det er korrekt at der er pla-
ner om at indrette 40 admini-
strative arbejdspladser i biblio-
teket. Hvis der skal være plads 
til så mange medarbejdere, vil 
det ifølge arkitektureksperten 
betyde at også indgangspartiet 
med hovedtrappen må inddra-
ges til administration, og byg-
ningens arkitektoniske sam-
menhæng dermed går tabt.

»Det bekymrer mig at rektor 
ikke vil sige noget mere præ-
cist. Der kommer hele tiden 
nye oplysninger, og det ændrer 
jo fuldstændigt grundlaget for 
diskussionen,« siger han.

Ralf Hemmingsen svarede 
at de konkrete planer ikke er 
færdige. Der er taget stilling til 
hvad de enkelte rum i bibliote-
ket skal bruges til, mens det 
nøjagtige antal arbejdspladser 
ikke ligger fast.

Kongelig bygningsinspektør 
Jens Fredslund, der har ansva-
ret for at indrette bygningerne 
omkring Frue Plads til deres 

nye funktioner, fulgte op:
»Det er et større puslespil, 

og nogle af de ting vi fortsat 
diskuterer, er rumfunktioner 
og antallet af administrative 
arbejdspladser.« 

Bygningsinspektøren har en 
vision om at den lille studiesal 
i enden mod Frue Plads i frem-
tiden skal fungere som alle 
studerendes indgang til KU 
hvor man kan henvende sig og 
få hjælp. 

giv os tegninger
Helge Torm, medlem af fred-
ningsudvalget i Landsforenin-
gen for Bygnings- og Land-
skabsarkitektur, undrer sig 
over at KU har indbudt til de-
batmøde så sent i forløbet når 
beslutningerne åbenbart alle-
rede er truffet.
 »Der må da være nogle teg-
ninger hvis beslutningerne al-
lerede ligger fast. Hvorfor må 
vi ikke se hvor vidtgående om-
bygningerne er,« spurgte han.

Rektor svarede at kun de 
principielle beslutninger er 
truffet, og at der endnu ikke 
findes offentligt tilgængelige 
detailtegninger.
 »Der er selvfølgelig slået 
nogle streger, men vi holder 
dem for os selv indtil vi ved 

om det er det rigtige at gøre,« 
supplerede Jens Fredslund. 

Bent Falk Jensen, formand 
for Landsforeningen for Byg-
nings- og Landskabsarkitektur, 
følte sig beroliget efter han 
havde lyttet til planerne. Han 
hæftede sig ved at der ikke 
skal ændres på bygningerne, 
der er kun tale om ændrede 
funktioner, og det betyder nyt 
inventar. Han efterlyste dog at 
deltagerne i mødet får udleve-
ret et materiale så de under 
forløbet kan fastholde univer-
sitetet på de fremlagte ideer.

Forhenværende kongelig 
bygningsinspektør David Bret-
ton-Meyer, der stod for den ro-
ste restaurering af Fiolbibliote-
ket, var tilfreds med at biblio-
teket fortsat vil være åbent for 
offentligheden, og føler at sa-
gen er i gode hænder hos Jens 
Fredslund.

Hjælp påkrævet
Tilhørerne var også interesse-
rede i at høre hvad der skal ske 
med KU´s andre bygningerne i 
inde by. 

Visionen er at Store Kanni-
kestræde 11 og 13 skal bruges 
til gæsteboliger for internatio-
nale topforskere, Studiegår-
den til internationalt studen-

tercenter, kollegium og min-
dre gæsteboliger.

Metroannekset påtænkes 
anvendt til Copenhagen House 
som blandt andet et mødested 
for forskere og erhvervsliv.
 Planerne kræver dog økono-
misk støtte fra fonde, ellers må 
bygningerne opsiges og over-
drages til Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen. Hovedbygnin-
gen skal overvejende anven-
des til aktiviteter som alumne-
forening, udstillinger og stu-
denterrettede aktiviteter for 
Det Internationale Kontor og 
Studieadministrationen.

Københavns Kommune, re-
præsenteret ved planchef An-
ne Skovbro, bakker op om uni-
versitets visioner for sine cam-
pusområder.
 »Det er ikke nødvendigvis 
faretruende at KU forlader si-
ne historiske bygninger i Indre 
By og flytter ind i andre byg-
ninger i centrum. Men Indre 
by skal fortsat præges af byliv, 
det kan vi få med flere boliger 
i de gamle bygninger. Derud-
over er universitetets visioner 
om gæsteboliger til forskere, 
et internationalt studentercen-
ter og kollegium meget spæn-
dende,« siger hun.

clba@adm.ku.dk

Kulturperler til debat 
Knap 100 bekymrede københavnere mødte op til visionsdag om universitetets  
planer for Fiolbiblioteket og andre bygninger i Indre By

forSVAr – Rektor Ralf Hem-

mingsen stillede op til debat 

om planerne for Fiolbiblioteket 

og KU’s andre bygninger i Indre 

By, men flere tilhører mente ik-

ke han var helt klar i mælet.

FOTO: REIMAR JUUL
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UNIVErSITETSLoV

Af Tania Maria Johannesen

»Universiteter skal lave forsk-
ning, ikke administration og 
bureaukrati.« 

»Samfundet har brug for 
universiteter hvor det er legi-
timt og ønskeligt at der tænkes 
nye, store og kreative tanker – 
også dem der ikke kan fakture-
res.« 

»I dag lever vi højt på 70’er-
nes og 80’ernes forskning, den 
periode da der var frihed og 
som i dag giver dansk forsk-
ning et højt internationalt re-
nomme. Om 10-20 år vil vi op-
leve det triste resultat af 2000-
tallets ufrihed.«
  Citaterne stammer fra hjem-
mesiden gopetition.com. Her 
har mere end 4.000 personer 
siden starten af maj skrevet 
under på en erklæring for æn-
dringer af universitetsloven.
 Blandt initiativtagerne til 
underskriftsindsamlingen er 
lektor i Naturfilosofi på Kø-
benhavns Universitet Claus 
Emmeche. Og han er overvæl-
det over opbakningen.
 »Jeg ved ikke hvad jeg hav-

de regnet med. Måske nogle få 
hundrede underskrifter. Men 
det har vist sig at det har 
spredt sig hurtigt fra mund til 
mund og fra mail til mail. Så 
jeg er meget positivt overra-
sket,« siger han.
 Erklæringen sætter fokus på 
fem områder inden for univer-
sitets- og forskningspolitikken 
hvor det ifølge underskriverne 
er nødvendigt med ændringer 
i lovgivningen. 
 »Det handler om at universi-
teterne skal have mulighed for 
at leve op til den samfunds-
mæssige rolle de har, og det 
mener vi ikke de har i dag på 
grund af begrænsninger af den 
akademiske frihed, den over-
vældende mængde af bureau-
krati og de tiltag der vrider 
universitetet mere i retning af 
et erhvervsuniversitet med 
markedsgørelse af uddannel-
ser og markedsorienteret 
forskning,« forklarer Claus 
Emmeche.

Bølgen breder sig
Mens underskriverne i de før-
ste dage primært havde til-
knytning til KU og RUC, har 
bølgen nu bredt sig fra øst 

mod vest, og der er opbakning 
fra ansatte og studerende på 
alle universiteter. Det er ikke 
opgjort hvem der har skrevet 
under, men et foreløbigt bud 
lyder på cirka 50 procent stu-
derende og 50 procent ansat-
te. Den brede opbakning er 
vigtig for Claus Emmeche.
 »Det bekræfter vores for-
modning om den utilfredshed 
der findes, og som man tit ven-
der uformelt i korridorerne el-
ler ved frokostbordet. Under-
skrifterne gør det muligt at 
komme med et tydeligere krav 
til politikerne om at tage de 
problemer der hersker på uni-
versiteterne i dag, mere seri-
øst,« fortæller han.
 Det kan blive nødvendigt 
hvis målet om at få ændret 
universitetsloven skal nås. En 
udtalelse fra direktør for Uni-
versitets- og bygningsstyrel-
sens direktør Jens Peter Jacob-
sen i Forskerforum giver ikke 
umiddelbart grund til optimis-
me i den retning. 
 »Der er så vidt jeg ved ikke 
lagt op til en lovrevision. Deri-
mod har Folketinget besluttet 
at der skal iværksættes en eva-
luering i 2009. Og en evalue-

ring behøver vel ikke føre til 
en lovrevision,« siger han.
 »Det undrer mig ikke at der 
er stærke kræfter i Videnskabs-
ministeriet og Forskningssty-
relsen der prøver at undgå at 
det her bliver et politisk emne. 
Man vil gerne have et lovefter-
syn lagt så meget som muligt i 
ministeriets regi,« lyder kom-
mentaren fra Claus Emmeche 
til den udmelding.
 »Men vi ønsker selvfølgelig 
at der bliver åbnet op for dis-
kussionen og for hele proces-
sen så der bliver lavet et efter-
syn der involverer alle de folk 
på universiteterne som det her 
i høj grad handler om,« fort-
sætter han.

Kræver uafhængig evalu-
ering
Universitetsloven blev i sin tid 
vedtaget med støtte fra Social-
demokraterne. Den beslutning 
fortryder partiet ikke, men de 
er lydhøre over for kritikken.
 »Det kommer ikke bag på 
mig at så mange har skrevet 
under. Jeg er godt klar over at 
der er stor diskussionslyst om-
kring universitetsloven på uni-
versiteterne, og det synes jeg 

er positivt. Det er fint hvis folk 
engagerer sig i en fremadret-
tet, konstruktiv debat om 
hvordan vi skal gribe evalue-
ringen an når vi når dertil,« si-
ger forskningspolitisk ordfører 
Kirsten Brosbøl.
 Af de fem punkter i erklæ-
ringen er hun særlig opmærk-
som på kravet om forsknings-
frihed.
 »Jeg mener ikke forsknings-
friheden er anfægtet, den er 
nærmest understreget i uni-
versitetsloven. Derfor vil jeg 
meget gerne høre de konkrete 
eksempler på hvor folk mener 
forskningsfriheden er blevet 
forringet som følge af loven. 
Det er en alvorlig anklage som 
vi er nødt til at tage til efterret-
ning. Vi kan jo ikke have at 
forskningsfriheden er blevet 
forringet hvis det er tilfældet,« 
siger hun.
 Kirsten Brosbøl mener at So-
cialdemokraterne kan bruge 
deres rolle som forligsparti til 
at få indflydelse på evaluerin-
gen af universitetsloven.
 »Jeg forventer at vi snarest 
vil høre fra ministeren hvor-
dan han har forestillet sig det 
skal foregå. Og så vil vi selvføl-

gelig arbejde for at det bliver 
en uafhængig evaluering så 
det ikke er ministeriet selv der 
skal sidde og undersøge sig 
selv. Det har vi set tit nok i an-
dre sammenhænge. Og kom-
mer der så noget ud af det der 
lægger op til en revision, skal 
vi selvfølgelig være åbne over 
for det. Det kan man bestemt 
ikke på forhånd afvise at der 
gør,« mener hun.

Socialdemokraterne er net-
op et af de partier initiativta-
gerne til underskriftsindsam-
lingen gerne vil have i tale når 
de har nok underskrifter. Hvor 
mange det er, har Claus Em-
meche ikke et klart bud på, 
men han regner med at ind-
samlingen kommer til at køre i 
hvert fald resten af forårsse-
mesteret. 
 »Det er jo først i 2009 at af-
talen om et eftersyn, eller en 
lovrevision som jeg hellere vil 
kalde det, ligger. Så der er god 
tid i efteråret til at tage alle de 
diskussioner og drøftelser som 
vi håber det her for alvor vil 
åbne op for,« slutter han.

Kravene i erklæringen lyder:

•  Sikring af adgangen til højere uddannelse uanset øko-

nomisk formåen. Vi kræver derfor en skærpet lov mod 

brugerbetaling.

•  Indførelse af en styreform på universiteterne der byg-

ger på principper om selvstyre og akademisk frihed. 

Dette indebærer en styrelsesordning der tildeler reel 

magt over universitetets anliggender til demokratisk 

valgte organer med repræsentation fra alle grupper af 

ansatte og studerende.

•  Fuld forskningsfrihed under ansvar for den enkelte for-

sker såvel som for institutionen som helhed. Friheden 

skal gælde valg af emner, hypoteser, metoder og publi-

cering.

•  Sikring af de nødvendige ressourcer til at opretholde en 

forskning, der ikke er afhængig af velvilje fra eksterne 

fonde, politikere og private virksomheder for at kunne 

eksistere og udvikle sig.

•  Sikring af forskningsbaseret undervisning og af univer-

siteternes frihed til at udbyde undervisning og uddan-

nelser inden for alle videnskabelige emner.

Læs mere på www.gopetition.com/online/17457

for en bedre forskningspolitik

4.000 har siden starten af maj skrevet under på en erklæring med krav om  
ændring af universitetsloven. Underskrifterne skal bruges til at få politikerne i 
tale og sikre at loven ikke kun bliver evalueret, men også revideret i 2009 

Stor opbakning til  
underskrifts- 
indsamling

Nyheder
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Reportage

ArVEN frA ’�8

Af Sune Engel Rasmussen

40 års jubilæet for 1968 har 
skabt fornyet opmærksomhed 
omkring studenteroprøret og 
de samfundsændringer der 
fandt sted i årene omkring op-
røret. Både i form af nostalgi-
ske tilbageblik og skarpe for-
dømmelser af 68-generationen 
og den arv den videreførte.

Men hvordan skal studeren-
de anno 2008 forholde sig til 
arven fra 1968, og hvilke erfa-
ringer kan bruges i et nyt stu-
denteroprør? Det var temaet 
for konferencen Reboot68 
(Genstart 68) som en gruppe 
universitetsstuderende afvik-
lede på Center for Sundhed og 
Samfund (CSS) på Køben-
havns Universitet (KU) lørdag 
den 17. maj. Under spørgsmå-
let: »Er det stadig realistisk at 
forlange det umulige,« indbød 
gruppen til en række oplæg 
med prominente universitets-
forskere, fremtrædende repræ-
sentanter for 68-oprøret og 
nuværende aktivister som 
skulle diskutere mulighederne 
for kritisk akademisk praksis, 
modstand og oprør i 2008. 

»Denne konference er mere 
end nostalgi. Målet er ikke at 
gentage 1968, men at se på 
selve begivenheden og hvad vi 
kan lære af den i dag hvor et 
oprør er mere nødvendigt end 
nogensinde,« sagde en af ar-
rangørerne, Rune Møller 

Stahl, i sin velkomsttale. Han 
understregede nødvendighe-
den af at ungdommen tør tale 
om sig selv som ’vores genera-
tion’ og ikke er bange for at 
engagere sig politisk. 

Nødvendige utopier
Blandt repræsentanterne for 
68-generationen var historiker 
og tidligere redaktør ved Poli-
tisk Revy Morten Thing som 
besvarede konferencens over-
ordnede spørgsmål klart og ty-
deligt:
 »Det er ikke blot realistisk at 
forlange det umulige – det er 
nødvendigt. Tiden har brug for 
utopier der kan ændre sam-
fundet,« sagde han. Ifølge 
Morten Thing har generatio-
nerne efter oprøret tegnet et 
dårligt og unuanceret billede 
af 68’erne. 

»Der er mange ting man kan 
kritisere os for, men 1968 var 
ikke så entydigt som det bliver 
gjort til. For eksempel blev der 
i perioden skabt kunst og mu-
sik som rakte langt ud over be-
vægelsen, og som overskred 
sociale grænser,« fortalte han 
og fremhævede desuden for-
skydningen mellem kønnene 
og de nye familiestrukturer 
som det mest revolutionære i 
perioden. 

En central person i denne 
del af 68-oprøret var Drude 
Dahlerup som var medstifter 
af rødstrømpebevægelsen og i 
dag er professor i statskund-
skab ved Stockholms Universi-

tet. Hun holdt et oplæg sam-
men med Lilian Munk Rösing 
som er litteraturforsker og ad-
junkt ved Institut for Kunst- og 
Kulturvidenskab på KU. De var 
enige om at ligestillingen sta-
dig halter gevaldigt bagefter 
her 40 efter den såkaldte ’fri-
sættelse af kønnet’. Og det 
kommer meget godt til udtryk 
i brugen af ordet ’feminisme’ 
som oftest associeres med 
kvindens kamp mod manden, 
men som i virkeligheden inde-
bærer begge køns kamp for li-
gestilling, fortalte de.
 »Jeg betegner sjældent mig 
selv som feminist eller køns-
forsker. Det medfører ofte en 
form for stigmatisering,« for-
klarede Lilian Munk Rösing. 
 »I Danmark bryster vi os af 
at være ligestillede, men det 
neutrale køn forbindes altid 
med manden, mens det der in-
volverer ’køn’ forbindes med 
kvinden. Det er meget kende-
tegnende for patriarkatet«, 
sagde hun og påpegede det 
symptomatiske i at konferen-
cens eneste to kvindelige op-
lægsholdere var blevet place-
ret sammen i feministrummet. 
Drude Dahlerup var enig, men 
har ikke noget imod at beteg-
ne sig selv som feminist.
 »Jeg er rent ud sagt skideli-
geglad med den stigmatisering 
der følger med. Ordet ’feminis-
me’ er internationalt aner-
kendt, men det er rigtigt at det 
opfattes anderledes i Dan-
mark. Her foretrækker jeg at 

kalde mig kønsforsker«, sagde 
hun. 

De to oplægsholdere disku-
terede også hvorledes ligestil-
lingsagendaen er blevet kapret 
af højrefløjen til at slå indvan-
drere oven i hovedet mens fe-
minister på venstrefløjen kal-
des nypuritanere.

Ligestillingsdebatten er så-
ledes et af de elementer fra 
1968 som kunne trænge til at 
blive genstartet her 40 år efter. 
Men ifølge Christoph Hou-
mann Ellersgaard, der var 
medarrangør på konferencen, 
er der opstået en lang række 
nye problemer efter 1968 som 
bør være de primære mål for 
et oprør.

»Der er især brug for en ka-
pitalismekritik og en analyse 
af de økonomiske strukturer 
som skaber global ulighed, mi-
grationsproblemer og klima-
problemer. Det er alt sammen 
problematikker som er kom-
met i fokus efter 1968,« siger 
han. 

»En omfattende kapitalis-
mekritik vil kunne rumme de 
fleste af vor tids problemstil-
linger«.  

globalt udsyn
Og det brede globale perspek-
tiv var i høj grad til stede på 
konferencen. Mens det inter-
nationale udsyn under ung-
domsoprøret for 40 år siden 
begrænsede sig til solidaritet 
med marxistiske og socialisti-
ske regimer rundt om i verden 

– for eksempel Vietnam, »som 
vi knap nok vidste hvor lå hen-
ne,« som historiker Morten 
Thing beskrev det – så var der 
på Reboot68 en generel enig-
hed om at international ret-
færdighed nødvendigvis må 
være en central del af et nyt 
ungdomsoprør. 

Konferencen bød på et op-
læg om global retfærdighed 
med aktivister fra både den 
gamle og den nye skole. Afri-
ka-ekspert, forfatter og tidlige-
re formand for Mellemfolke-
ligt Samvirke Knud Vilby holdt 
et oplæg sammen med Ulrik 
Kohl som er talsmand for 
Fighters+Lovers der i 2007 
stod anklaget under terroris-
meparagraffen for at have 
solgt T-shirts til fordel for 
modstandsbevægelserne FARC 
og PFLP i henholdsvis Colom-
bia og Palæstina. Og selv om 
de to delte kritikken af det glo-
bale økonomiske system, var 
de uenige om fremtidsper-
spektiverne.
 »Kampen om et andet poli-
tisk system er slået fejl. De sid-
ste 40 års enorme økonomiske 
vækst har ikke skabt mere om-
fordeling og retfærdighed, og 
det har gjort gamle folk som 
mig selv desillusionerede,« 
fortalte Knud Vilby. 

Ulrik Kohl fra 
Fighters+Lovers var dog min-
dre pessimistisk.

»I øjeblikket ser vi hvordan 
man i Latinamerika er begyndt 
at tænke uden for systemet, og 

at der er bred enighed om at 
skrotte neoliberalismens øko-
nomiske politik,« sagde han og 
opfordrede tilhørerne til at ta-
ge sagen i egen hånd. Som ek-
sempel læste han op af en kro-
nik han havde skrevet til Jyl-
landsposten som gik til angreb 
på USA’s brug af tortur og de 
sympatisører som støtter 
USA’s politik. Men i stedet for 
USA havde han skrevet Kina 
ind i teksten og ifølge ham selv 
på den måde fået kronikken 
trykt for senere at kunne afslø-
re camouflagen.
 »1968 kan bruges som inspi-
ration til hvordan man hiver 
maskerne af imperialismen og 
afslører de strukturer som bi-
beholder den globale uretfær-
dighed,« sagde Ulrik Kohl og 
benyttede desuden lejligheden 
til at invitere hele forsamlin-
gen i landsretten til sommer 
hvor hans egen torturanklage 
bliver genbehandlet. 

»Det er en god mulighed for 
at se hvordan det politiske 
landskab er indrettet for dem 
som tænker kritisk,« sagde 
han. 

Kritikken skal frisættes
Og at kritikken har dårlige vil-
kår i 2008 var flere oplægshol-
dere enige om. Blandt andre 
Rasmus Willig som er socio-
log, adjunkt ved RUC og for-
mand for Sociologforeningen. 
Ifølge Rasmus Willig er mulig-
hederne for at bedrive kritik i 
nutidens samfund stærkt am-

Hvorfor skal vi genstarte ’�8, og hvilken del af arven fra ’�8 kan bruges i dag

Mads Andersen, antropologi

Det er jeg heller ikke sikker på at vi skal. Man skal i hvert fald passe 

på med at efterligne et 40 år gammelt projekt. Jeg tror det er rig-

tigt at kritikken har svære vilkår i dag, så forhåbentlig kan et ar-

rangement som dette være med til at motivere og provokere folk. 

Jeg tror at det vi kan bruge fra 1968, er troen på at man kan æn-

dre noget ved kollektiv kraft gennem et fælles projekt. Det må væ-

re en eviggyldig arv.

Laura Enna Winther, sociologi

Vi er en generation der er blevet opdraget meget pænt og blødt, 

og jeg tror mange er utilfredse, men ingen gør noget. Vi behøver 

ikke lede efter noget at kritisere, men vi mangler nogle redskaber. 

Vi er en vanvittig rationel ungdom som undgår at gå med i Ung-

domshus-demonstrationer fordi vi risikerer at blive arresteret og 

misse vores eksamener. Jeg tror at 1968 kan lære os at skide lidt på 

rationaliteten, og det kan der godt være brug for.

I dag er et oprør mere nødvendigt 
end nogensinde. Det var budska-
bet da en gruppe studerende af-
holdt konferencen Reboot68 på 
Københavns Universitet for at 
genoplive samfundskritikken og 
troen på en bedre verden

oPrØrSLyST – På konferencen Reboot68 på KU den 17. maj 

blev arven fra 1968 taget op til evaluering og rammerne til et nyt 

studenteroprør anno 2008 skitseret.  

AKTIVISME – Talsmand for Fighters+Lovers Ulrik Kohl brugte  

en af sine egne aviskronikker som eksempel på hvordan 1968 kan 

inspirere til at »hive maskerne af imperialismen«.

Viljen 
til oprør



UNIVERSITETSAVISEN 7  ·  2008    �

puterede og den udadvendte 
samfundskritik nærmest ikke 
eksisterende. 

»Spørgsmålet er om man i 
dette samfund kan sige hvad 
man vil. Det her handler ikke 
om at dreje kritikken i en høj-
re- eller venstreorienteret ret-
ning, men om at frisætte kri-
tikken i det hele taget,« sagde 
han og fremhævede fænome-
net coaching som meget karak-
teristisk for de herskende nor-
mer for kritik i nutidens sam-
fund.

»Man hører jo aldrig en 
coach sige at det er samfun-
dets skyld at en person har det 
dårligt. Coachen leder altid ef-
ter en introvert kritik som den 
pågældende person skal er-
kende og rette mod sig selv,« 
forklarede Rasmus Willig. Fol-
kesygdomme som anoreksi og 
stress er ofte et resultat af en 
overdreven selvkritik, og så 
længe kritikken altid rettes 
mod os selv, er der meget 
langt til en genoplivning af 
den kritiske teori som var så 
central for ’68-oprøret, forkla-
rede han.

Oplæggene på Reboot68 fav-
nede bredt, og det var der iføl-
ge medarrangør Christoph 
Houmann Ellersgaard en poin-
te i. 
 »Der er mange forskellige 
kampe der skal kæmpes i dag, 
og de hænger sammen. Noget 
af det vi kan bruge fra 1968, er 
totalkritikken. Troen på at en 
bedre verden er mulig,« siger 

han og peger på kampen om 
Ungdomshuset og kampen for 
flere fristeder i København 
som eksempler på at folk er 
begyndt at genstarte den ’store 
samfundskritik’, som Rasmus 
Willig talte om i sit oplæg.

Underviserne er også 
modstandere
Men inden der bliver gasset 
for kraftigt op for et nyt stu-
denteroprør, skal de studeren-
de klodse bremserne et øjeblik 
og overveje nøje hvad det er 
for et oprør de ønsker. Det me-
ner i hvert fald cand. phil. Nils 
Bredsdorff som var formand 
for Danske Studerendes Fæl-
lesråd i 1968. 
 »Der er kun brug for at gen-
starte 1968 hvis de studerende 
sætter sig ind i hvad der gik 
galt dengang«, siger han til 
Universitetsavisen. Ifølge Nils 
Bredsdorff var der alt for lidt 
intern kritik blandt 68’erne 
som ikke gjorde sig nogen 
egentlige overvejelser om hvil-
ket universitet de ønskede. Og 
nutidens studerende er ved at 
begå den samme fejl.
 »I dag prøver man at skabe 
en stor enhed og er meget op-
sat på at lave alliancer, for ek-
sempel med underviserne. 
Men de studerende skal vænne 
sig til at underviserne også er 
modstandere. De er ikke prole-
tariserede, de tjener trods alt 
en halv million om året,« for-
klarer han og minder om at 
det ikke var oprørerne som fik 

magten efter ’68, og at der al-
drig har eksisteret det demo-
krati på universitetet som de 
studerende i dag taler om at 
genetablere.
 »Hvis demokrati er flertal-
styre, havde det jo været de 
studerendes universitet. Og 
Christian Nissen som dengang 
blev væltet af formandsposten 
i Studenterrådet, er nu blevet 
indsat som bestyrelsesfor-
mand på RUC. Det er da den 
ultimative restaurering af 
magten,« påpeger han. Nils 
Bredsdorff tilføjer at manglen 
på intern kritik mellem under-
visere i dag er så godt som fra-
værende. 
 »Lærerne har ingen interes-
se i at kritisere hinanden, men 
det er de nødt til for at lave or-
dentlig forskning. Så det skal 
de studerende presse dem til,« 
siger han.
Blandt de omtrent 200 delta-
gere på Reboot68-konferencen 
ulmer oprøret, men hvor det 
bærer hen vil de næste måne-
der vise. Ifølge medarrangør 
Christoph Houmann Ellersga-
ard er der nu etableret en be-
vægelse som vil fortsætte med 
at lave aktivisme for en bedre 
verden på og uden for univer-
sitetet. 
 »Året 1968 er ikke centralt 
for os, men tiden karakterise-
rede en ny måde at gå til ver-
den på. Det kan vi lade os in-
spirere af,« siger han.

ser@adm.ku.dk

Fire nye kandidatuddannelser på 
Aarhus Universitet giver dig mulig-
hed for at arbejde med fødevarer, 
jordbrug, miljø, klima, teknologi, dyr 
og mennesker.

Læs mere om uddannelserne inden for 
-

ernæring og fødevareteknologi - på 
www.agrsci.au.dk/uddannelse

Skab en fremtid med plads til natur, miljø 
og sund mad

Your future is cool …

Thor Hansen, tidligere studerende på Sydøstasiatiske Studier

Der er ikke brug for at genstarte ’68. Det ville være at hive 

1968 op på en form for piedestal. ’Reboot’ er en god metafor 

fordi det indikerer ’at slette’ og ’starte forfra’. 1968 kan lære 

os at lave god aktivisme. Det var kontant og havde meget kant. 

Der var nogle gode kommunikatører i de sociale bevægelser, 

og folk blev tvunget til at tage stilling.

rEBooT�8 – talere

Drude Dahlerup, professor og kønsforsker

Rasmus Willig, formand for Dansk Sociolog- 

 forening

Erik Clausen, filminstruktør, skuespiller m.m.

Steen Nepper Larsen, filosof og kritiker

Nils Bredsdorff, cand. phil. og forsknings- 

 bibliotekar

Morten Thing, historiker, dr.phil. og forsknings 

 bibliotekar

Lilian Munk Rösing, litteraturforsker

Holger Ross Lauritsen, Ph.d.-studerende i 

 idéhistorie

Mikkel Thorup, Ph.d. i idéhistorie

Knud Vilby, journalist, forfatter og tidligere 

 chefredaktør for Information

Ulrik Kohl, journalist og talsmand for 

 Fighters+Lovers

Niels Fastrup, sociolog og skribent

Mikkel Bolt Rasmussen, cand.phil., ph.d. i 

 moderne kultur

Jakob Jakobsen, billedkunstner

KrITIK – »Den kritiske teori var central for 68-oprøret, men 

spørgsmålet er om man i dette samfund kan sige hvad man vil,« 

sagde sociolog Rasmus Willig som var blandt talerne på Reboot68-

konferencen.

fEMINISME – Ifølge en af rødstrømpebevægelsens stiftere, pro-

fessor Drude Dahlerup, halter den danske ligestilling stadig geval-

digt 40 år efter ’kønnets frisættelse’.

gLoBALISErINg – Knud Vilby er af den gamle skole af kritike-

re som i årtier har påpeget den globale uretfærdighed. Han mener 

at 68’ernes kamp for et andet politisk system har slået fejl da de 

sidste 40 års økonomiske udvikling ikke har bidraget til omforde-

ling og retfærdighed i verden.
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fAoS-SAgEN

Af Claus Baggersgaard

De fleste bliver lykkelige hvis 
nogen tilbyder at forære dem 
en stor pose penge, men 
spørgsmålet er om der følger 
krav med, og om der ligger 
skumle hensigter bag.
 Således bliver det i øjeblik-
ket diskuteret ivrigt blandt for-
skere på Københavns Universi-
tet (KU) om det er acceptabelt 
at private organisationer, fon-
de og erhvervsvirksomheder 
kræver at navngivne forskere 
bliver ansat som professorer 
når de giver penge til forsk-
ning.

Problemstillingen er blevet 
aktuel efter bladet Forskerfo-
rum fik aktindsigt i et brev fra 
Dansk Arbejdsgiverforening 
(DA) hvori organisationen gi-
ver tilsagn om at bidrage med 
1,5 millioner kroner til FAOS, 
og samtidig lægger vægt på at 
arbejdsmarkedsforskerne Jes-
per Due og Jørgen Steen Mad-
sen opnår ansættelse som 
forskningsprofessorer. De to 
forskere er i Dagbladet Infor-
mation blevet beskyldt for le-
vere arbejdsgivervenlige ana-
lyser i forbindelse med over-
enskomstforhandlinger.

Leif Søndergaard, AC-fæl-
lestillidsrepræsentant på KU, 
mener at fremgangsmåden 
umiddelbart virker »usædvan-
lig« og slår fast at han aldrig 
tidligere har set et sådant brev 
hvor en bevillingsgiver udtryk-
ker ønske om et højere akade-
misk niveau end ansøgerne al-
lerede har. 

»DA griber ind i det akade-
miske niveau, og det er ikke 
bevillingsgiverens opgave. Det 
havde klædt DA at holde fing-
rene væk og lade KU afgøre 
hvem der skal være professo-
rer,« siger Leif Søndergaard.

Han mener at arbejdsgiver-
organisationen burde have gi-
vet pengene til centret der der-
efter kunne have slået profes-
sorstillingerne op og indstillet 
de to forskere til professorbed-
ømmelse. Alternativt kunne 
DA i brevet have skrevet at 
man vægtede højt at FAOS 
blev ledet af forskere med titel 
af professorer uden at nævne 
konkrete navne.
 Peter Harder, professor ved 
Institut for Engelsk, Germansk 

og Romansk på KU og for-
mand for forskningspolitisk 
udvalg i Videnskabernes Sel-
skab, mener ikke brevet for DA 
beviser at der er foregået no-
get forkert, men på den anden 
side sætter det spørgsmålstegn 
ved de to arbejdsmarkedsfor-
skeres uafhængighed og tro-
værdighed.
 »Der er behov for at få afkla-
ret om organisationer med 
økonomisk pression kan få 
folk udnævnt til professorer på 
KU. Spørgsmålet er hvordan 
man overbevisende kan doku-
mentere at der ikke er sket en 
sammenblanding af interes-
ser,« siger Peter Harder.
 Han mener at det vil være 
oplagt at Udvalget vedrørende 
god videnskabelig praksis 
(Praksisudvalget) på KU vur-
derer sagen.

Kan blive renset
Ifølge professor Peter Sandøe, 
medlem af Praksisudvalget, ta-
ger udvalget normalt en sag 
op på baggrund af en klage. 
Den kan enten komme fra per-
soner som er kritiske over for 
udnævnelsen af de to profes-
sorer, eller fra de to professo-
rer selv ud fra et ønske om at 
blive ´renset´. Teoretisk set 
kan udvalget også tage sagen 
op på eget initiativ, men det 
mener Peter Sandøe personligt 
ikke vil ske. 

»Som jeg kender sagen fra 
mediernes omtale, er der intet 

som tyder på at den adskiller 
sig principielt fra bunker af an-
dre situationer hvor eksterne 
bevillingsgivere indgår en af-
tale om at placere forsknings-
aktiviteter på universitetet. 
Bevillingsgiveren vil typisk 
stille forskellige krav, herun-
der om ansættelse af bestemte 
personer,« siger han. 

Almindelig fremgangs-
måde
Jesper Due og Jørgen Steen 
Madsen fik begge deres pro-
fessortitel uden at stillingerne 
blev slået op offentligt, og pen-
gene til at betale deres løn 
kom fra eksterne bevillingsgi-
vere, men det er der ifølge 
Mette Ring Rossing, kontor-
chef i Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen, ikke noget un-
derligt ved. Ansættelsesbe-
kendtgørelsen for videnskabe-
ligt personale åbner netop op 
for denne mulighed når der er 
tale om eksterne bevillingsgi-
vere.

»Tankegangen er at det ikke 
giver mening at slå stillingen 
op hvis for eksempel et forsk-
ningsråd eller en privat virk-
somhed har skrevet i sin bevil-
ling hvem der skal bemande et 
forskningsprojekt. Det betyder 
ikke at man får nogen igen-
nem nåleøjet som ikke er kva-
lificerede så længe universite-
terne lever op til ansættelses-
bekendtgørelsen,« siger Mette 
Ring Rossing.

 Hun henviser til at reglerne 
foreskriver at der nedsættes et 
fagligt bedømmelsesudvalg 
hvor flertallet af medlemmer-
ne er eksterne. Dette er også 
sket i de to arbejdsmarkedsfor-
skeres tilfælde.

Universiteternes ønske
Jens Oddershede, talsmand 
for Danske Universiteter, un-
derstreger at han ikke ønsker 
at udtale sig om den konkrete 
sag, men han erindrer at det 
var efter ønske fra universite-
terne at det kom med i ansæt-
telsesbekendtgørelsen at man 
kan besætte professorater tids-
begrænset uden opslag hvis 
pengene kommer fra en eks-
tern bevillingsgiver.

 »Det tager simpelthen for 
lang tid at opslå et professorat 
når man skal i gang med et 
fælles forskningsprojekt finan-
sieret af eksterne midler. Hvis 
der er en dygtig, egnet medar-
bejder, kan man fastholde 
vedkommende ved at tilbyde 
et tidsbegrænset professorat 
da der ellers er der risiko for at 
fuglen flyver,« siger Jens Od-
dershede.

Han tilføjer at professoran-
sættelser ofte er forbundet 
med konflikt og misundelse 
fordi rigtig mange lektorer er 
egnede til at blive professorer, 
men der er for få stillinger.

Rapporten ´Fornyelse i for-
skerstaben´ bekræfter at det 
kan være en omstændelig af-

fære at ansætte en ny profes-
sor. Processen tog således i 
gennemsnit otte måneder fra 
ansøgningsfristens udløb til 
den endelige beslutning var 
truffet i perioden 2004-2006. 

gjorde det nødtvunget
Tage Bild var dekan på Det 
Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet (SAMF) da Jesper Due 
og Jørgen Steen Madsen blev 
udnævnt til professorer i april 
2005. Til Information udtaler 
centerleder for FAOS Søren 
Kaj Andersen at ideen opstod 
efter en intern dialog på KU, 
og at det måske var fakultetet 
der tog initiativet, men det af-
viser Tage Bild. 

»Jeg brød mig ikke om at 
fravige den normale procedu-
re med åbne opslag, men i det-
te tilfælde var der ingen vej 
uden om. Bevillingen var jo 
øremærket til bestemte perso-
ner og ifølge ansættelsesreg-
lerne kunne man ansætte uden 
opslag, så formelt var der ikke 
noget odiøst i sagen. Initiativet 
til at få prøvet om de var pro-
fessoregnede kom fra Sociolo-
gisk Institut,« siger den tidlige-
re dekan. 

Han mener at det kan være 
godt at der er mulighed for 
den slags ansættelser: 

»Men det må ikke overdri-
ves. Generelt skal tingene 
foregå ved internationale op-
slag og i åben konkurrence for 
at få de mest kvalificerede. Jeg 

bryder mig ikke om at ekster-
ne skal bestemme hvem af vo-
res mange professorkompe-
tente forskere der skal for-
fremmes til professorer.« 

Karriereproblem 
AC-fællestillidsrepræsentant 
Leif Søndergaard mener at det 
i virkeligheden er en model 
som man fra de videnskabelige 
medarbejderes side vil være 
interesseret i bliver indført ge-
nerelt hvis Tage Bild har ret i 
at initiativet kom fra institut-
tet.
 »Vi har længe kæmpet for at 
den enkelte lektor kan anmo-
de universitetet om at blive 
indstillet til professorbedøm-
melse og efter positiv bedøm-
melse overgå til en professor-
stilling som vores kolleger kan 
i Norge,« siger Leif Sønderga-
ard.  

Finn Borch Andersen, for-
bundsformand for Dansk Ju-
rist- og Økonomforbund, me-
ner at sagen er udtryk for den 
alvorlige bevillingsmæssige si-
tuation for universiteterne og 
den deraf følgende forringelse 
af arbejds- og karrierevilkåre-
ne for forskerne.

»Baggrunden for at de ikke 
forud for etableringen af FAOS 
har opnået ansættelse som 
professorer, skyldes forment-
lig alene de meget begrænsen-
de løn- og karrieremuligheder 
der også i dag præger universi-
teterne. Meget knappe basis-

Arbejdsmarkedsforskere  
skiller vandene 
Er det udtryk for utidig indblanding i universitetets interne anliggender eller et 
naturligt ønske om at få indflydelse når eksterne bevillingsgivere »anbefaler« 
at navngivne forskere bliver udnævnt til professorer?  

Ansættelsesbekendtgørelsen

§ �. Professor- og lektorstillinger opslås internationalt, medmindre særlige for-

hold af faglig karakter gør sig gældende, jf. dog §§ 8-10.

§ �. Ved besættelse af stillinger som professor, professor med særlige opgaver, 

lektor, adjunkt og seniorrådgiver samt ved bedømmelse af varigt ansatte adjunk-

ter i forbindelse med overgang til et lektorat nedsætter rektor et bedømmelses-

udvalg bestående af en formand og to eller fire medlemmer, jf. dog §§ 9 og 10.

Stk. 4. Medlemmer af bedømmelsesudvalg og øvrige sagkyndige personer skal 

være sagkyndige inden for stillingens område på et niveau, der mindst svarer til 

det, der forudsættes for stillingen, dog ikke under lektorniveau.

§ 9. Hvis en ekstern bevillingsgiver har stillet midler til rådighed for ansættelse af 

en person, som bevillingsgiveren har udpeget, kan rektor ansætte denne uden 

opslag, men efter en positiv faglig bedømmelse, jf. § 4, stk. 3.

DoKUMENTATIoN –  

I brevet lægger DA som be-

villingsgiver af 1,5 millioner 

kroner vægt på at Jesper 

Due og Jørgen Steen Madsen 

bliver ansat som forsknings-

professorer.

Baggrund
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midler øger behovet for eks-
tern finansiering, og flere pro-
fessoransættelser initieres der-
for af eksterne bidragydere. 
Det reelle problem er at vel-
kvalificerede forskere i stadig 
stigende grad tvinges over i 
midlertidige ansættelsesfor-
hold,« siger han.

Ingen vupti-professorer
Forskerforum skriver også at 
Jesper Due og Jørgen Steen 
Madsen højst usædvanligt 

sprang lektortrinnet over på 
karrierestigen og gik direkte til 
at blive professorer. Bladet 
kalder dem derfor vupti-pro-
fessorer.

Den nuværende dekan på 
SAMF, Troels Østergaard Sø-
rensen, der blev interviewet til 
Forskerforum, har tjekket op-
lysningen, og han slår fast at 
det er direkte faktuelt forkert 
hvilket han også gjorde redak-
tøren opmærksom på inden 
Forskerforum bragte artiklen.

»Begge har været lektorer 
og har været tilknyttet KU i en 
lang årrække,« siger dekanen. 

Administrerende direktør i 
Dansk Arbejdsgiverforening 
(DA) Jørn Neergaard Larsen, 
der står som underskriver af 
bevillingsbrevet til FAOS, afvi-
ser i en kortfattet pressemed-
delelse at DA´s ønske om at få 
Jesper Due og Jørgen Steen 
Madsen udnævnt til forsk-
ningsprofessorer, er ment som 
et forsøg på at blande sig i 

KU´s interne forhold. 
»Det er helt afgørende for 

DA’s støtte til FAOS at uvildig-
heden sikres ved at forsknings-
centeret er underlagt Køben-
havns Universitets tilsynsreg-
ler. Tilsvarende er vi optaget 
af at forskningen foregår på 
højest mulige niveau og at 
centerets forskningsmæssige 
ledelse derfor har status som 
forskningsprofessorer,« skriver 
han. 

clba@adm.ku.dk

Karriereforløb

Jørgen Steen Madsen 

• Kandidatstipendiat: 01.08.1978 - 31.01.1981 

• Adjunkt: 01.01.1983 - 31.06.1989 

• Aflønnet som lektor efter en lektorbedømmelse, fra den 01.08.1989 - 31.03.1993 

• Seniorforsker: 01.04.1993 - 31.01.1998 (FAOS) 

• Forskningslektor: 01.02.1998 - 31.03.2005 (med funktion som forskningsleder fra 01.01.1999) 

• Professor: 01.04.2005 - 31.12.2008 (ophørt som forskningsleder fra 01.09.2006 

Jesper Due 

• Adjunkt: 01.01.1983 - 31.07.1989 

• Aflønnet som lektor efter en lektorbedømmelse, fra den 01.08.1989 - 31.01.1998 

• Forskningslektor: 01.02.1998 - 31.03.2005 (med funktion som centerleder fra 01.01.1999)

• Professor: 01.04.2005 - 31.12.2008 (ophør af funktionen som centerleder fra 01.09.2006)

Kilde: Personaleafdelingen på KU

Professoransættelser ved Københavns Universitet i  
�00�-�00�, fordelt på stillinger besat efter eksternt opslag  
henholdsvis uden opslag

 Professoransættelser

 Med opslag Uden opslag

   Antal Antal Andel

 HUM 6 0 0 %

 SAM 18 2 10 %

 NAT 13 24 65 %

 SUND 69 2 3 %

 I alt 106 28 21 %

Kilde: UNI-C Statistik & Analyse

ProfESSorEr – Jesper Due, til venstre, og 

Jørgen Steen Madsen føler sig uretmæssigt 

hængt ud af pressen fordi deres professorater er 

betalt af eksterne bevillingsgivere.

FOTO: REIMAR JUUL
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EKSTErN fINANSIErINg

Af Claus Baggersgaard

En stigende andel af Køben-
havns Universitets (KU) forsk-
ningsmidler kommer fra eks-
terne givere såsom fonde og 
erhvervsvirksomheder. 

Det er således KU´s mål at ti 
procent af indtægterne skal 
være eksterne i 2010.

Professor Peter Sandøe, der 
er medlem af Udvalget vedrø-
rende god videnskabelig prak-
sis (Praksisudvalget) på KU, 
mener at der er brug for at dis-
kutere om der bør strammes 
op på spillereglerne. 

»KU kan gøre mere for at 
forhindre at forskere kommer i 
lommen på bestemte eksterne 
bevillingsgivere. Det drejer sig 
dels om at en enkelt bevillings-
giver ikke må få for stor magt 
på et forskningsområde; der 
bør være flere bidragydere, 
herunder også universitetet 
selv. Dels drejer det sig om 
personalepolitisk at sikre nøg-
leforskere tryghed i ansættel-
sen - også selv om en central 
bevillingsgiver skulle ophøre 
med at støtte et område,« siger 
han.

Peter Sandøe vil konkret ha-
ve afklaret om universitetet 
går for langt for at imødekom-
me ønsker fra eksterne bevil-
lingsgivere om for eksempel 
bestemte navngivne personer 
skal ansættes i bestemte stil-
linger, og om KU kan stå som 
garant for forskningens uaf-
hængighed samtidig med at de 
ansvarlige forskeres fortsatte 
ansættelse er helt afhængig af 
bevillingsgivernes tilfredshed 
med de leverede resultater. 

Langsomt skred
Ifølge Peter Sandøe betyder 
udviklingen at ikke bare unge 
forskere, men også lektorer og 
professorer i stigende grad bli-
ver ansat på eksterne bevillin-
ger. Dermed bliver forskerne 
personligt afhængige af eks-
terne bevillingsgivere på en 
måde som de ikke var tidligere 
da alle lektorer og professorer 
sad i faste stillinger, mener 
han.

20 ud af 134 nye professor-
stillinger svarende til 15 pro-
cent blev finansieret med eks-
terne midler i perioden 2004–
2006, og tendensen er stigen-
de. I dag er 54 professorer og 
116 lektorer på KU ansat for 

eksterne midler og godt 1800 
ud af 4300 forskningsprojek-
ter eksternt finansieret.
 Peter Harder, professor ved 
Institut for Engelsk, Germansk 
og Romansk på KU og for-
mand for Forskningspolitisk 
Udvalg i Videnskabernes Sel-
skab, mener at det er godt at 
universiteterne samarbejder 
mere med erhvervslivet, men 
han er enig i at der er behov 
for at se på om reglerne på 
området bør strammes.
 »Vi må have afklaret om sik-
kerhedsforanstaltningerne er 
gode nok, og der er behov for 
at markere hvornår universite-
tet træffer en beslutning fordi 
noget er en god ide, og hvor-
når det er på krav fra erhvervs-
livet. Erhvervslivet giver pen-
gene, og universiteterne ud-
nævner professorerne,« siger 
Peter Harder.

 
fælles holdning
Det tidligere Rektorkollegiet, 
nu Danske Universiteter, ud-
gav i 2004 en vejledning til 
forskningssamarbejdet mellem 
universiteter og virksomheder 
sammen med Dansk Industri 
(DI). Ifølge Jens Oddershede, 
talsmand for Danske Universi-

teter, er det ment som en ma-
nual for hvordan samarbejdet 
kan foregå, som det dog er op 
til universiteterne selv om de 
vil følge.

Baggrunden var den såkald-
te Dandysag fra 1999 hvor for-
skere ved Odontologisk Insti-
tut ved Århus Universitet blev 
bedt om at trække saglige, 
men kritiske forskningsresul-
tater tilbage af tyggegummigi-
ganten der delvist havde fi-
nansieret forskningsprojektet.
 »Universiteterne havde vidt 
forskellige opfattelser af hvor 
langt de kunne gå for at til-
fredsstille virksomheder, så 
der var brug for et sæt fælles 

spilleregler. Universiteterne er 
blevet langt mere professio-
nelle og er bedre klædt på til 
forhandlingerne, men der er 
stadig konflikter. Virksomhe-
derne har jo en legitim interes-
se i at ville have så mange ret-
tigheder til de fælles forsk-
ningsresultater som muligt,« 
siger Jens Oddershede.   

Han peger på uenigheder 
om patentrettigheder, hemme-
ligholdelsesklausuler og tids-
frister for hvor længe virksom-
heden kan kræve at forsk-
ningsresultaterne bliver holdt 
tilbage som de primære kon-
fliktområder.

KU har oprustet
KU oprettede en ny afdeling 
for Innovation og Forskerser-
vice per 1. januar i år, og Tech 
Trans-kontoret i afdelingen får 
alle samarbejdsaftaler hvor 
den eksterne part har en kom-
merciel interesse, til gennem-
syn.

Ifølge vicedirektør for Inno-
vation og Forskerservice Jens-
Peter Lynov er det ikke hyp-
pigt forekommende at der stil-
les betingelse om at navngivne 
personer udnævnes til profes-
sorer. Der er dog professorater 
som helt åbent er finansieret 
af erhvervslivet, og her kan be-
stemte navne være bragt på 

Universitetets  
uafhængighed  
under pres 
Eksterne parter som erhvervsliv og fonde finansierer 
i stigende grad forskning og professorater på Kø-
benhavns Universitet. Et problem for universitetets 
troværdighed og uafhængighed, mener flere 

Eksterne midler på Københavns Universitet �00�
(angivet i tusinde kroner)

Væsentligste bidragsydere

 Danske offentlige kilder:  602.618

 Danske private kilder:  274.043

 EU:  115.171

 Øvrige udenlandske kilder:  53.226

 Eksterne midler i alt:  1.359.720

 Samlede indtægter:  6.041.395

KU-mål for eksterne midler

»KU vil øge indtægterne fra eksterne kilder med ti procent inden 

udgangen af 2010. Der tages udgangspunkt i tallene fra 2005-06 

hvor de samlede eksterne indtægter udgjorde 907,8 millioner kro-

ner.«

KU´s udviklingskontrakt 2008-2010, mål 3

Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter på Københavns Universitet (�00�) 

 Fakultet LIFE FARMA HUM JUR NAT SAMF SUND TEO BRIC Øvrige I alt

 Danske offentlige kilder 800 76 132 13 414 108 280 14 18 1 1.856

 Dansk private kilder  513 186 75 11 278 42 723 3 29 2 1.862

 EU 162 17 12 1 99 15 42 0 3 0 351

 Øvrige udenlandske kilder 93 9 20 0 56 19 73 1 3 0 274

 I alt 1.568 288 239 25 847 184 1.118 18 53 3 4.343

(BRIC = BIOTECH RESEARCH & INNOVATION CENTRE)

(Kilde: KU´s statistikberedskab 2007)

Baggrund
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Formiddag:
Perspectives for the EU – in the light of the Lisbon
Treaty (English)

09.00 Arrival and Coffee

09.30 Welcome by the Centre Directors

Chair: Professor Henning Koch,

Director of CEC

09.40 Keynote: ”Perspectives for the EU – in the

light of the Lisbon Treaty and New Chal

lenges”

Dr. Andreas Maurer, Head of Research

Division EU-Integration, Stiftung

Wissenschaft und Politik, Berlin

10.45 Pause

11.00 Comments

Morten Kelstrup, Professor, Department

of Political Science

Caroline Grøn, Researcher, Department of

Political Science

Jørn Vestergaard, Professor,

Faculty of Law

Marlene Wind, Director of CEP

Discussion

12:30 Lunch (for all registered participants)

Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,
Lokale 1.1.18, opgang A/D, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Tilmelding er nødvendig pga. begrænsede pladser.
Send en mail til cep@ifs.ku.dk med navn og tilknytning senest den 27. maj.

EU, THE LISBON TREATY
AND DANISH EU POLICY

Torsdag, 29. maj 2008
Konference arrangeret af Center for Europæisk Politik (CEP)

og Centre for European Constitutionalization (CEC)

Eftermiddag:
Dansk Europapolitik i lyset af Lissabontraktaten
(på dansk)

13.30 Ordstyrer: Lektor Marlene Wind, leder af

CEP

”Dansk europapolitik – set fra Bruxelles”

Hans Martens, direktør, European Policy

Centre, Bruxelles

”EU’s udvikling og de danske EU-forbe

hold”

Per Lachmann, kommitteret i EU- og forfat

ningsret, Udenrigsministeriet

”Centrale problemer i debatten om dansk

Europapolitik”

Ole Ryborg, korrespondent i Bruxelles,

Mandag Morgen

15.00 Kaffe

15.15 Diskussion indledt af professor Henning

Koch, ph.d.-stipendiat Rebecca Adler-

Nissen og lektor Martin Marcussen

16.30 Reception

DM’s forskningspriser 2008
I 2008 uddeler DM to forskningspriser 
inden for:
 Naturvidenskab
 Grænseoverskridende forskning

Hver forskningspris er på 50.000 kroner. 
Fristen for indsendelse af indstillinger 
er 1. oktober 2008. 

Offentliggørelse og uddeling af 
priserne vil fi nde sted 11. november 
2008 i DM. 

Bedømmelsesudvalget består af:
 Professor Jeppe Dyre 
 RUC (formand)
 Lektor Johannes Andersen 
 Aalborg Universitet
 Professor Peter Harder 
 Københavns Universitet
 Direktionskonsulent 
 Susanne Ørum Foss 
 Danmarks Forvaltningshøjskole
 Kvalitetsingeniør Nanna Bruun
 NNE Pharmaplan A/S

DM er mødested for over 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, natur-

videnskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. 

Mere information om DM’s forskningspriser kan fi ndes på 
www.dm.dk/forskningspriser

·

·

·

·

·

·
·

dm.dk

Syv modeller for samarbejde mellem forskerne 
ved Københavns Universitet og eksterne parter, 
som fx erhvervsvirksomheder

1. Samfinansieret forskning (samarbejdsaftaler) 

Universitetet og den eksterne samarbejdspartner skyder ressourcer i projekter-

ne. Det betyder også at begge som udgangspunkt har ret til projektets resul-

tater, og at forskningsaktiviteten skal ligge inden for såvel det deltagende 

universitetsinstituts normale aktivitet som Københavns Universitets formål.

�. rekvireret forskning (indtægtsdækket virksomhed) 

Projekter der fuldt finansieres af en ekstern samarbejdspartner. I forbindelse 

med rekvirerede forskningsprojekter kan rekvirenten få indflydelse på forsk-

ningens emne og tilrettelæggelse, og rekvirenten vil efter nærmere forhand-

ling også kunne få overdraget rettigheder til resultaterne. For at beskytte 

forskningens troværdighed, bør det normalt sikres at forskerne får ret til at 

publicere resultaterne af forskningen.

�. Specialanalyser (indtægtsdækket virksomhed) 

Universitetet kan påtage sig at foretage specialanalyser på områder hvor Uni-

versitetet besidder en særlig sagkundskab eller har særligt apparatur til sin rå-

dighed.

�. forskning finansieret af gaver fra fonde eller virksomheder 

Karakteriseres ved at giveren ikke har direkte egeninteresse i resultatet/anven-

delsen (fx gaver fra private fonde og virksomheder). Hvis der er knyttet øko-

nomiske forpligtelser til modtagelsen af gaven, kan Universitetet kun medfi-

nansiere hvis det som institution selv har en forskningsmæssig interesse heri.

�. EU-finansieret forskning 

�. Konsulentydelser (udført uden for tjenestetiden) 

�. Skræddersyet efter- og videreuddannelse (indtægtsdækket virksomhed)

Professoransættelser ved Københavns Universitet
i �00�-�00�, opgjort efter stillingernes finansiering

 Professoransættelser

 Ordinære midler Eksterne midler

   Antal Antal Andel

 2004 44 3 6 %

 2005 32 7 18 %

 2006 38 10 21 %

 I alt 114 20 15 %

Kilde: UNI-C Statistik & Analyse

Antal professorer og lektorer ansat for eksterne midler  
på KU per 1. april �008

 Professorer 26

 Kliniske professorer 28

 Lektorer 116

Kilde: Økonomi & Personale på Københavns Universitet

banen af den eksterne part. 
 Tech Trans-kontoret har af-
taleudkast til forskellige for-
mer af samarbejde, og alle dis-
se efterlever ministeriets ret-
ningslinjer for samarbejde 
med private virksomheder.
 Virksomhederne ønsker som 
regel at få adgang til eller lige-
frem eje forskningsresultater-
ne. Opfindelser som knytter 
sig til virksomhedens allerede 
eksisterende know-how eller 
intellektuelle rettigheder kan 
være et særligt følsomt emne 
som ofte giver anledning til 
længere diskussioner. Ligele-
des ønsker virksomheder ofte 
at binde universitetet til stren-

ge fortrolighedsbestemmelser 
hvad angår oplysninger om 
virksomhedens forhold, lige-
som de ønsker at hemmelig-
holde oplysninger om opfin-
delser længst muligt.

»Et væsentligt aspekt i for-
skernes uafhængighed er ret-
ten til at publicere forsknings-
resultaterne frit, og her er vi 
meget omhyggelige med at 
sikre forskerne deres rettighe-
der. Virksomhederne har ikke 
ret til at påvirke de konklusio-
ner der kan drages af forsknin-
gen. Som hovedregel kan vi ik-
ke acceptere at en publikation 
forsinkes mere end 180 dage 
fra en virksomhed får manu-

skriptet til gennemsyn. Som 
regel lykkes det at komme 
frem til et fornuftigt forhand-
lingsresultat, men i enkelte til-
fælde er virksomhedernes krav 
så uforenelige med KU’s at en 
aftale må opgives,« siger han. 

clba@adm.ku.dk

Se også KUmmentaren
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MANgfoLDIgHED

Af Sune Engel Rasmussen

Er man handicappet i forhold 
til sine medstuderende bare 
fordi man har et fysisk handi-
cap? Er der ligestilling på uni-
versitetet bare fordi elevato-
rerne har plads til kørestole? 
 Det er nogle af de spørgsmål 
Danske Studerendes Fællesråd 
søger at få besvaret i en igang-
værende undersøgelse. Og at 
spørgsmålene ikke er helt hy-
potetiske fremgår af Sarah 
Glerups og Toke Vadstrups op-
levelser. De læser begge på Kø-
benhavns Universitet og for-
tæller at de som studerende 
med handicap føler sig mere 
hæmmet af fordomme end af 
deres egne fysiske betingelser.  

Skæres over én kam 
»For mig er det en drivkraft at 
forsøge at ændre på opfattel-
sen af hvad folk med et handi-
cap kan og ikke kan.« 

23-årige Toke Vadstrup læ-
ser dansk på tredje semester, 
er spastiker og benytter sig 
derfor af to albuestokke når 
han skal rundt på universite-
tet. Det gør gåturene mellem 
lokaler lidt mere besværlige og 
pauserne lidt kortere, men To-
ke Vadstrup er alligevel fuld af 
lovprisninger over forholdene 
på KUA. 

»Da jeg startede på universi-
tetet, blev jeg positivt overra-
sket over hvor gode forholde-
ne er for studerende med han-
dicap,« siger han og undrer sig 
over hvorfor der er så få han-
dicappede på universitetet? 

Årsagen er han dog ikke i 
tvivl om. 

»Kommunen og myndighe-
derne opfordrer ikke handi-
cappede til at tage en uddan-
nelse. De fleste bliver bare 
proppet på pension hvis ikke 
de selv finder på at studere vi-
dere efter niende klasse,« siger 
Toke Vadstrup og understre-
ger at han har en solid social 
ballast og på den måde er pri-
vilegeret. 

»Det er naturligvis ikke alle 
handicappede som har mulig-
heden for at tage en uddannel-
se, men der er en tilbøjelighed 
til at skære alle over én kam,« 
siger han og tilføjer at det der-
for for eksempel er langt svæ-
rere for folk med handicap at 
bryde den sociale arv.

Vær beredt
På gangene på det gamle KUA 
er forholdene knap så gode 
som bag glasfacaderne i de 
nye bygninger. Sarah Glerup 
der læser Film- og Medievi-
denskab, har muskelsvind og 
sidder i kørestol og er derfor 
afhængig af elevatorerne op til 
første sal hvor hendes studie 

holder til. Hun har prøvet at 
sidde fast i elevatorerne som 
ind imellem bliver sat ud af 
drift om aftenen og har ople-
vet at nogle auditorier ikke er 
tilgængelige for kørestolsbru-
gere. 

 Til trods for nogle dårlige 
oplevelser er det dog heller ik-
ke universitetets fysiske ram-
mer der bekymrer Sarah Gle-
rup mest. Det er snarere uni-
versitetets manglende bered-
skab overfor studerende med 
handicap.

»I Danmark er uddannelses-
stederne ikke ret opmærksom-
me på studerende med særlige 
behov, eksempelvis på ruskur-
ser og introforløb,« fortæller 
hun og forklarer at man er 
nødt til hele tiden selv at være 
opsøgende for at få oplysnin-
ger om for eksempel dispensa-
tion til eksamen og om hvilke 
studietilbud – for eksempel 
udlandsophold – der er for 
folk i kørestol. 

Stor arbejdsløshed
En anden bekymring er jobsi-
tuationen efter studietiden. 
Statistikker viser ifølge Sarah 
Glerup en arbejdsløshed på 42 
procent blandt færdiguddan-
nede kandidater med handi-
cap. Et handicap kan kræve 
meget tid, og mange studeren-
de med handicap har ofte ikke 
tid til at få erhvervserfaring 

gennem studiejobs. Desuden 
kan det danske samfund være 
svært fremkommeligt.

»Danmark er langt mindre 
tilgængeligt for folk med han-
dicap end mange af de lande 
vi ellers sammenligner os 
med,« vurderer Sarah Glerup 
og fortæller at der næsten ikke 
er nogen lovgivning på handi-
capområdet, kun retningslin-
jer. 

»Der er ganske vist et EU-di-
rektiv som forbyder diskrimi-
nation i forbindelse med job-
ansættelse, men det er uden 
reel betydning når mange æl-
dre bygninger er svært tilgæn-
gelige,« siger hun. Desuden 
skal man ikke give begrundel-
ser for ikke at ansætte en job-
ansøger, og det kan derfor væ-
re svært at påvise indirekte 
diskrimination. Sarah Glerup 
mener at der er brug for en ge-
nerel holdningsændring. 

Det er Toke Vadstrup enig i. 
»Jeg tror i høj grad der er ta-

le om fordomme om hvad folk 
med handicap kan og ikke 
kan, men forhåbentlig har det 
rykket sig når jeg selv engang 
er færdiguddannet,« siger han.

Et nyt tiltag som tilgodeser 
studerende med handicap, er 
et tillæg til SU’en som skal fri-
give mere tid til studierne. Til-
lægget svarer næsten til det 
fribeløb man ellers må tjene på 
erhvervsarbejde ved siden af 

sin SU. Tidligere fik studeren-
de med handicap invalidepen-
sion, og Sarah Glerup mener 
at tiltaget har en vigtig signal-
værdi. 

»Men ordningen skal være 
mere fleksibel. Handicap ses 
ikke som en sygdom, men hvis 
man bliver ramt af en sygdom 
som kun opstår på grund af 
ens handicap, er det meget 
kompliceret at søge om dis-
pensation til flere SU-klip. Og 
tillægget gælder som SU’en 
kun for normeret tid plus et 
år,« siger hun. 

Mangel på ligestilling
Hjælpen til studerende med 
handicap afhænger ifølge Sa-
rah Glerup meget af den en-
kelte studerende som hele ti-
den skal være på forkant. Det 
mener hun er symptomatisk 
for Danmark.

»Der er en tendens til at se 
handicap som noget personligt 
og noget individuelt, men et 
handicap er kun et handicap i 
forhold til mødet med resten 
af samfundet,« mener Sarah 
Glerup. 

»Et handicap er altid kon-
tekstafhængigt, og i Danmark 
er der desværre en tendens til 
ikke at se handicap som en 
mangfoldighedsfaktor, men 
derimod som noget defekt.«  

Ved siden af studierne sid-
der Sarah Glerup i programud-

valget for Copenhagen Gay & 
Lesbian Film Festival og har 
skrevet for kønscentret Kvinfo. 
Og hun ser en klar sammen-
hæng mellem ligestilling på 
køns- og seksualitetsområdet 
og for personer med handicap. 

»Folk tror vi er ligestillede i 
Danmark, og det forstyrrer bil-
ledet hvis man siger noget an-
det. Derfor er det svært at 
trænge igennem, og det er den 
samme mur man løber panden 
mod uanset om det drejer sig 
om handicap, køn eller seksua-
litet,« siger hun.

Toke Vadstrup er også poli-
tisk aktiv og har meldt sig ind i 
et parti for blandt andet at væ-
re med til at kæmpe for vel-
færdssamfundet. Han er deri-
mod ikke aktiv i handicapfor-
eninger. 

»Jeg vil naturligvis gerne 
være sammen med andre han-
dicappede, men ikke fordi de 
har et handicap,« siger han og 
fremhæver endnu en fordom 
han gerne vil ændre: 

»Der er stor forskel på folks 
handicap, så hvorfor skulle det 
nødvendigvis give et fælles-
skab?«

ser@adm.ku.dk

Ligestilling med handicap
Studerende med handicap har generelt gode fysiske forhold på KUA, men studievejen  
er belagt med fordomme, mangel på ligestilling og udsigten til arbejdsløshed

LIgEVÆrD – Sarah Glerup 

og Toke Vadstrup ser ikke sig 

selv som underbemidlede i for-

hold til andre universitetsstude-

rende og vil gerne bryde med 

fordommene om hvad folk med 

handicap kan og ikke kan. 

Kampagne
Danske Studerendes Fællesråd (DSF) sætter indtil sommeren 2008 fokus på for-

holdene for studerende med handicap. I et større informationsprojekt undersø-

ger kampagnen om studerende med en funktionsnedsættelse, et handicap eller 

et længerevarende sygdomsforløb møder barrierer på deres videregående ud-

dannelse. Undersøgelsen kan findes på www.dsfnet.dk 
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TIL TIDEN

Af Sune Engel Rasmussen

Der er overhovedet ingen 
grund til at bruge mere end 
seks måneder på at skrive sit 
speciale. Faktisk bliver både 
skriveprocessen og det færdige 
speciale langt bedre hvis man 
holder sig inden for det halve 
år en specialekontrakt løber 
over. 

Det var budskabet da histo-
rikere fra Saxo-Instituttet præ-
senterede de nyeste historie-
specialer ved arrangementet 
’Specialisterne’ hvor studeren-
de og specialeskrivere kunne 
møde instituttets nybagte kan-
didater som delte ud af deres 
erfaringer og formidlede frug-
ten af de sidste mange måne-
ders intensive arbejde.

»Det kan tit være en barsk 
oplevelse at skrive speciale og 
en tom fornemmelse at afleve-
re det færdige produkt uden at 
nogen ser det. Idéen bag ar-
rangementet er derfor at give 
folk en mulighed for at præ-
sentere deres arbejde i lidt for-
melle rammer for venner og 
kolleger,« fortalte Christian 
Thomsen en af koordinatorer-
ne bag arrangementet som 
blev afviklet onsdag den 7. 
maj. 

»Desuden er historikere no-
torisk berygtede for at være 
langsommere end alle andre 
til at skrive deres specialer,« 
sagde han og tilføjede at et 
mål med dagen derfor også 
var at inspirere specialeskrive-
re til at blive hurtigere færdig. 

Alle specialer skal nu skrives 
på kontrakt, så specialeskrive-
re har derfor ikke andet valg 
end at blive færdige til tiden. 
Medarrangør Vibe Skytte ser 
derfor en fremtid i at lade ny-
uddannede kandidater for-
midle deres specialer og erfa-
ringer og derved inspirere an-
dre specialeskrivere. 
 »Vores arrangement er det 
første af sin slags, men jeg ved 
at andre institutter har fået 
samme idé og vil afvikle lig-

nende arrangementer,« sagde 
hun.

Vejledere forsinker
Ifølge oplægsholderne er en af 
de største bremseklodser i spe-
cialeprocessen paradoksalt 
nok vejlederne som ikke er go-
de nok til at opmuntre specia-
leskrivere til at blive færdige 
til tiden.
 »Min egen vejleder mente at 
jeg burde bruge mindst et år 
på mit speciale, men det er en 
fis i en hornlygte at det skal ta-
ge længere tid end seks måne-
der,« sagde Thomas Jakobsen 
som selv skrev sit speciale på 
omkring fem måneder. Han er 
nu ph.d.-stipendiat og gav 
kommende kandidater gode 
råd til selve skriveprocessen 
og til hvordan man bliver fær-
dig til tiden.

»Blandt historikere er der en 
opfattelse af at erkendelse 
kræver tid, men det passer ik-
ke. Erkendelse kræver intensi-
tet,« sagde han og rådede til at 
strukturere specialeprocessen 
og stille krav til sin vejleder. 
 »Man skal kræve sin ret og 
forlange at blive vejledt or-
dentligt. Det er trods alt det en 
vejleder får sine penge for,« 
sagde han 

Selv om Tina Adele Hansen 
skrev sit speciale på ti måne-
der, er hun enig i at det ikke er 
nødvendigt med længere tid 
end et halvt år.
 »Jeg synes det er en god idé 
med specialekontrakter, men 
her i overgangsperioden er der 
mange der kommer i klemme. 
Vejlederne stopper fremdrif-
ten i specialeskrivningen fordi 
de endnu ikke har indstillet sig 
på tidshorisonten,« sagde hun 
og understregede at det er en 
fejl at tro at et speciale skal 
være ny og original forskning, 
en opfattelse mange vejledere 
har.

Ikke tid til arkiver
Generelt var ’specialisterne’ 
positive overfor den nye ord-
ning med specialekontrakter, 
men Jesper Jakobsen mente 

dog at seks måneder er for 
kort tid.
 »Det er voldsomt at gå fra at 
have al den tid i verden man 
behøver, til at skulle skrive sit 
speciale på et halvt år,« sagde 
han og gav et eksempel på at 
fagligheden kan komme til at 
lide under en kort tidsfrist. 
Han skrev speciale om teolo-
gisk bogcensur i 1700-tallet, et 
emne der krævede lang tids 
fordybelse i arkivmapperne. 
 »Jeg brugte de første fire-
fem måneder på at grave ma-
teriale frem, så det var helt 
urealistisk at blive færdig på et 
halvt år. Derudover var min 
arbejdstid også meget begræn-
set af Rigsarkivets åbningsti-
der,« fortalte Jesper Jakobsen 
som blev færdig på otte måne-
der og, som den eneste af de 
nye kandidater havde en vejle-
der der opmuntrede ham til at 
blive hurtigt færdig.

Selv om Jesper Jakobsen på 
den måde levede op til histo-
riefagets traditionelle ideal om 
at kunne ”gå til kilderne” og 
begå sig i arkiver, er det ifølge 
specialisterne ikke nødvendigt 
at gøre det i sit speciale.
 »Det er vigtigere at vise at 
man kan sit håndværk end at 
lave original forskning. Derfor 
valgte jeg at skrive et samtids-
historisk speciale,« sagde Met-
te Volquartzen som var glad 
for at få lov til at præsentere 
det hun på egen hånd har for-
dybet sig i det sidste halve år.
 »Det er rart at få mulighed 
for at øve sin formidling. Det 
er ikke rigtig noget jeg har lært 
på universitet, og det kan være 
svært at få 100 sider kogt ned 
til et 20 minutters foredrag,« 
sagde hun. 

Saxo-Instituttet håber at 
specialistdagen kan blive en 
tilbagevendende begivenhed 
som afvikles et par gange i lø-
bet af et semester.

ser@adm.ku.dk

Specialisterne:

Mette Volquartzen
Skrev speciale om politiet som samfundets sociale skralde-

mænd og borgernes ændrede forventninger til politiets arbej-

de. 

»Med et barn på halvandet år og ingen SU tilbage ville jeg 

gerne være hurtigt færdig, men det var min vejleder ikke me-

get for. Jeg havde dog en god skriveproces og blev alligevel 

færdig på seks måneder. Men det var en noget tom fornem-

melse at aflevere sit speciale, så derfor er det rart med dette 

arrangement hvor man kan formidle sit arbejde.

Tina Adele Hansen
Skrev speciale om politikernes og befolkningernes forskellige 

opfattelser af forholdet mellem Færøerne og Danmark. 

»Arrangementet i dag viser bredden i historiefaget som ellers 

er meget præget af forskning i besættelsestiden. Jeg brugte ti 

måneder på mit speciale, men der er ingen grund til at bruge 

mere end seks. Jeg tror vejlederne skal vænne sig til at specia-

lerne skal skrives hurtigere, og at et speciale ikke nødvendigvis 

er original forskning.«

Niels P.K. Larsen
Specialet var et forsøg på at skrive et jubilæumsskrift om filan-

tropen G.A. Hagemanns Kollegium på Østerbro. 

»Jeg gik mentalt død undervejs i mit speciale, så jeg kan klart 

anbefale at man skriver det hurtigere end de 11 måneder jeg 

brugte. Jeg havde ikke specialekontrakt med KU, men en ar-

bejdskontrakt med kollegiet, så det holdt mig til ilden. Det 

kræver en del disciplin at skrive speciale.«

Jesper Jakobsen
Skrev speciale om teologisk bogcensur i 1700-tallets Danmark. 

»Det er hårdt at skrive speciale, og dette arrangement er en 

god mulighed for at snakke om det man i mange måneder har 

fordybet sig i og samtidig høre om andres arbejde. Jeg synes 

seks måneder er kort tid til et speciale. Man hører altid skræk-

historier om folk der bruger flere år på deres speciale, men det 

er mit indtryk at man normalt bruger ni-ti måneder.« 

Historie har udklækket de første kandidater efter 
indførslen af specialekontrakter, og deres erfaringer 
lyder ens: seks måneder er alt rigeligt til at skrive et 
speciale, men vejlederne forsinker skriveprocessen

Specialister  
på kontrakt

Nyheder
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Reportage

rELANcErINg

Af Tania Maria Johannesen

»Lige til skraldespanden.« Så 
hård var kritikken da ti grund-
principper for personalepolitik 
i januar blev sendt ud til samt-
lige medarbejdere på Køben-
havns Universitet. Bag grund-
principperne står Hovedsamar
bejdsudvalget(HSU), og sam-
me udvalg var vært da der  
den 13. maj blev holdt møde 
om grundprincipperne for  
alle medlemmer af de forskel-
lige samarbejdsudvalg på  
KU.
 »Der opstod en kedelig situ-
ation da grundprincipperne 
blev udsendt. De blev kritise-
ret og afvist af mange som 
utroværdige i forhold til den 
virkelighed vores kolleger op-
lever på deres arbejdspladser. 
Vi fik ikke klart nok meldt ud 
at principperne er et delresul-
tat i arbejdet med at formulere 
en ny fælles personalepolitik. 
De er hverken den nye perso-
nalepolitik eller et udtryk for 

virkeligheden på KU i dag,« 
understregede næstformand 
og repræsentant for medarbej-
dersiden i HSU Poul Erik 
Krogshave i sit oplæg til 
temamødet.
 Mødet den 13. maj skulle 
egentlig have handlet om den 
personalepolitiske håndbog 
der udkommer senere på året 
som opfølgning på grundprin-
cipperne. Men i stedet valgte 
HSU oven på den dårlige mod-
tagelse at hellige dagen til tan-
ker om og forslag til hvordan 
de personalepolitiske grund-
principper bliver fælleseje for 
KU’s ansatte, og hvad der skal 
til for at de udvikler sig fra vi-
sioner til virkelighed. 

Udvælg og konkretisér
Mødet foregik stående ved hø-
je cafeborde hvor de godt 100 
fremmødte i små grupper dis-
kuterede grundprincipperne. 
Afslutningsvis blev konklusio-
nerne fra de enkelte grupper 
fremlagt i plenum. Og der var 
en række kriterier for succes i 
det videre arbejde med grund-

principperne der blev nævnt 
gang på gang.

For det første sås ledelsen 
som en afgørende faktor for at 
få principperne i spil. Meldin-
gen lød at dels må lederne gå 
forrest for at skabe et fælles 
ejerskab og fokus på princip-
perne, dels skal de arbejde ak-
tivt på at skabe rammer for op-
fyldelse af visionerne.
 En anden pointe der gik 
igen var at ti principper sim-
pelthen er for meget at gabe 
over. Derfor må det enkelte in-
stitut eller den enkelte afde-
ling udvælge hvad der er vig-
tigst i deres dagligdag og foku-
sere på de principper der rela-
terer hertil.
 De fremmødte mente ligele-
des at det er nødvendigt med 
en konkretisering af princip-
perne. Både fra centralt hold 
hvor den kommende persona-
lepolitiske håndbog måske kan 
være løsningen, men også lo-
kalt hvor der var et ønske om 
at tænke principperne ind i 
hverdagens strukturer og pro-
cesser. Det kan for eksempel 

ske ved at de relevante prin-
cipper integreres i medarbej-
dersamtaler og arbejdsplads-
vurderinger, og ved at grund-
principperne bliver inddraget i 
konkrete sager og diskussio-
ner.
 At de lokale samarbejdsud-
valg og fakultetssamarbejds-
udvalgene skal være tovholde-
re i udbredelsen af principper-
ne, var der generel enighed 
om. Men også vigtigheden af 
at involvere de øvrige ansatte 
blev fremhævet af flere.

Alle principper til debat
»Det er en god ide at man ger-
ne vil lægge det ud til diskussi-
on lokalt. Men jeg tror den 
største hurdle bliver at enga-
gere folk fordi grundprincip-
perne er så overordnede at de 
er svære at konkretisere på det 
lokale niveau,« mener Leif 
Søndergaard der er AC-tillids-
repræsentant og selv sidder i 
det personalepolitiske udvalg.
 »Jeg er nervøs for at mange 
af principperne vil blive fra-
valgt i de lokale diskussioner 

fordi de enten er for abstrakte 
eller for komplicerede, og så 
risikerer man at der er noget 
der ikke bliver vendt. Og jeg 
synes det er vigtigt at vi forhol-
der os til alle principperne, og 
ikke bare til nogle enkelte som 
det blev foreslået på mødet,« 
argumenterer han.
 Udvalgets formand, dekan 
for Det Teologiske Fakultet 
Steffen Kjeldgaard, mener ik-
ke at alle principper behøver 
at blive vendt på de lokale ni-
veauer.
 »Det er jo sådan med den 
slags principper at de først skal 
på banen hvis forholdene ikke 
er i orden. Så hvis der ikke er 
problemer med et princip, gør 
det vel heller ikke så meget at 
der ikke bliver taget fat på det 
i første omgang,« mener han.
 I forhold til at få principper-
ne i spil på de lokale niveauer 
synes han mødet den 13. maj 
var en god start.
 »I de grupper jeg var i, var 
der en overvejende positiv 
modtagelse af principperne og 
en interesse for at arbejde vi-

dere med dem og få dem ud. 
Jeg ved ikke om det bliver 
svært at engagere medarbej-
derne, men jeg går da ud fra at 
man i de lokale samarbejdsud-
valg vil forholde sig til det ma-
teriale der snarest vil blive 
sendt ud fra HSU,« siger han.

Der vil på baggrund af 
temamødet blive udarbejdet et 
idékatalog over hvordan insti-
tutter og fakulteter kan arbej-
de med grundprincipperne, og 
ud fra det skal de lokale sam-
arbejdsudvalg lave konkrete 
handlingsplaner for imple-
mentering af principperne.  

Anden runde for  
KU’s personalepolitik
De ti personalepolitiske grundprincipper mødte  
hån og latter da de blev præsenteret for de ansatte  
i januar. Nu skal principperne på dagsordenen igen, 
og Hovedsamarbejdsudvalget håber at det denne 
gang vil lykkes at skabe en mere nuanceret debat. 
Medarbejderne er fortsat skeptiske

Jan riis flor
Institutleder på Institut for Medier, Erkendelse og formidling

Der er forskellige opfattelser af hvad det vil sige at de er realiseret 

forskellige steder på universitetet. Jeg tror vi kan komme et stykke 

ad vejen ved at tænke grundprincipperne ind i de processer der al-

lerede er på KU. Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) er et eksem-

pel på et område hvor man kan sætte fokus på det grundprincip 

der handler om arbejdsmiljø. 

Kirsten Jørgensen
Lektor på Det Biovidenskabelige fakultet

Der er ingen der kan være uenige i principperne, men de skal ud 

og arbejde på institutter og afdelinger så medarbejderne får ejer-

skab til dem. Og så er institutterne nødt til at fokusere på et enkelt 

område ad gangen, så de ikke gaber over for meget. Succes på et 

af områderne kan bane vejen for de øvrige politikker.

Betina Bolmgren
Bioanalytiker på Institut for Idræt

Der skal gøres rigtig meget før principperne bliver virkelighed. Og 

det er rigtig svært, for KU er så mange forskellige ting. Vi arbejder 

mange forskellige geografiske steder og med meget forskelligartet 

arbejde. Derfor tror jeg det er nødvendigt at lave nogle mere loka-

le udgaver af principperne. Der er ingen tvivl om at vi har en drøm-

mearbejdsplads den dag principperne er realiseret. Og man skal jo 

gå efter det bedste.

Hvordan kan de personalepolitiske grundprincipper realiseres?

DEBAT – De ti personalepoli-

tiske principper blev vendt og 

drejet på temamødet den 13. 

maj. Efter livlige gruppediskus-

sioner blev forslag til den videre 

proces præsenteret i plenum.
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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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LIfE

Af Christoffer Zieler

LIFE. De gamle bygninger er 
smukke, og parken der omgi-
ver dem, er lysegrøn og dufter 
af nyslået græs. Et skønt sted 
at spadsere. Over for Institut 
for Mindre Husdyrs Sygdom-
me og den døgnåbne skade-
stue finder man Det Bioviden-
skabelige Fakultets kantine. 

Her lugter af opvaskemaski-
ne og renskuret linoleum. 
Montrerne bugner med sand-
wicher og boller, og i dybe 
bradepander findes dagens lu-
ne retter som i dag er flæske-
æggekage og pasta carbonara. 
Begge dele til en latterligt lav 
pris, 17 kroner. Ved kasseap-
paratet er der kurve med et 
farvestrålende udvalg af slik til 
de impulsive.

Min medspiser og jeg mod-
tager hver en generøs æggefir-
kant med striber af bacon og 
blød tomat, og ovenpå anret-
ter den venlige kantinemedar-
bejder et bjerg af tyndskåret 
agurk og peberfrugt i de trafi-
kale grundfarver, rød, gul og 
grøn. To halve skiver rugbrød 
bliver skubbet ind i madbun-
kens side. 

De grønne elementer er en 
flink tilføjelse, for de sparer os 
for et besøg i salatbaren som 
rummer forskelligt snittet 
grønt og dåsemajs. Hver dag 
bliver beholderne fyldt op med 
forskårne grønsager leveret i 
poser. Et forsøg med at forsy-
ne kantinen med gratis grønt 
fra fakultetets forsøgsgårde er 
tidligere strandet idet udgiften 
til at rense grønsager ved 
håndkraft oversteg prisen for 
de færdigsnittede produkter.

I et køleskab med Arlapro-
dukter finder vi henholdsvis 
kakaomælk af mærket Matilde 
og en halv liter kærnemælk. 
Samlet pris for mad og drikke-
varer 47,75 kroner.

Æggekage af pulveræg?
Maden indtages i den flotte, 
ryddelige kantine. Her er pænt 
og rent, og lokalet rummer en 
scene og er i sig selv ret deko-
rativt. Det er maden på sin vis 
også.

Men æggekagen har denne 
dag en sær grynet konsistens 
der mest af alt minder om det 
indre i en Milky Way. Smagen 
er neutral, men også en smule 
bitter. Er der tale om pulve-
ræg? Baconskiverne tilfører et 
element af salt, og de halvt 

stegte tomater et strejf af væ-
de. De skiveskårne rå grønsa-
ger virker derimod underligt 
dehydrerede og er lidt svære 
at synke. Man spejder usikkert 
efter flasken med Thousand Is-
land. Rugbrødet viser sig at 
være en lys industriel variant 
med et tyndt lag margarine.

Vi levner æggekage, og de-
ler forsøgsvis en skålfuld car-
bonara som er tilberedt med 
penne, hvide fingerstore rør af 
lun pasta. Konsistensen er 
blød, men til gengæld sej. Den 
vil tiltale folk der ikke bryder 
sig om pasta, for den smager 
ikke af noget overhovedet. 

Små stykker bacon og gule 
spor af æggesovs der klæber til 
rørene som kager af pollen til 
en humlebi, giver et tilskud af 
saltsmag til retten. Det er en 
nærende servering med en høj 
fedtenergiprocent.

Men der er så uendelig man-
ge andre og behageligere må-
der at indtage fedt på, og der-
for kan Lifes carbonara ikke 
modtage vores helhjertede an-
befaling i dag.

Påfaldende billig
Til dessert tager vi et stykke 
gulerodskage (9,50 kroner) og 
kaffe i plastikbæger (fire kro-

ner). Skeens møde med oste-
cremen fremkalder en tør, 
knitrende lyd som en støvle i 
nyfalden sne. Glasuren er rillet 
som om cremen er blevet ud-
sat for en omhyggelig pløj-
ning. Kageskiven er, som alt 
andet her, billig, men stykket 
er faktisk så påfaldende beske-
dent at prisen bør ganges med 
to eller tre hvis man vil sam-
menligne med cafeernes ud-
bud.
  Kaffen har en forbløffende 
smag jeg aldrig har oplevet 
før. Den kan bedst beskrives 
som brændt vand. Der er et 
avanceret spil af røgede og mi-
neralske nuancer i koppen. En 
plastikbrik med langtidshold-
bar mælk neutraliserer lidt af 
bitterheden.

The big four
Samtlige elementer i måltidet 
bærer præg af rå industriel 
produktion. Men fordelen ved 
stordrift og tilsætningsstoffer, 
frem for regulære ingredien-
ser, er også åbenbar i det me-
get lave prisniveau. 

Det er på sin vis flot at Kø-
benhavns Universitet på tværs 
af storbyernes økologiske mo-
debølge og den voksende inte-
resse for gode råvarer og raffi-

nerede madprodukter, hæver 
fanen højt for Tulip, Arla, då-
semajsen og burhøneindustri-
en. The Big Four. Disse produk-
ter er, når alt kommer til alt, 
rygraden i den danske fødeva-
resektor, samfundsøkonomi-
ske grundpiller.

Alligevel forlader vi kanti-
nen med en følelse af undren 
og melankoli. »Jeg er usikker,« 
siger min mave. »Skal jeg for-
søge at absorbere det her?« 
Spørger den. Og jeg ved ikke 
hvad jeg skal svare. Frokosten 
er spist, og den kan aldrig gø-
res om.

Blikket fanges af en flok stu-
derende. På en af plænerne, 
midt i sollyset, er de ved at 
klæde sig ud som gøglere. El-
ler også er de ikke ved at klæ-
de sig ud. Disse mennesker er 
landets fødevaremæssige 
frontløbere. Om få år vil de – 
som konsulenter i primærpro-
duktionen, eksperter på fa-
brikkerne, embedsmænd i Fø-
devareministeriet – have afgø-
rende indflydelse på hvad vi 
andre får at spise, og dermed 
på hvor gamle og hvor raske vi 
bliver.

Mad for livet
Universitetsavisens hoftegner og selvudnævnte madanmelder  

har sneget sig ind i Landbohøjskolens (LIFE) kantine for  
tjekke hvad fødevareindustriens frontløbere byder sig selv til daglig.  

Nu står han tilbage med en lidt dårlig mavefornemmelse 

Madanmeldelse
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DANSENS DAg

Af Helle Winther & Charlotte 

Svendler Nielsen

»Når vi først går i gang, står 
det fast at/København er på 
plads, ja,/og År-hus gi´r den 
gas, ja/ 

Så er der ildebrand i byen…« 
Reggaekunstneren Natasja’s 

stemme drøner ud af højtale-
ren i den gamle ærværdige 
gymnastiksal med brune lake-
rede gulve og let ramponerede 
spejle. Der er gang i hiphop-
workshoppen. 

To unge studerende indta-
ger rummet og underviser 
nogle af de mange gymna-
sielever der er kommet til 
Dansens Dag. En mand der ser 
ud til at være gruppens daglige 
gymnasielærer, står i midten 
af salen, dampende af iver og 
varme mens han forsøger at 
vride kroppen på den seje må-
de. Et par piger hvis hår er 
dækket af sorte tørklæder, 
gynger hjemmevant, råt og 
smilende til musikken. En 
gruppe drenge giver den ny-
delsesfuldt gas, for så i næste 
øjeblik at blive synligt forstyr-
rede af en påtrængende teen-
ageagtig bevidsthed om egen 
krop. 

Salen koger. De danser dan-
sen igen og igen. »København 
er på plads, ja… og År-hus gir 
den gas, ja.«

På Dansens Dag tirsdag 29. 
april valfartede næsten 200 
gymnasieelever med mangfol-
dige kulturelle baggrunde og 
deres lærere til Nørrebro. En 
stor gruppe entusiastiske 
idrætsstuderende underviste 

blandt andet i breakdance, lin-
dy-hop, linedance, moderne 
dans, cha-cha-cha, hiphop, 
kampdans, electric boogie, 
ballet og jive. Dagen blev 
skudt i gang med fælles folke-
dans og eksperimenterende 
performances og sluttede med 
’Over the Rainbow’, en hårrej-
sende solo sunget og danset af 
Helle, en studerende fra 1. år.  

Universitetet åbner græn-
ser
Dansens Dag fejres hvert år. 
Den er etableret af UNESCO i 
1980 og har til formål at fejre 
livsglæden, dansen og fælles-
skabet på tværs af politiske, 
kulturelle og etniske grænser 
og barrierer. 

Institut for Idræt, Køben-
havns Universitet var for første 
gang med i det danske pro-
gram under overskriften ’Unge 
underviser unge’. 

Et af formålene med dagen 
var desuden at støtte Det Na-
turvidenskabelige Fakultets 
gymnasiesatsning og åbne 
grænser mellem universitetet 
og den omgivende verden. 

Efter en vellykket workshop 
i lindy-hop, hvor gymnasieele-
verne dansede til 50’er musik 
og kastede rundt med hinan-
den, kom en af workshopun-
derviserne, en idrætsstuderen-
de, farende op ad trapperne 
med ild i øjnene. »Nej, hvor 
var det fedt. Jeg anede ikke at 
gymnasieelever var sådan. De 
var så søde. Åh, hvor er I bare 
søde, I er bare så søde, havde 
jeg lyst til at sige til dem hele 
tiden. Der var kun én der var 
sådan lidt svær at have med at 
gøre.«

Dansens Dag havde en klar, 
virkelighedsnær og mærkbar 
synergieffekt. Gymnasielever 
mødte for første gang universi-
tetet, gymnasielærerne fik ny 
inspiration og studerende 
mødte deres måske fremtidige 
arbejdsplads. 

De studerende ved Institut 
for Idræt uddannes blandt an-
det til gymnasielærere i idræt. 
Ud over en mængde humani-
stiske og naturvidenskabeligt 
forankrede teoretiske fag kræ-
ver studiet at de studerende 
tilegner sig mangefacetterede 
praktisk-teoretiske, idrætslige 
og formidlingsmæssige kom-
petencer, også i dans.

De studerende udvikler i lø-
bet af studiet både danseper-
formances og konkrete danse-
forløb der retter sig direkte 
mod gymnasiet. Derfor var 
dansens dag for de involvere-
de en ilddåb og en konkret 
feedback på om de kompeten-
cer de har tilegnet sig på studi-
et, kunne bestå den egentlige 
prøve – mødet med de unge 
gymnasieelever. 

De bestod med glans. Alle-
rede da Dansens Dag bare lige 
var blevet skudt i gang, spurg-
te flere gymnasier om de kun-
ne komme igen til næste år...

Så, ja, København er på 
plads, ja….

Helle Winther er studielektor og
Charlotte Svendler Nielsen er 
ph.d.-stipendiat ved Institut for 
Idræt

Reportage

København er på plads, ja…  
Unge underviste unge da Institut for Idræt for  
første gang medvirkede i Dansens Dag

TrIN for TrIN – Om-

kring 200 gymnasieelever 

deltog i Dansens Dag den  

29. april på Institut for Idræt. 

Her underviste en gruppe 

idrætsstuderende i blandt 

andet breakdance, cha-cha-

cha, hiphop, electric boogie, 

ballet og jive.
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Tværfaglige kurser - for kandidatstuderende  
 
Læreanstalternes Fælleskurser tilbyder tværfaglige kurser inden for 
Byplanlægning, Kommunikation samt Prejektledelse & Innovation.  
 
Læreanstalternes Fælleskurser fungerer som et samarbejde mellem 
universiteterne i Københavnsområdet. Kurserne retter sig mod alle 
kandidatstuderende, der ønsker at tage et meritgivende fag i en tværfaglig, 
praksisrelateret kontekst, hvor samarbejde er i fokus. 
  
Kurserne er normeret til 15ECTS og strækker sig over 1-2 semestre. 
  
For yderligere information se www.lfkurser.dk eller: 

� Byplanlægning, LFB - www.lfkurser.dk/lfb 
Kurset fokuserer på byplanlægningens historie og de aktuelle 
problemstillinger  
samt fagets rammer og virkemidler. 
Informationsmøde tirsdag d. 27/5 2008, kl. 15-16  
på Institut for Geografi og Geoinformatik, KU,  
Øster Voldgade 10, 1350 Kbh. K.  
Tlf. 2063 0500, e-mail: lfb@geogr.ku.dk 
   

� Kommunikation, LFK – www. lfkk.dk og www.lfkurser.dk/lff 
Kursets fokuserer på løsning af kommunikationsfaglige problemstillinger.  
Både mundtlig og skriftlig formidling trænes. 
Informationsmøder onsdag d. 21/5 og onsdag d. 20/8 2008, kl. 15-16  
på DTU, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby. 
Tlf. 4525 7302, e-mail: agr@llab.dk  
 

� Prejektledelse & Innovation, LFPI - www.lfkurser.dk/lfpi 
Kurset fokuserer på tværfaglig innovationsledelse i overensstemmelse 
med erhvervslivets krav til samme – et praktisk-teoretisk kursus. 
Informationsmøder mandag d. 19/5 og torsdag d. 14/8 2008, kl. 15-17  
på Center for Innovation og Entrepreneurship (CIE), CBS,  
Porcelænshaven 18A, 2000 Frederiksberg.  
Tlf. 3815 3838, e-mail: lfpi@cbs.dk 
 

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden vil også i 2008 uddele tre talentpriser til forskere under 30 år, som har
præsteret særligt lovende forskning inden for sundheds- eller naturvidenskaberne. Prisen er
en personlig hæderspris på 75.000 kr. 

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske uni-
versiteter eller højere læreanstalter. Indstillingen må højst fylde 1 A4 side og skal ledsages af
C.V. og publikationsliste vedr. den person, der indstilles. Indstillingen bedes fremsendt i
Word-format til: mail@lundbeckfonden.dk og skal være Lundbeckfonden i hænde senest
den 30. juni 2008, mærket “Talentpris”. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles
under forudsætning af, at de opfylder kriterierne.

Yderligere oplysninger kan findes på fondens hjemmeside: www.lundbeckfonden.dk 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til forskningschef, dr. med. Erik Juhl.

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej 17,  2900 Hellerup. Tlf .  39128000. www.lundbeckfonden.dk

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL  KANDIDATER TIL

L u n d b e c k f o n d e n  e r  e n  e r h v e r v s d r i v e n d e  f o n d  m e d  v æ s e n t l i g e  a k t i e p o s t e r  i  H .  L u n d b e c k  A / S
o g  A L K - A b e l l ó  A / S .  F o n d e n  u d d e l e r  å r l i g t  c a .  3 0 0  m i o .  k r .  t i l  v i d e n s k a b e l i g e  f o r m å l  i n d e n f o r
s u n d h e d s -  o g  n a t u r v i d e n s k a b e r n e .

Lundbeckfondens
Talentpriser 2008

Opponenterne

Terapeutisk blik på uni

MAgTESLØSHED – Når mennesker får mindre 
magt, søger de andre måder at vise at de stadig har 
magt over tingene. Oftest puster de sig op med magisk 
tænkning og søger at skabe kontrol i håb om at andre 
ikke mærker afmagten. I andre tilfælde bliver de hjælpe-
løse og søger at få magt over andre gennem hjælpeløs-
heden.

Institutioner reagerer på mange måder nøjagtigt som 
mennesker. Universiteterne, der nu agerer som virksomheder, føler det i 

hvert fald nødvendigt at puste sig op med store ord og gennem farvestrålen-
de reklamer. De konkurrerer om de studerende. Taxametersystemet kalder. 

Studenterne får en øget – og i øvrigt ønskværdig – omsorg i form af for-
skellige goder, men samtidig bliver den basis, som i sidste ende er forudsæt-
ningen for de studerende, nemlig gode undervisere og forskere, direkte eller 
indirekte beskåret.

Mere og mere arbejde bliver lagt over på de ansatte, både på VIP’er og 
TAP’er. Mange steder er antallet af TAP’er blevet så reduceret at VIP’er der 
gerne vil yde en ordentlig undervisningsindsats, er nødt til at bruge en stor 
del af deres tid på fotokopiering, opdatering af CV etc. For slet ikke at tale 
om udarbejdelse af forskningsansøgninger som fylder mere og mere af for-
skernes tid. 

Præstationsangst før kollaps
Samtidig præger forskningsprogrammer hvor der kun gives penge hvis man 
allerede har eller kan opnå støtte fra erhvervslivet, sammen med statsstyre-
de midler med meget snævre rammer, det samlede billede. Bevillinger hvor 
rammerne er så snævre at forskerne indbydes til møder for at de kan finde 
ud af om de kan søge eller ej, er nu blandt de største og mest udbudte. Tan-
ken at det snarere er den bevilligende institution, altså ministeriet, der øn-
sker at komme frem i rampelyset, melder sig uvægerligt. 

Og er det ikke snarere erhvervsstøtte end forskningsstøtte der i for mange 
tilfælde er tale om? For der har jo altid fundet et samarbejde sted mellem 
forskning og erhverv når der var nye opfindelser på vej. Den nødvendige 
støtte til den bredere forskning som er universiteters livsnerve i forhold til 
den forskningsbaserede undervisning hvor forskere arbejder solidt på for-
skellige arbejder som de selv definerer, og som altid har vist sig at have be-
tydning, som fremmer kreativiteten og rummer de pludselige opdagelser, er 
beskåret. 

Problemet er den politiske styring som breder sig ned over universiteterne 
hvorfra der endnu kun kommer spredte protester. Det hjælper ikke at puste 
problemerne op ved at kalde dem fx elite- eller stjerneprogrammer. Risikoen 
er at næste diagnose, før kollaps, bliver præstationsangst i stedet for arbejds-
glæde. Men flot skal det være.

Birgit Petersson    

Det fede universitet

 
SELVfEDME – Den sanderske universitetstænkning kan sammenfattes i 
ønsket om mere konkurrence. På alle niveauer. Det er derfor glædeligt at se 
at der med få dages ansøgningsfrist blev opslået et professorat med særlige 
opgaver (mso) i fedmehistorie. Her kunne verdens hundredtusinder af eks-
perter i dansk fedmehistorie frit konkurrere om den fede stilling. Hvis ellers 
de nåede at læse Universitetsavisen af 11.4.08 inden ansøgningsfristen ud-
løb den 15.4.08. 

Fede tider! Heldigvis bare ikke for den nye fedmehistoriske professor. Et 
mso-professorat sikrer at den bedste fedmehistoriker holder sig på toppen 
– mager og fit for fight – som fri og uafhængig forsker. For ledelsen kan om 
fem år ellers bare ansætte en anden og bedre fedmehistoriker. Mso-professo-
rater er en genial innovation til at sikre fri og åben konkurrence om at få de 
bedste og frieste forskere på universitetet. Og hvis det ikke er sandt alt sam-
men, så må snakken om konkurrencens velsignelser være selvfedme.

Tim Knudsen
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Dekanens bekendelse

SySTEMTVANg – Ubekræftede forlydender vil vide at der rundt omkring i le-
derlagkagen på danske universiteter er ledere der leder efter måder at trygle, be-
de og tryne de ansatte VIP og TAP til at undlade at underskrive den igangværende 
underskriftindsamling for en ændring af den nuværende universitetslov. 

Her i opponent-spalten løber vi ikke med rygter. Derimod kan vi afsløre at flere 
dekaner har forsøgt at sætte deres signatur som ’anonym’ på indsamlingens web-
site under henvisning til at de trues med fyring hvis deres egen chef højere oppe i 
hierarkiet opdager deres udåd. Men som anført på websitet afvises anonyme un-
derskrifter. 

En dekan skrev: »Tilgiv mig, thi jeg vidste ikke hvad jeg gjorde da jeg ansøgte 
om min stilling og troede at jeg kunne beholde min identitet som forsker og 

handle i overensstemmelse med de faglige hensyn jeg altid har sat højest. Det var 
naivt at tro at jeg kunne unddrage mig lovens og ministeriets systemtvang.« 

Af hensyn til troværdigheden er vi nødt til at slette underskrifter og kommenta-
rer som denne, så se til at du ikke af uagtsomhed, blufærdighed eller angst skriver 
under som anonym. 

Don’t panic.
Post Scriptum: Opponenternes paradis: se også http://www.gopetition.com/

petitions/for-en-bedre-forskningspolitik.html

Claus Emmeche

Sjældent ser man opponenter hænge sig selv ud, men lige i mit tilfælde er der nu 
rig anledning til at gøre sig morsom på egen bekostning.  Her er 13 hurtige para-
dokser i mit arbejdsliv:

 1.  Jeg elsker mit arbejde og hader at der er så meget af det (måske den reci-
prokke version af pensionatsgæsten der brokker sig over at maden er så dår-
lig, og at der er for lidt af den).

 2. Jeg tror stadig på at arbejdsbyrden letter næste semester. 
 3. Dem jeg uddanner, tjener mere end jeg selv gør. 
 4.  Noget af det jeg holder mest af i mit arbejde, er at indgå i engageret faglig 

dialog med de studerende, men jeg bestræber mig på at minimere kontakten 
med dem.

 5.  Jeg sætter stor pris på at omgås mine søde og engagerede kolleger, men jeg 
bestræber mig på at minimere kontakten med dem.

 6.  Jeg elsker at jeg bare kan sende folk en mail når jeg vil dem noget, men det 
martrer mig at min indbakke demonstrerer at andre har det på samme måde.

 7.  Jeg finder det vigtigt at forskere deltager i den offentlige debat og bidrager 
med deres fortolkende blik, men jeg er selv ivrig efter at screene og videre-
sende journalisters henvendelser.

 8.  Jeg er kritisk over for tendensen til at forskerne selv skal hente forsknings-
midlerne til huse, samtidig med at jeg gerne selv vil være bedre til det.

 9.  Jeg er kritisk over for tendensen til at den enkelte medarbejder skal have 
point, smileys og klistermærker med guldstjerner for at passe sit arbejde, 
samtidig med at jeg vil sætte pris på selv at få flest muligt af dem.

Universitetsavisen har udnævnt et hold af højtkvalificerede opponenter til at se skævt på tvivlsomme 

udspil hvad enten de kommer fra politikere og ministre, rektorer og bestyrelse, dekaner og direktører 

eller kolleger og studenter. 

Denne gang udgøres opponenterne af 

Tim Knudsen, professor ved Institut for Statskundskab

Claus Emmeche, lektor ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier

Birgit Petersson, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab

Mie Femø Nielsen, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab    

Når hverdagens 
krydspres fører  
til latterlig  
dobbeltmoral

 10.  Jeg er kritisk over for tendensen til, at individuelle forskere, institutter og 
universiteter skal rankes indbyrdes, samtidig med at jeg gerne så, at jeg selv, 
mit institut og mit universitet lå øverst på de mest prestigefyldte lister.

 11.  Jeg finder det problematisk at rammerne for forskningen er så ringe at man 
må flygte fra arbejdspladsen for at kunne være produktiv, samtidig med at 
jeg selv er lykkeligst når der er tre sammenhængende timer til at sidde der-
hjemme og stirre ind i computerskærmen mens fingrene danser over tastatu-
ret. 

 12.  Jeg hader at udfylde selvangivelser hvert semester over tid anvendt på un-
dervisning og administration, men ender altid at blive så glad for dem fordi 
det går op for mig hvor mange gode grunde der har været til at jeg ikke har 
nået alt det jeg meget hellere ville have brugt tiden på.

 13.  Jeg er langt bagud med at registrere og dokumentere min forskningsformid-
ling (bl.a. fordi jeg hellere vil bruge min tid på at forske og formidle), men 
det irriterer mig at jeg som konsekvens heraf fremstår som om jeg ikke priori-
terer dette. Det svarer til at have en obligatorisk profil på FaceBook, men ikke 
have tid til at konstruere sig som en fed person.

Mie Femø Nielsen
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Disputten

fAoS – Sensationsprægede artikler med uvederhæfti-
ge personangreb er noget man plejer at forbinde med 
blade som Ekstra Bladet og Se og Hør, men i nutidens 
medielandskab holder de mere akademiske medier sig 
ikke tilbage. Det har vi måttet sande i dette forår hvor 
Information og Forskerforum på skift har fundet anled-
ning til at beklikke vores hæderlighed som forskere. 
 I flere artikler og i en ledende artikel i Information 
hævdes det at de bevillingsgivende organisationer til 
FAOS’ programbevilling fra 2004 til 2008 implicit stil-
lede krav om at undertegnede skulle ansættes som pro-
fessorer. Hermed er de faktiske forhold stillet fuldstæn-
dig på hovedet. Initiativet kom ikke fra organisationer-
ne, men fra Københavns Universitet. Vi blev gjort op-
mærksomme på at der efter den på det tidspunkt gæl-
dende ansættelsesbekendtgørelse for universiteterne 
(bekendtgørelse nr. 820) var mulighed for at vi efter 
en fagkyndig bedømmelse kunne ansættes som profes-
sorer, men at forudsætningen for at sætte en sådan 
procedure i gang var at de bevillingsgivende organisa-
tioner anmodede herom. Det var derfor os der bad or-
ganisationerne om i deres bevillingsskrivelse at ind-
skrive et sådant ønske. 
 Derefter kunne bedømmelsen, der blev foretaget af 
to eksterne samfundsvidenskabelige professorer, sæt-
tes i gang. Og da konklusionen var positiv, fik vi æn-
dret titel fra lektor til professor. Sådanne bedømmelser 
kan gå begge veje, og for os og for organisationerne var 
det derfor en vigtig kvalitetsmærkning i forbindelse 
med en stor bevilling.

Ansættelse efter KU’s regler
Ansættelsen skete i henhold til ansættelsesbekendtgø-
relsens kapitel 5 § 10 hvori det fastslås: »Hvis en eks-
tern bevillingsgiver har stillet midler til rådighed til an-
sættelse af en konkret person som bevillingsgiveren 
har udpeget, kan institutionen uanset bestemmelserne 
i § 2 (om at ansættelser som hovedregel skal ske ved 

opslag) ansætte denne uden opslag, men efter en posi-
tiv bedømmelse. Bedømmelsen sker ved en sagkyndig 
person på niveau med det der forudsættes for stillin-
gen…« 
 Det er altså de gældende regler på Københavns Uni-
versitet som er blevet fulgt, og som fastlægger at eks-
ternt finansierede forskere følger samme stillingsstruk-
tur som det øvrige videnskabelige personale – og her-
under også har mulighed for at blive professorer. 
 Der er ingen organisationer der har ’købt’ sig til pro-
fessorer på Københavns Universitet. Det er universite-
tet der på eget initiativ har vurderet at to ledende med-
arbejde ved det center, som organisationerne har bi-
draget med midler til, har kvalifikationerne til at blive 
tildelt professortitlen.

grove fejl i forskerforum
Information bygger alene sin historie på en forudgåen-
de artikel i Forskerforum der med henvisning til en be-
villingsskrivelse fra Dansk Arbejdsgiverforening, var 
først med historien. Selv om dekanen ved det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sø-
rensen, over for Forskerforum afviste beskyldningerne, 
fremturede redaktøren med sine forudfattede menin-
ger. 

Redaktøren havde så travlt med at hænge os ud at 
han ikke nåede at sætte sig ind i de faktiske kendsger-
ninger, og derfor var hans fremstilling da også præget 
af en grov fejl. Han skrev således at vi med de bevilgen-
de organisationers hjælp sprang det almindelige karrie-
reforløb over og gik lige fra titlen som projektmedarbej-
der, forskningsleder og centerleder til titlen som profes-
sor ved Københavns Universitet. Han tilføjer at det er 
helt usædvanligt at vi på den måde helt har sprunget 
ansættelsen som lektorer over. Det var en noget ejen-
dommelig udlægning for os der ellers efter en behørig 
bedømmelse i en årrække var ansat som lektorer. 
 Vi skrev med det samme en kommentar der blev 

sendt til Forskerforum og blev lagt på vores hjemmesi-
de, og som redegjorde for de reelle forhold. Alligevel 
afholdt det ikke Information fra – som nævnt ovenfor – 
at gentage historien. Det foregår åbenbart efter devi-
sen at hvis man bare gentager beskyldningerne – uan-
set dementier fra institutleder, dekan og rektor – skal 
de nok hænge ved alligevel. 

Som fanden læser biblen
Det er også karakteristisk at både Forskerforum og In-
formation læser bevillingsskrivelsen fra DA som fanden 
læser biblen. De ser forsøg på intimidering af den 
forskningsmæssige uafhængighed hvor intentionen i 
virkeligheden er den modsatte. En nøgtern læsning af 
bevillingsskrivelsen viser at de organisationer som har 
bidraget til finansieringen af FAOS, har været meget 
optaget af at skabe en konstruktion der sikrer vores 
forskningsmæssige uafhængighed. Det er derfor at DA i 
brevet forudsætter at der bliver tale om en bred finan-
siering med midler både fra overenskomstbærende or-
ganisationer og Beskæftigelsesministeriet. Og det er 
derfor at DA lægger vægt på at FAOS fortsat er placeret 
ved Københavns Universitet og dermed underlagt de 
almindelige regler for forskningsvirksomhed ved en 
højere læreranstalt.

Information ser det også som odiøst at DA har ønsket 
at få sæde i den referencegruppe der er nedsat i forbin-
delse med bevillingen. Men denne gruppe er etableret 
helt på vores initiativ som et for os vigtigt dialogforum. 
DA lagde i den forbindelse vægt på at referencegrup-
pen var uden beslutningskompetence – netop for at un-
derstrege forskningens uafhængighed.

Jesper Due, professor, fil. dr.  
Jørgen Steen Madsen, professor fil. dr.,
FAOS, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og  
Organisationsstudier, Sociologisk Institut, Københavns 
Universitet.

SVAr I – Det er rigtigt at Information har skrevet hi-
storien om at Dansk Arbejdsgiverforening i sit brev til 
Københavns Universitet indirekte krævede at Jesper 
Due og Jørgen Steen Madsen fik titler af professorer da 
man valgte at bevillige penge til FAOS. Det har vi fordi 
det er en god historie der handler om private investo-
rers samspil med den offentlige forskningssektor, og de 
problemer dette kan medføre – og ikke fordi vi har no-
gen agenda om at ’beklikke’ Jesper Due og Jørgen 
Steen Madsens hæderlighed som forskere. 

Det er heller ikke rigtigt at Information har gentaget 
historien om at Jesper Due og Jørgen Steen Madsen 
har sprunget lektorleddet over. Det ved underskriverne 
af indlægget udmærket godt – alligevel vælger de med 
et retorisk greb at miskreditere vores dækning ved at 

antyde at vi gentager denne del af historien.
Det er ingen fejl i Informations historie – i brevet fra 

DA står der jo sort på hvidt at man »lægger vægt på« at 
Due og Madsen bliver professorer. Hvis det er rigtigt at 
det er Due og Madsen der selv har taget initiativet til at 
skaffe sig professortitlerne, sådan som det fremgår af 
debatindlægget, så gør det jo blot historien endnu me-
re festlig.

Endelig har Information aldrig skrevet at proceduren 
der fik Jesper Due og Jørgen Steen Madsen ansat som 
professorer, var ulovlig sådan som det antydes. I artik-
len skriver vi tværtimod at »der er ikke noget ulovligt i 
manøvren, for ifølge ansættelsesbekendtgørelsen kan 
fakultetet vælge at besætte eksternt finansierede stil-
linger som professorstillinger uden at slå dem op.«

Spørgsmålet er så om man synes at paragraffen i be-
kendtgørelsen er problematisk eller ej. Tillad mig i den 
forbindelse citere den daværende dekan for Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet, Tage Bild, der skrev føl-
gende om sagen i et læserbrev i Information den 16/5:

»Personligt brød jeg mig ikke om at fravige universi-
tetets normale procedure med åbne opslag og ansæt-
telse af de mest kvalificerede ansøgere (...) Det bør ik-
ke være eksterne bevillingsgivere, der skal bestemme, 
hvilke af universitetets mange professorkompetente 
lektorer, der skal forfremmes til professorer. Det sunde 
princip må stadig være åben konkurrence gennem in-
ternationale opslag.«

Kristian Villesen, journalist, Dagbladet Information

SVAr II – Due og Madsen nægtede at stille op til in-
terviews i Forskerforum, og nu kan man så studere de-
res forsøg på pressestyring i et læserbrev i Universitets-
avisen med en række aggressive mistænkeliggørelser 
som kræver et par kommentarer:

Forskerforum hævdede ikke at der blev begået ulov-
ligheder. Proceduren forløb imidlertid i en gråzone 
som har principiel og dermed journalistisk interesse: 
Magtfulde interesseorganisationer (Dansk Arbejdsgi-
verforening og CO-Industri) kunne købe sig til et forsk-

ningscenter under Københavns Universitet. Helt eks-
traordinært stillede de tilmed som betingelse at navn-
givne forskere skulle opgraderes til universitetets høje-
ste stillingskategori (professoratet) – og universitetet 
føjede sig såmænd for dette krav! Hvor er det uafhæn-
gige universitet når magtfulde interesser med en pose 
penge kan diktere universitets arbejdsfelter og titel- og 
ansættelsespolitik ad bagdøren?

Forskerforum skrev at Due og Madsen med den eks-
terne bevilling foretog et karrierespring udenom lekto-

ratet til professortitlen. De hævder at de skam havde 
lektortitler, opnået »efter en behørig bedømmelse«. 
Det er ukorrekt: De har aldrig været ordinære lektorer, 
ansat på KU efter opslag og bedømmelse i henhold til 
ansættelses-bekendtgørelser. 

De par eksempler eksponerer vel meget godt sagens 
gråzoner, og hvad der gør en god journalistisk historie. 

Jørgen Øllgaard, redaktør, Forskerforum

Velkommen på forsiden

Ingen fejl i Informations historie

Forskerforum: Hvor er det uafhængige universitet?
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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.

Historieløs kritik
rEPLIK – Johannes Aakjær Steenbuch (JAS) 
fremsætter i sidste nummer af Universitetsavi-
sen en kritik af undertegnedes kronik om lighed 
i det multikulturelle samfund (UA  nummer 
5/08). Kritikken er imidlertid problematisk.
 1) JAS antager uden videre at vi har en ambi-
tion om at formulere et ideal om velfærdslighed 
der er foreneligt med et andet ideal, nemlig 
(statslig) neutralitet. Men faktisk finder vi idea-
let om statslig neutralitet uplausibelt, og har 
følgelig ingen sådan ambition. Så snarere end 
at være »analysens uudtalte præmis«, er det slet 
ikke nogen præmis overhovedet.
 2) JAS hævder også at velfærdslighed kun 
har relevans indenfor en bestemt historisk sam-
menhæng. Det kan betyde to helt forskellige 
ting: a) idealet om velfærdslighed vil kun vinde 
tilslutning under bestemte historiske betingel-
ser, b) det er kun meningsfuldt at vurdere et 
samfund på baggrund af idealet om velfærdslig-
hed, givet at dette samfund opfylder bestemte 
historiske betingelser. Vi er i princippet enige i 
a), men dog uenige i JAS’ videre antydning af at 
religion er en forudsætning for lighed. Der er 
således ikke noget der tyder på at den faldende 
religiøsitet i Skandinavien har betydet en vi-
gende tilslutning til velfærdslighed og andre 
lighedsformer. Vi er desuden helt uenige i b). 
Det er netop de samfund der er længst fra at re-
alisere idealet om lighed (fx på grund af stærkt 
undertrykkende regimer og stor social ulig-
hed), der er mest grund til at kritisere for ikke 
at leve op til lighedsidealet.

 3) JAS hævder sluttelig at omfordeling (lig-
hed) kun er påkrævet når det er nødvendigt for 
at få borgerne til at tage ansvar. Det vil føre for 
vidt at diskutere dette synspunkt her, men lad 
os alligevel bekende at vi er helt uenige. Teorier 
der udelukkende baserer sig på ansvar, har en 
beklagelig tendens til at begrunde minimal-
statsregimer og dermed lade ansvarsfulde men 
subsistensløse borgere i stikken.

Nils Holtug (lektor) og Sune Lægaard (adjunkt), 
Center for Studier af Lighed og Multikulturalis-
me, MEF

Refleksioner over per-
sonalepolitik 
PErSoNALEPrINcIPPEr – Repræsentanter-
ne fra samtlige Københavns Universitets Sam-
arbejdsudvalg var indbudt til debat om de ti 
grundprincipper for personalepolitikken på KU 
som Hovedsamarbejdsudvalget har formuleret 
som målsætning for de næste fire års personale-
politik.

Der har været meget kritik af disse ti punkter 
da de umiddelbart opleves som meget langt fra 
hverdagens små og store problemer. Formålet 
med mødet var blandt andet at få gjort de fine 
ord mere konkrete og nærværende, og at få sat 
gang i realisering af dem. Det var et godt og in-
spirerende møde som ’gik til biddet’. Spørgsmå-
let er om det holder og virkelig kan være med 

til at gøre os alle til gladere og mere produktive 
medarbejdere, for det er jo det der er meningen 
med det hele.

Jeg vil fremhæve nogle få af de meget klare 
meldinger der kom ud af mødet: Ansvarlige og 
engagerede ledere er en forudsætning for an-
svarlige og engagerede medarbejdere. Et andet 
stort ønske var at lederuddannelsen skal inde-
holde konfliktløsning og personalepleje. Også 
en form for leder-evaluering kom på bordet.

Det tyder på at mangelfuld personaleledelse 
opleves (for) mange steder som et meget alvor-
ligt problem. Problemets størrelse kunne indi-
rekte også aflæses på fremmødet, eller mangel 
på samme. Ledelsesproblemer forplanter sig 
lynhurtigt til det lokale samarbejdsudvalg 
(LSU) som i værste fald reduceres til et forum 
for forældede nyheder, og hvor kun de mest 
pligtopfyldende kommer hver gang, det vil sige 
oftest TAP’erne. De menige medarbejdere bry-
der sig ikke om direkte magtkampe, og hvis 
man ikke kan tale sig til rette, går tingene i stå, 
og alle oplever sådan set disse møder som spild 
af tid. 

Kan SU-systemet bruges til at rette op på den 
type problemer? Kan ’de ti bud’ være med til at 
gøre SU-møderne mere vedkommende for 
medarbejderne? Muligvis, men kun hvis leder-
ne vil det! 

Paradokset er at på den ene side fastholder 
både den nye styrelseslov og konstruktionen af 
SU-systemet os i nogle utidssvarende roller 
hvor A-holdet bestemmer og B-holdet adlyder. 
På den anden side er alle ansatte i realiteten 
nøglepersoner fordi vi er ansatte på grund af 

Landsdækkende kundeservice 7013 0111 · www.louisnielsen.dk

vi har det helt rigtige til dig, der 
bare ikke kan finde de fede briller
Vi er nemLig også rigtig, rigtig gode tiL det med kontaktLinser!

nogle særlige kvalifikationer som ens faglige 
enhed har brug for. Det vil sige i hverdagen er 
det nødvendigt at alle parter føler sig ansvarlige 
for at tingene fungerer. 

Men ansvar og engagement uden indflydelse 
og respekt i hverdagen? Det er lige her filmen 
knækker for medarbejderne hvis ledelsen for-
venter det ene uden at give det andet. 

Det er i sidste ende god ledelse og gensidig 
tillid og respekt, det handler om. Arbejdsglæde 
kan kun fremelskes, ikke tvinges frem. 

Anne Lise Pedersen, ingeniørassistent på Life
alp@life.ku.dk

Enig med  
Bretton-Meyer
fIoLBIBLIoTEK – Det var med stor interesse 
og glæde jeg læste kongelig bygningsinspektør 
David Bretton-Meyers indlæg i Universitetsavi-
sen nummer 5/08 om Fiolbiblioteket. Som tid-
ligere bruger af biblioteket og ligeledes tidlige-
re ansat i Undervisningsministeriets Byggedi-
rektorat kan jeg kun give bygningsinspektøren 
ret. For mig at se er dette en del af vor kulturarv 
og bør bevares som sådan – og mon ikke Fiol-
biblioteket vil give Københavns Universitet en 
bedre PR og studiemiljø end nogle historieløse 
bygninger?

Inge Margrethe Jensen

Debat
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Danskernes mentalitet hænger sammen med sam-
fundets dominerende institutioner som to-indkomst-
familien, enhedsskolen og foreningslivet – men 
mentaliteten er også præget af geografi, klima og 
natur. På baggrund af 36 interviews har Hans Raun 
Iversen, Margit Warburg og Peter Gundelach skrevet 
en bog om danskernes mentalitet 

Videnskabet

NATIoNAL SELVforSTåELSE

Af Hans Raun Iversen, Margit Warburg og  

Peter Gundelach

Man kan være dansker med hoved, hænder el-
ler hjerte. For de fleste danskere er dansk noget 
man bare er uden at man behøver at vide eller 
gøre noget særligt af den grund. Nogle gange 
kan man være dansker på en måde, nogle gan-
ge på en anden, bare man er det på en dansk 
måde. Hvem der er indenfor det danske, og 
hvad der er udenfor, bestemmer danskerne ud 
fra deres personlige erfaringer. Indadtil er det 
en styrke et stykke af vejen. Udadtil kan det ind 
imellem tage sig mindre smukt ud.

Der var mange grunde til at vi i 2005 søgte 
penge til et projekt om institutioner og mentale 
mønstre i Danmark. Internationale surveys og 
barometre har længe peget på at der er en sær-
lig mental profil blandt danskerne. Religionsso-
ciologiske studier viser at danskernes store fler-
tal mødes på en midte som kan beskrives som 
‘gudstro med forbehold’ (Gudstro i Danmark 
2005). Da vi gik i gang foråret 2006, var Mu-
hammed-krisen lige kulmineret, og det var nær-
liggende at spørge om forløbet af krisen havde 
noget at gøre med en særlig dansk mentalitet.

Dansk mentalitet ikke er mere særlig end fx 
norsk og svensk mentalitet er særlig. Men de er 
særlige på hver deres måde – selv om de også 
har meget til fælles. Vores mål har dog ikke væ-
ret at fremhæve de punkter hvor dansk mentali-
tet skiller sig ud. Herom kan man allerede læse 
i Danskernes særpræg fra 2005. Målet var at 
komme dybere ned og indkredse danskernes 
mentale mønstre - både de typiske og de for-
skelligartede - som de indgår i en fællesskabsfø-
lelse omkring det at være dansk. 

grundtekster til dansk mentalitet
Indledningsvis og undervejs har vi brugt meget 
tid på de metodiske spørgsmål: Hvordan kan 
man kortlægge en blød størrelse som mentalitet 
på en måde så undersøgelsen på én gang kom-
mer i dybden og alligevel fastholder en vis re-
præsentativitet så vi ikke ender med en række 
tilfældige portrætter af udvalgte danskeres 
mentalitet?    
 Både tematisk og metodisk har vi hentet in-
spiration fra Robert Bellah og fleres nyklassiske 

Habits of the Heart fra 1985 der kortlægger 
kombinationerne af individualisme og kollek-
tivt engagement i USA. Vi har ikke haft helt så 
mange ressourcer til et omfattende feltarbejde 
som Bellahs gruppe, men vi har gennemført 
lange interviews med i alt 36 personer. Vi har 
brugt interviewene som en slags grundtekster 
til danskeres mentalitet, og som kilder har de 
den fordel at de tilfører bogen en narrativ og 
næsten litterær karakter. 

Selv om vi har været omhyggelige i vores ud-
vælgelse af interviewpersoner, generaliserer vi 
ikke på grundlag af deres udsagn om institutio-
ner og mentaliteter alene, men kun hvor kon-
klusioner og tendenser i interviewmaterialet 
støttes af historiske og sociologiske kilder som 
fx de store repræsentative surveyundersøgelser. 
Vi har arbejdet med nedenstående metodiske 
figur som er beskrevet nærmere i metodekapit-
let der ligger tilgængeligt på forlagets hjemme-
side (www.hansreitzel.dk).

Kollektiv individualisme
Det har været en udfordring at finde koblingen 
mellem institutionelle og mentale mønstre. I 
udgangspunktet forestillede vi os at vi kunne 
afdække forskellige mentaliteter knyttet til for-
skellige institutioner. Det viste sig imidlertid at 
de bærende træk i danskernes mentale mønstre 
går på tværs af de forskellige institutioner. Vi 
trækker syv tværgående mentale mønstre frem 
som knytter sig til de danske institutioner på 
kryds og tværs: 1) glæde over Danmark, 2) 
tryghed, tillid, lykke og (selv)tilfredshed, 3) 
kollektivt orienteret individualisme, 4) frihed, 
lighed og lav magtdistance, 5) fællesskab og 
forskellighed, 6) at være sig selv og 7) dansk på 
mange måder – men dog inden for de fælles 
rammer der sættes af de seks øvrige mentalite-
ter. 

Det sene 20. århundredes subjektive vending 
der fordrer at enhver selv skal finde ud af at re-
alisere hvad der er vigtig for ham eller hende 
selv, gør sig også gældende i Danmark. I alle 
sammenhænge – på alle former for markeder – 
er spørgsmålet: Virker det for mig? Individua-
lismen og den enkeltes frihed kommer først, 
men kun meget få i Danmark forestiller sig at 
de kan realisere noget vigtigt uden andre og 
uden tilknytning til eksisterende traditioner. De 
utilitariske og ekspressive former for individua-

Mentale mønstre 
og institutioner i 
Danmark

www. laerebogsprisen
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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.

lisme som Bellahs gruppe fandt i USA for 25 år 
siden, er ikke typisk i Danmark. Også på et an-
det område er der forskel til USA. Amerikane-
ren Robert Putnam har fået enorm internatio-
nal omtale på publikationer om nedgangen i ci-
vilsamfundets engagement i USA. Ifølge Put-
nam bowler amerikanerne i stigende grad alene 
(dvs. uden for foreningslivet), men i Danmark 
er den organiserede bowling fortsat i vækst! 
Fællesskaberne ikke mindst i de nære relatio-
ner, har stadig en vigtig plads. Jo vigtigere fæl-
lesskaberne er, jo mere forsigtig er man imid-
lertid samtidig med hvem man regner med til 
dem. 

En ‘kollektivt orienteret individualisme’ fin-
des også i andre lande fx de skandinaviske. I 
Danmark ser det ud til at den er knyttet til alle 
de syv ‘danske modeller’, for de samfundsinsti-
tutioner vi har fokuseret på, jf. ovenstående 
skematiske opstilling. 

Nye spørgsmål
Den danske kollektivt orienteret individualisme 
udfolder sig inden for nogle grænser bestemt af 
majoritetens vaner og erfaringer.  Når politolo-
gen Frølund Thomsen i Konflikten om de nye 
danskere fra 2006 må konstatere at indvandrer-
nes ret til at være kulturelt forskellige fra det 
danske majoritetssamfund, er indvandrerde-
battens ‘demokratiske akilleshæl’, skal vi mulig-
vis finde en god del af forklaringen i den danske 
form for erfaringscentrisme. Det er påfaldende i 
vores materiale hvor meget danskerne holder 
sig til hvad de selv har erfaret. Har man én gang 
været ude for en tyrkisk mand der lader konen 
slæbe indkøbsposerne, bliver alle muslimske 
indvandrere let set som dovne. Har man deri-
mod i sin ungdom været ude for at folk af an-
den kultur er så hjælpsomme som folk er flest 
rundt omkring i verden, kører man hellere end 
gerne taxa med en pakistansk chauffør.

Den danske form for erfaringscentrisme kan 
måske hænge sammen med indflydelsen fra 
den særlige danske erfarings- og livsfilosofiske 
tradition: Siden 1800-tallets begyndelse har 
der i Danmark været en høj grad af skepsis over 
for de tyske idealistiske (systembyggende, fx 
hegelianske) filosofier. Fra deres fælles mento-
rer Poul Martin Møller (1794-1838) og F. C. Si-
bbern (1785-1872) var både N.F.S. Grundtvig 
og Søren Kierkegaard opdraget i denne erfa-
rings- og livsfilosofiske tradition. Den dag i dag 
er dansk filosofi som regel enten empirisk ana-
lytisk eller fænomenologisk orienteret og såle-
des mere optaget af erfaringer end af principiel-
le tankefigurer. Den tradition har antageligt 
blandt andet via skole, kultur og voksenuddan-
nelse fået en væsentlig grad af folkelig tilslut-
ning. I en kendt folkelig formidling af traditio-
nen hedder det hos Grundtvig: 

Og han har aldrig levet,
som klog på det er blevet,
han først ej havde kær.
(Grundtvig 1834. Nu skal det åbenbares, 
Højskolesangbogen 2006, 88, 5)

Denne vejledning om erkendelsens rette vej kan 
betyde at man må engagere sig for at blive klo-
gere og få kendskab til andre. Men den kan og-
så drejes så den betyder at ‘de andre’ som man 
endnu ikke kender og slet ikke har kær, sikkert 
er farlige eller forkerte. Hanne Sanders fra Cen-
trum for Danmarksstudier i Malmø har for ny-
ligt fremhævet den forskel mellem svenskerne 
og danskerne at svenskerne gerne vil være de 
bedste, de mest idealistiske mens danskerne ba-
re vil være de danske! Det mener de til gengæld 
at de er verdensmestre i at være. Også den for-
skel kan have at gøre med en historisk nedarvet 
erfaringscentrisme i Danmark.

Lektor Hans Raun Iversen er teolog, professor 

Margit Warburg er religionssociolog og professor 

Peter Gundelach er sociolog – alle tre ansat på 

KU. Sammen har de skrevet bogen I hjertet af 

Danmark. Institutioner og mentaliteter.

Syv danske søsterinstitutioner

 Institution ‘Den danske model’ Bidrag til ‘kollektivt orienteret individualisme’

 familien Én indkomst for hver voksen Du skal være dig selv, for vi andre kan ikke være dig, eller vise dig hvordan du skal leve dit liv. Vi vil gerne kunne være  

   stolte af at du er noget særligt, men samtidig skal du fungere sammen med os andre.

 Skole Enhedsskole med det meste fælles og noget valgfrit Du skal klare dig selv i skolen (du har i princippet ansvar for egen læring) ligesom i livet, men du skal lære det samme  

   som os andre – og helst også på samme måde – og sammen med os andre.

 flexicurity Stærk statslig ramme giver tryghed omkring fleksibelt,  Du skal selv skabe din karriere og udvikle dit CV – og gerne give de andre baghjul. Men du skal også have forståelse

  decentral aftalebestemt arbejdsmarked  for og være med til at betale til dem der ikke arbejder – for livet kan jo også være svært.

 Dagligliv Krav på en hverdag, der kan fungere Det er din ret – og du bør egentlig også tage det som en pligt – at der i lige grad er plads til arbejde, familie og fritid  

   (med vennerne) i din dagligdag.

 civilsamfund Selvgjort er velgjort Når vi selv definerer og løser en opgave, fortjener vi respekt – og tilskud fra det offentlige.

 religion Kristen på ens egen måde – staten sætter rammer, og folk  Du må sådan set tro og gøre hvad du vil (jf. Kardemomme-loven), men det er godt hvis du er kristen på din egen

  udfylder dem selv måde ligesom os andre – sådan lidt folkekirkeligt.  

 Nation Danmark er det bedste land at leve i, og danskerne er  Du skal vide at du føler at det du gør, er dansk!

  de bedste til at leve i Danmark

FOTO: SCANPIX
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Mode-oprøret,  
str. 68
for moderedaktionen er studenteroprø-
ret i �8 lig med alt for store islænder-
sweatere og uigennemtænkt skæg-
vækst. Men hvordan er stilen blandt er 
de rebelske studenter her i �008. Vi tog 
til konference om studenteroprørets �0-
års fødselsdag

oPrØrSK MoDE

Af Mathias Holm Pedersen

Der skal ikke være tvivl om at den største revo-
lution ifølge moderedaktionen fandt sted i star-
ten af dette årtusinde da Hedi Slimane begynd-
te sit arbejde for Dior Homme. Det var dog ikke 
denne skelsættende begivenhed cirka 200 stu-
derende i weekenden var samlet på det gamle 
kommunehospital for at fejre og diskutere, men 
derimod 40-års fødselsdagen for studenterop-
røret i 1968. Og det er vel også godt nok, for 
mon ikke der kunne vristes et par anti-autoritæ-
re fashion statements ud af denne gruppe og 
dens påklædning?

Svaret er jo, men samtidig også at det be-
stemt ikke var alle der var lige begejstrede for 
moderedaktionens spørgsmål. 

Sur sociologistuderende: »Ha, du havde vel 
forventet at finde en masse folk i store sweatere 
og hippie-trøjer?!«

Øh, ja lidt, men dem var der næsten ingen af. 
Alligevel er det lykkedes os at bikse en kollage 
sammen med oprørsk post 68-mode. 

Johanne rask Møller, Medicin �. semester.  

oprørsk: taske med budskab og genbrug

Hvad har du på?

Tørklædet er fra en rodekasse på Roskilde Fe-

stivalen. Den brune top er en gammel T-shirt 

der er klippet i stykker. Kjolen er en omsyet 

balkjole, og sandalerne går helt tilbage fra 7. 

klasse på Bornholm. Tasken er arvet fra min 

kusine da lynlåsen gik i stykker. Og så har jeg 

selv malet teksten på den med akrylmaling: En 

verden med plads til mange verdener.

Hvad er oprørsk ved dine tøjvalg?

Jeg er generelt meget ked af at gå i mærkeva-

rer. Og så vil jeg helst ikke købe nyt tøj. Er 

dog begyndt at købe No Sweat-tøj, altså tøj 

hvor arbejderne får en ordentlig løn.

Jonas Paludan, specialestuderende i historie 

på rUc. oprørsk: antifascistisk T-shirt.

Hvad har du på?

T-shirten med print er købt til Enhedslistens 

årsmøde i Rød Ungdoms bod. Så bliver det ik-

ke meget mere rødt! Jeans er vist genbrug, og 

sandalerne har jeg fået af min kæreste, sikkert 

også fra en genbrug.

Hvad siger du med din T-shirt?

Tja, det er vel et statement. Jeg gider ikke gå 

og reklamere med mærketøj. Så vil jeg hellere 

signalere et budskab jeg er enig i.

Liv Mertz, cand.mag. i engelsk og kønsstudier. 

oprørsk: kvindeaktivistisk T-shirt og hanekam

Hvad har du på?

En lyserød ternet skjorte fra H&M. Bukser, 

uden huller til en forandring, fra Only. T-shirt 

er af mærket Demos og har en tekst med en 

hyldest til kvindekampen. Skoene er vist købt 

på et restudsalg.

Hvad er oprørsk ved dig?

Det er mit hår nok, min hanekam som jeg fik 

efter Ungeren blev ryddet. Den viser at man 

godt kan være midt i 30’erne og have eget fir-

ma og ejerlejlighed og stadig solidarisere sig 

med at den her gruppe unge skal have et sted 

at være.
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Rundvisninger på LIFE
I anledning af 150 års jubilæet afholdes gratis  

rundvisninger i både bygningerne og den smukke have.  

Læs mere på side 3

Obama, Clinton eller Mccain?
Alumneforeningen Kubulus arrangerer debatmøde med  

Clement Kjersgaard om hvem der bliver USA’s næste præsident. 

Læs mere på side 32SEKTION

BIOVIDENSKAB

Af Ann Steendahl Søndergaard

Hvad skal der forskes i på det 
nye center?

»Vi vil gerne forstå de meka-
nismer planter benytter sig af 
når de skal tilpasse sig forskel-
lige vækstforhold med tørke, 
varme, kulde eller saltholdig 
jord, men også hvordan de for-
svarer sig mod insekter og 
svampe. Da planter er bundet 
til deres voksested, skal de på 
stedet kunne tilpasse sig æn-
dringer i deres omgivelser, og 
de skal kunne forsvare sig. Når 
vi finder ud af hvilke forsvars-
stoffer der virker mod et be-
stemt insekt, er det ved hjælp 
af gensplejsning muligt at 
overføre denne egenskab fra 
én plante til andre og dermed 
forbedre disse planters for-
svarssystem så de ikke bliver 
ædt af det pågældende insekt. 

ler produceret af planter sti-
ger. Forskningen kan også væ-
re afgørende i udviklingen af 
medicin til behandling af fx 
prostatacancer. I middelhavs-
området vokser en plante som 
hedder thapsia der indeholder 
et stof som kan slå prostata-
cancerceller ihjel. Stoffet er 
meget svært at fremstille ke-
misk, og thapsiaplanten kan 
ikke dyrkes kommercielt og er 
derfor truet af den store ind-
samling. Derfor vil vi finde de 
gener i planten der er ansvarli-
ge for dannelsen af det brug-
bare stof og sætte dem ind i en 
mos som kan dyrkes i store 
gæringstanke og på den måde 
producere store mængder af 
stoffet.« 

Genmanipulation kan på nogen 
virke ret kontroversielt. Har I 
oplevet kritik af jeres forskning?

»Ikke specielt med de pro-
jekter vi arbejder med. Men 

den negative omtale af spe-
cielt gensplejsede fødevarer 
har da medvirket til at forsk-
ningen på området er gået så 
langsomt. Der har været for få 
forskningsmidler og for få in-
vestorer. Indtjeningsmulighe-
derne på planteområdet har 
været meget lave i forhold til i 
den farmaceutiske industri. 
Men nu er billedet vendt, og vi 
ser store kapitalfonde som op-
køber landbrugsjord. Det gør 
de fordi de kan se at priserne 
på fødevarer og forskellige rå-
materialer stiger, og så bliver 
det pludselig relevant at inve-
stere. Dermed kommer der ud-
vikling i fremtidens planter.« 

Hvordan kan man forklare den 
store modstand der har været 
imod genmanipulation? 

»I starten var teknologien 
gennempatenteret af multina-
tionale selskaber. Hvis man 
var imod kapitalisme og mar-
kedsstyring, var modstanden 
mod genmanipulation en må-
de at forhindre de kapitalstær-
ke virksomheder i at udvikle 
sig og sætte sig på endnu mere 
rigdom. Derudover var der de 
etiske overvejelser. Nogen 
mennesker har en uvilje mod 
at spise en plante som har et 

gen sat ind fra fx en mikroor-
ganisme. Det er bare vigtigt at 
gøre sig klart at arterne i for-
vejen ikke er stabile, og at der 
sker utrolig mange genover-
flytninger og mutationer i na-
turen. Arterne ser stabile ud i 
vores levetid, men på sigt æn-
drer de sig, så vi har faktisk al-
lerede et stort genetisk misk-
mask i naturen. Men jeg siger 
ikke at man ikke skal passe på 
og tænke sig om. Til at begyn-
de med bør gensplejsning ud-
føres i planter som er selvbe-
støvende og ikke har vilde 
slægtninge de kan overføre 
egenskaber til, og så kan vi op-
bygge erfaring fra bunden.« 

Hvor vigtig bliver planteforsk-
ningen i fremtiden?

»Globalt har vi kun over-
skudslagre med mad til at for-
syne verden i ti dage. Hvis det 

Derudover kan molekylær for-
ædling eller genteknologi bru-
ges til at få planterne til at pro-
ducere mere af bestemte stof-
fer som har en sundhedsfrem-
mende effekt. Vi får konstant 
at vide at vi skal spise mere 
frugt og grønt på grund af de 
sundhedsfremmende stoffer 
som planter indeholder, men 
mange gør det alligevel ikke 
hvis de fx ikke kan lide brocco-
li. I det tilfælde er det muligt 
at øge indholdet af de sund-
hedsfremmende stoffer i fx vo-
res kornarter, og på den måde 
få en bedre basal kost.«

Hvad kan planteforskningen el-
lers bruges til? 

»Den kan også bruges til at 
udvikle planter til fremstilling 
af bioenergi. Olieproduktio-
nen har toppet, og prisen på 
olie stiger. Det betyder at ef-
terspørgslen på bioethanol, 
polymerer og andre råmateria-

var medicin- eller computer-
området der kun havde lager-
kapacitet til ti dages forbrug, 
ville alle kunne se det var uac-
ceptabelt! Den fødevarekrise 
vi nu står i, har politikerne selv 
været med til at skabe fordi de 
har været hunderædde og 
overreageret på den kritik der 
tidligere har været af over-
skudslagrene i EU. Så især på 
grund af fødevarekrisen er det 
en meget spændende periode 
planteforskningen går i møde. 
Samtidigt stiger prisen på olie. 
Det betyder jo at alternative 
produkter som bioenergi bli-
ver mere konkurrencedygtige. 
Også plastikfremstilling er ble-
vet dyrere. Derfor vil bio-pla-
stik komme meget mere frem. 
Så det er en lang række nye rå-
materialer og medicinske pro-
dukter vi vil skulle producere i 
planter i fremtiden.« 

Fremtidens super-planter
Den stærkt stigende efterspørgsel på fødevarer og bioenergi gør planteforskning 
højaktuel. Nye løsninger skal til hvis verdens fødevare- og oliekrise skal løses.  
Med Birger Lindberg Møller i spidsen skal et nyt center på LIFE forske i udviklingen 
af fremtidens planter som svar på problemerne 

Professor Birger Lindberg Møller er leder af Cen-

ter for Molekylær Plantefysiologi og nu også cen-

tret Pro-Active Plants på LIFE. Han og hans medar-

bejdere har modtaget 25 millioner kroner fra Vil-

lum Kann Rasmussen Fonden til oprettelsen af 

centeret hvor der skal forskes i fremtidens planter. 

FOTO: LIFE
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Boliger

Boliger udlejes

Amager
Periode: Fra 1/7-08.

Størrelse: Vær. 14 kvm. i delelej-

lighed.

Udstyr: Møbleret, adgang til 

køkken, bad, vaskemaskine, 

kælderrum, gård.  

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl. 

varme, el, vand, internet, tv.

Depositum: 5.000 kr.  

Kontakt: Anni og Niels, e-mail: 

anniels@privat.dk, tlf. 5943 

6533.

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

31/1-09.

Size: Flat, 105 sqm.  

Equipment: Fully furnished, dis-

hwasher, washer, tumble dryer.

Rent: 11.000 kr. per month incl. 

heating, cable tv, excl. electrici-

ty, gas, tel. 

Contact: E-mail: oesterm@hum.

ku.dk. 

Frederiksberg
Periode: 1/9-08 – 1/2-09.

Størrelse: Lejlighed, 72 kvm., 2 

vær.

Udstyr: Møbleret, opvaskema-

skine, vaskemaskine, tørretumb-

ler, internet.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl. 

vand, varme.

Kontakt: Maria, tlf.: 6167 9702.

Indre København
Periode: Fra 1/6-08. 

Størrelse: 2 vær.

Kontakt: Tlf.: 3122 8877.

Jyllinge
Periode: Snarest.

Størrelse: Hus: 127 kvm. Grund: 

1.200 kvm.

Husleje: 9.500 kr. pr. md. ekskl. 

driftsudgifter. 

Lejer: Gæsteforskere el. lign.

Kontakt: Tlf.: 3930 3738 el. 5194 

7711. 

Udstyr: Delvist møbleret.

Husleje: 6.200 kr. pr. md. inkl. á 

conto varme, vand, antenneaf-

gift, ekskl. el. 

Depositum: 15.000 kr.

Lejer: Gæsteforsker, lektor el. 

lign.

Kontakt: Charlotte, tlf.: 2160 

3062.

Vanløse/Brønshøj
Period: From 1/7‐08, min. 1 year.   

Size: Apartment, 125  sqm., 4 

rooms.  

Equipment: Furnished, terrace, 

washer, tumbledrier, dishwa-

sher,  stereo, TV, piano.   

Rent: 10.000 kr. excl. electricity.  

Deposit: 3 months rent.  

Tenant: Non-smokers, no pets.  

Contact: E-mail: karinac@bi.ku.

dk.  

Vesterbro
Periode: 1/7-08 - 1/7-09.

Størrelse: 2-vær. lejl., 44 kvm. 

Udstyr: Møbleret, internet,  

altan.

Husleje: 3.700 kr. inkl. varme. 

Depositum: 3 mdr.s husleje.

Lejer: K, ikke-ryger, ingen hus-

dyr, gæsteforsker el. lign.

Kontakt: Linda, e-mail: linda-

ho@stud.ku.dk.

Vesterbro
Period: From 1/6-08.

Size: 1 room, 20 sqm, access to 

kitchen and bathroom.

Equipment: Furnished, washer.

Tenant: Guest researcher or the 

like, non-smoker, no pets.

Rent: 4.000 kr. per month incl. 

heating, electricity, internet.

Deposit: 8.000 kr.

Contact: E-mail: crisb@get2net.

dk.

Østerbro
Period: 14/7-08 - 17/12-08. 

Size: Apartment, 2 rooms, 53 

sqm. 

Equipment: Furnished, washer, 

wireless internet. 

Rent: 6.300 kr. per month incl. 

heat, water, electricity, internet, 

cable TV. 

Deposit: 12.000 kr. 

Tenant: Non-smoker, no pets.  

Contact: Tine Nyegaard-Nielsen, 

tel.: 2067 9665, email.: tnyega-

ard@gmail.com.

Østerbro
Period: 1/8-08, min. 6 months.

Size: 1 room, 15 sqm.

Equipment: Furnished, access to 

kitchen, bathroom, washer.

Rent: 4.100 kr. per month, incl. 

heating, electricity, gas, inter-

net, washer.

Tenant: Female, non-smoker, 

guest reseacher or the like.

Contact: E-mail: erikmunken@

yahoo.dk.

Boliger søges

Copenhagen
Period: July 08- June 09.

Size: Apartment or house, min. 

90 sqm., min. 4 rooms.

Equipment: Furnished or unfur-

nished.  

Rent: Max 7.500 kr. per month.

Tenant: American postdoc with 

family.

Contact: E-mail: rytting@staff.

uni-marburg.de.

Copenhagen
Period: From 1/8-08 up to 1 year 

or more. 

Size: Two room apartment, or 

to share with one other person. 

Equipment: Furnished, internet, 

car parking.

Tenant: Visiting researcher from 

the U.K./Canada.

Contact: Andy, e-mail: andrew.

mitchell@erc.montana.edu, tel: 

1406 599 6879.

Copenhagen
Period: From May/June, for at 

least 8 months. 

Size: Apartment.

Equipment: Furnished.

Rent: 4.000-6.000 kr. per month.

Tenant: Postdoc, non-smoker.

Contact: E-mail: lukeholman@

gmail.com.

Copenhagen
Period: From 1/6-08, for 1-2  

years, min. ½ year.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Furnished if possi-

ble, laundry facilities.

Rent: Max. 6.000 kr. per month 

incl. heat, electricity.

Tenant: University employee.

 Contact: Bo Liang, e-mail: li-

angbo@mfi.ku.dk, tel: 3532 

7416 or 5011 0078. 

Copenhagen
Period: As soon as possible.

Size: Flat, 1-2 rooms.

Equipment: Furnished.

Rent: Max 6.000 kr. all incl.

Tenant: Female researcher with 

husband, non-smoker, no pets.

Contact: Betina, BRIC, tel: 3532 

5661, e-mail: betina.beusch@

bric.dk.

København/Frederiksberg
Periode: Fra 1/8 el. 1/9, 1-2 se-

mestre.

Størrelse: Vær. el. lejlighed, ad-

gang til køkken, bad.

Lejer: Udenlandske studerende. 

Husleje: Maks. 2.800 kr. inkl. 

vand, varme, el.

Kontakt: Det Internationale 

Kontor, tlf.: 3532 3896, e-mail: 

int-housing@adm.ku.dk, læs 

mere på http://bolig.ku.dk/.

København
Periode: 1/6-08 - min. 1/6-09.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Umøbleret el. møbleret.

Husleje: Maks. 5.000 kr., inkl. 

vand, varme, el.

Lejer: Ph.d.

Kontakt: Tim Wollesen,  

tlf.: 2989 8864, e-mail:  

twollesen@bio.ku.dk.

København
Periode: 1/8-08 - min. 1/8-09.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Ph.d.

Husleje: Maks. 5.000 kr., inkl. 

vand, varme, el.

Kontakt: Alen Kristof,  

tlf.: 4916 3430 6564, e-mail:  

akristof@bio.ku.dk.

Kollegier

Valkendorfs Kollegium
Pr. 1/7-08 bliver 1 plads ledig. 

Målgruppen er studerende fra 

Det Humanistiske Fakultet der 

har bestået 2 års normeret stu-

dietid. Kollegiet ligger i den in-

dre by i et gammelt hus med 

stor have. På kollegiet er der 

plads til 22 beboere fordelt li-

geligt m/k. Kollegiet har selvsty-

re hvilket vil sige at vi i fælles-

skab står for husets daglige 

drift. Husleje: 1.340 kr. pr. md. 

Ansøgningsskema kan printes 

ud fra http://studier.ku.dk/Stu-

dieliv/Bolig/. Ansøgningsskema 

vedlagt dokumentation for 2 

års bestået studietid, samt et 

brev hvori du fortæller om dig 

selv, og hvorfor du gerne vil bo 

på Valkendorfs kollegium (1 si-

de) sendes til SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, Postboks 2112, 1014 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 7/6-08.

København
Periode: 1/9-08 – 31/1-09.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 68 

kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Kontakt: Gustav Valentiner, e-

mail: valentiner@mail.com.

København
Periode: Snarest, 3 mdr. evt. 

med forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 73 

kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskemaski-

ne, altan.

Husleje: 5.000 kr. ekskl. el, var-

me, gas. 

Depositum: 15.000 kr.

Lejer: Kvinde, ikke-ryger, ingen 

husdyr.

Kontakt: E-mail: sanne1122@ti-

scali.dk.

København
Periode: Snarest.

Størrelse: Hus, 6 vær., 180 kvm.

Udstyr: Møbleret, have, alle 

hårde hvidevarer.

Husleje: 15.000 kr. pr. md. + for-

brug.

Depositum: 3 mdr.s husleje.

Kontakt: Tlf.: 2961 0122.

Nørrebro
Periode: 15/8-08 - 31/7-09. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 72 

kvm. 

Udstyr: Møbleret, have.

Husleje: 9.000 pr. md. inkl. var-

me, el, gas, internet mm.

Depositum: 9.000 kr.

Lejer: Gæsteforsker, universi-

tetslærer el. lign.

Kontakt: Håkan Høkerberg, e-

mail: hberg75@hotmail.com, 

tlf.: 3536 9050.

Søborg
Periode: 8/7-08 – 1/8-09.

Størrelse: Lejlighed, 3 ½ vær., 

85 kvm.

Frederiksberg Campus 150 år
FEST – Med bl.a. café, indvielse af Væksthu-

set, offentliggørelse af Bjørn Nørgaards kunst-

plads, revy og Smediefest med koncert og di-

sko 

Tid: 23/5 kl. 11.45 

Sted: Frederiksberg Campus

Pris: Smediefest: 150 kr. Billetter købes på plæ-

nen ved Grønnegårdsvej

Arr.: LIFE, www.life.ku.dk

Historikeren Johannes 
Steenstrup (1844-1935) 
og middelalderen
FROKOSTMØDE – Med foredrag af dr.phil. 

Jon Gissel 

Tid: 26/5 kl. 12 - ca. 13.30

Sted: KUA, lok. 9.3.14.

Arr.: Middelaldercentret, http://middelalder-

studier.ku.dk/frokostmoeder/ 

Clinical importance of the  
resistance to antibiotics in 
Pseudomonas aeruginosa
FOREDRAG – Ved prof., dr. Patrick Plésiat, La-

boratoire de Bactériologie, Faculté de Médeci-

ne, Besançon, Frankrig

Tid: 27/5 kl. 15 

Sted: SSI, kantinen, bygning 37

Arr.: Polymorfien

JUBILÆUM – Den tidligere Landbohøjskole – nu LIFE på KU – 

slår dørene op til 150 års jubilæumsfest.

FO
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Stillinger

VIP-stillinger

Humaniora

Postdoc
Som led i KU’s klimasatsning 

opslås to 2-årige postdoc stillin-

ger inden for klimaproblema-

tikken i humanistiske fagområ-

der til besættelse snarest mu-

ligt. Det forventes at de to post-

doc’er indgår i en faglig forsk-

ningsgruppe sammen med to 

seniorforskere og at de desuden 

stiller sig til rådighed for Kbh’s 

klimaportal. Derudover forven-

tes aktiv deltagelse i KU’s inter-

nationale konference om klima-

forandringer med overskriften 

”Climate Change: Global Risks, 

Challenges and Decisions” d. 

10-12/3-09.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se: www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf.: 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 16/6-08, kl. 12.

Jura

Lektorat i Retsvidenskab
Et lektorat i Retsvidenskab er 

ledigt til besættelse. Stillingen 

er fuld tid og tidsubegrænset. 

Kvalifikationskrav: Adjunkt el. 

tilsvarende niveau.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://www.jur.ku.dk/

stillinger/.

Ansøgningsfrist: 6/6-08, kl. 12.

Naturvidenskab

Adjunkt i datalogi
Stillingen omfatter beskæftigel-

se med distribuerede systemer, 

herunder grid computing, ma-

skinarkitektur, operativsyste-

mer, datanet, og databaser. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http//:www.ku.dk./ 

stillinger el. kontakt konstitue-

ret institutleder Martin Zacha-

riasen, tlf.:2875 1357, e-mail: 

martinz@diku.dk.

Ansøgningsfrist: 10/6-08, kl. 12.

Instruktorer 
Institut for Matematiske Fag 

opslår under forbehold af for-

nøden bevilling et antal studen-

terinstruktorater ved efterårs-

kurserne: Blok 1 og Vejled-

ningsuge 2. 

Fuldt opslag: For nærmere op-

lysninger ang. kurserne, samt 

ansøgningsskema, se http://

www.math.ku.dk/, el. kontakt 

Studiesekretæren, tlf.: 3532 

0723. 

Ansøgningsfrist: 10/6-08, kl. 13. 

Samfundsvidenskab

Ph.d.-stipendier i Økonomi
Ph.d.-uddannelsen i Økonomi 

ved KU har til formål både at 

forberede den studerende til en 

fortsat karriere inden for øko-

nomisk forskning og undervis-

ning og at uddanne højt kvalifi-

ceret arbejdskraft til job inden 

for såvel den offentlige som 

den private sektor. Ph.d.-stipen-

dier kan søges efter 5+3 el. 4+4 

modellen. Stipendier efter 5+3 

modellen tildeles ansøgere der 

har afsluttet kandidateksamen. 

Stipendier efter 4+4 modellen 

tildeles ansøgere der har bache-

lorstudium el. tilsvarende. Va-

righed: 3-5 år. Forventet start 

1/9-08 el. efter aftale. Yderlige-

re oplysninger: Ph.d.-program-

leder Peter Norman Sørensen, 

tlf.: 35 32 30 56, e-mail: peter.

sorensen@econ.ku.dk.  

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ningen. Se www.ku.dk/stillin-

ger. 

Ansøgningsfrist: 30/5-08, kl. 12.

Sundhedsvidenskab

Eksternt lektorat
Ved Studienævnet for Folke-

sundhedsvidenskab er et 3-årigt 

eksternt lektorat i fagområdet 

Sociologi ledigt til besættelse 

pr. 1/9-08. Kvalifikationer: rele-

vant kandidateksamen samt 

forsknings- og undervisningser-

faring inden for sociologi. Det 

vil tillige være en fordel hvis an-

søgeren kan påtage sig under-

visning og vejledning i kvalitati-

ve metoder.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ningen. Se www.ku.dk/stillin-

ger. 

Ansøgningsfrist: 6/6-08, kl. 12.

Undervisningsassistenter
Ved Enheden for Medicinsk Vi-

denskabsteori, Institut for Fol-

kesundhedsvidenskab er et an-

tal stillinger som undervisnings-

assistent i Medicinsk Viden-

skabsteori (almen videnskabste-

ori, medicinsk filosofi og etik) 

ledige til besættelse pr. 1/9-08.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ningen. Se: www.ku.dk/pers/stil-

linger/.

Ansøgningsfrist: 16/6-08.

Adjunktur i klinisk genetik
På Tandlægeskolen, Pædodonti 

og Klinisk Genetik er et adjunk-

tur i klinisk genetik ledigt til be-

sættelse. Stillingen omfatter 

forskning og undervisning in-

den for de øvrige aspekter af 

klinisk genetik samt undervis-

ning inden for tandmorfologi. 

Stillingen indebærer forpligtel-

se til publicering/videnskabelig 

formidling. Det forudsættes at 

ansøgeren har forsknings- og 

undervisningserfaring inden for 

basal og klinisk genetik. Yderli-

gere oplysninger: Institutleder 

Lone Schou, tlf.: 3532 6500, e-

mail: lsc@odont.ku.dk.

Debatten i Danmark om  
sammenhængskraft og  
diversitet 
FORELÆSNING – Ved Peter Gundelach, prof. ved 

Sociologisk Institut, KU

Tid: 30/5 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 5.2.29a, indgang 86

Arr.: Center for Studier af Lighed og Multikultu-

ralisme, http://cesem.ku.dk/

OL i Beijing 1
FORMIDLINGSRÆKKE – Denne gang med fore-

drag af Hans Bonde og Lars Nybo Nielsen 

Tid: 2/6 kl. 15-17

Sted: Institut for Idræt, Store Aud., Nørre Allé 53, 

1. sal 

Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk/formidling/

arrangementer/ol-formidling/

Hvem bliver USA’s  
næste præsident?
DEBATMØDE – Med journalist Clement  

Kjersgaard

Tid: 2/6 kl. 14.45-16.30

Sted: Munkekælderen, Nørregade 10

Tilmelding: På www.kubulus.dk 

Arr.: KU’s alumneforening Kubulus

SymfUni Goes Opera 1
KONCERT – Sammen med tenoren Lars Bo 

Ravnbak og sopranen Anna Jönsson spiller 

KUs Studenterorkester sommerkoncert med 

musik fra de store operascener

Tid: 29/5 kl. 20

Sted: Christians Kirke, Christianshavn

Pris: 25 kr.

Arr.: SymfUni

Søren Kierkegaards kristen-
dom – religiøs forførelses-
kunst eller pietistisk alvor?
FOREDRAG – Ved Ole B. Olesen

Tid: 29/5 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44 

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, www.sk.ku.

dk/selskab/

Kort Nyt

Oplev havenymfer og verdens  
ældste træ på LIFE 

RUNDVISNINGER – Haven på LIFE (tidl. Landbohøjskolen) afholder 

ekstraordinært i anledning af Frederiksberg Campus 150 års jubilæum 

i år en række gratis rundvisninger. Turen går igennem Kongeporten 

og ind i Indergården til Bindesbølls hovedbygning. Derefter fortsætter 

turen ud i Haven hvor man kan opleve små havenymfer, hortensiabe-

det, den gamle orientalske platan, fredede planter, verdens største 

træart, verdens ældste træ, Den Svajede Plæne, Rosenhaven, Sommer-

blomstsamlingen og lægeplantesamlingen. Efter en kort pause kan 

man fortsætte til Marmorhallen, igennem Vandrehallen til Rolig-

hedvejsområdet der normalt er et lukket område, og derfra videre til 

Villa Rolighed, den lille herregård fra 1770. Man kan også besøge Ve-

terinær Historisk Museum. 

Rundvisningerne foregår i maj, juni, juli, august og september, hver 

onsdag, første søndag i måneden og anden torsdag i måneden. Rund-

visningerne starter fra Forpladsen ved springvandet, Bülowsvej 17, 

Frederiksberg. Onsdag og søndag kl. 13 og torsdag kl. 18. Ekstrarund-

visningerne starter onsdag og søndag kl. 15, og torsdag kl. 20, og de 

udgår fra Sommerblomstsamlingen, Grønnegårdsvej 15. 

Yderligere oplysninger om rundvisningerne kan fås på Havens kontor 

tlf.: 3533 2182 el. 4058 9825, e-mail: kg@life.ku.dk. 

VALG – Der er stadig tre seriøse kandidater 

tilbage til posten som USA’s næste præsi-

dent: Barak Obama, Hillary Clinton og John 

Mccain. Clement Kjersgaard har fulgt kandi-

daterne på tæt hold som journalist for DR, og 

han vil på debatmødet give en levende ind-

sigt i hvem af kandidaterne der har den bed-

ste chance for at kunne flytte ind i Det Hvide 

Hus.
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Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ningen. Se: www.ku.dk/led/stil-

linger.

Ansøgningsfrist: 7/8-08. 

TAP-stillinger

Efor til Kvinderegensen
Universitetskollegiet Kvindere-

gensen blev i 1932 grundlagt 

ved volden på Amagerbrogade 

til beboelse af 58 kvindelige 

studerende. Stedet har siden gi-

vet plads til mandlige studeren-

de, og er i dag hjem for stude-

rende ved KU. De daglige for-

retninger på Kvinderegensen 

klares af et beboervalgt selvsty-

re sammen med en ansat port-

ner. Mere overordnet ledes kol-

legiet af et eforat bestående af 

4 universitetslærere udpeget af 

KU’s bestyrelse og 4 fra selvsty-

ret. Eforatet har 4-5 møder år-

ligt hvor man gennemgår hu-

sets regnskab, nyanskaffelser 

og reparationer. Eforen har 

derudover personaleansvar for 

en portner samt attestering af 

regninger. Kvinderegensen sø-

ger i 2008 en ny efor. Ud over 

at være universitetsansat kræ-

ver hvervet ingen særlige kvali-

fikationer. Henvendelse bedes 

rettet til: Efor, Inge Lise Peder-

sen, Njalsgade 136, 5., Afdeling 

for Dialektforskning/DGCSS 

KUA-27, 27.5.41, Nordisk Forsk-

ningsinstitut, tlf.: 3532 8509.

Støtte

Fonde

Dansk-kinesiske ansøgnin-
ger inden for nano-området
Danmarks Grundforskningsfond 

inviterer alle forskere inden for 

dansk nanoforskning til at ind-

sende ansøgninger inden for te-

maet: Scientific research within 

new nano structures and their 

functions. 

Der henvises til opslagets fulde 

ordlyd samt ansøgningsskema 

på www.dg.dk. Ansøgningen 

skal udformes som en fælles an-

søgning og omfatte et samar-

bejdsprojekt mellem danske og 

kinesiske nanoforskere.

Ansøgningsfrist: 1/9-08. 

Legater

Herboms legat
Studerende med speciale i bota-

nik på KU, NAT, kan få støtte til 

bogindkøb der direkte er nød-

vendigt for specialet. Ansøg-

ning: Vedlæg prioriteret og 

prissat bogliste, navn, cpr. nr., 

privatadresse, tlf.nr., bankens 

navn, reg.nr. og kontonr. An-

søgningen skal underskrives af 

forskningsgruppeleder el. vejle-

der og godtages ikke uden cpr.

nr. Sendes til: Københavns Uni-

versitet, Biologisk Institut, Att. 

Jannike Dyrskjøt, Mrk. Herboms 

Legat, Øster Farimagsgade 2D, 

1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 16/6-08, kl. 12.

Læge, frøken Inger Marie 
Nørregaards legat 
Af ovennævnte legat er der i alt 

ca. 177.000 kr. til uddeling. Ef-

ter uddelingen vil legatet blive 

opløst. Legatet kan søges af 

værdige, trængende, kvindelige 

lægevidenskabelige studerende 

ved KU der har bestået 1. del af 

lægevidenskabelig embedseksa-

men på den gamle studieord-

ning el. bacheloruddannelsen 

på den nye studieordning. Der 

anvendes universitetets ansøg-

ningsskema for KU’s legater. På 

forsiden angives legatets navn. 

Skemaet kan printes ud fra 

www.su.ku.dk/legat. Ansøgning 

sendes til: SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, Postboks 2112, 

1014  Kbh. K. De der ikke er 

kommet i betragtning til lega-

tet, henvises til meddelelse i 

Universitetsavisen el. på hjem-

mesiden.

Ansøgningsfrist: 17/6-08, kl. 12.

Professor, dr. med. A. C. 
Grønbechs legat
Af ovennævnte legat er der i alt 

ca. 240.000 kr. til uddeling. Ef-

ter uddelingen vil legatet blive 

opløst. Legatet kan søges af 

værdigt trængende medicinske 

studenter ved KU og Århus Uni-

versitet. Der anvendes universi-

tetets ansøgningsskema for 

KU’s legater. På forsiden angi-

ves legatets navn. Skemaet kan 

printes ud fra www.su.ku.dk/le-

gat. Ansøgning sendes til: SU-

kontoret, Fiolstræde 22, Post-

boks 2112, 1014  Kbh. K. De der 

ikke er kommet i betragtning til 

legatet, henvises til meddelelse 

i Universitetsavisen el. på hjem-

mesiden.

Ansøgningsfrist: 17/6-08, kl. 12.

Stipendier

Fonden af 17/1�-1981 
Støtten ydes i form af et ph.d.-

stipendium, et seniorstipendium 

el. et skolarstipendium til forsk-

ning inden for sygdomsbekæm-

pelse. Stipendierne bevilges for 

1 år. Ph.d.-stipendiet og senior-

stipendiet aflønnes som et sti-

pendium under universiteterne 

og efter gældende overens-

komst. Skolarstipendiet udgør 

10.000 kr. pr. md. Det er en for-

udsætning at stipendiaten ikke 

foretager sig andet lønnet ar-

bejde i stipendieperioden uden 

forudgående tilladelse fra fon-

dens bestyrelse. For alle stipen-

diers vedkommende er det en 

forudsætning at udgifterne til 

universitetets administration af 

stipendiet afholdes af universi-

teterne. Ansøgning skal være 

ledsaget af en projektbeskrivel-

se inkl. budget. Ud over stipen-

dierne yder fonden støtte til 

forskning indenfor sygdomsbe-

kæmpelse, fx indkøb af nød-

vendigt apparatur samt støtte 

til nødvendig laborantassistan-

ce. Midler til drift i forbindelse 

med forskning, normalt maks. 

50.000 kr. Ansøgning i 4 eks. 

sendes til fondens bestyrelse: 

Fonden af 17/12-1981, Advokat-

firmaet Jon Palle Buhl, Val-

kendorfsgade 16, 3., 1151 Kbh. 

K., Att.: Advokat Vibeke Hol-

bøll.

Ansøgningsfrist: 1/6-08.

Introduktionsstipendier
Gigtforeningen har 2 introduk-

tionsstipendier ledige til besæt-

telse pr. 1/10-08 el. snarest der-

efter. Stipendierne bevilges for 

op til 6 mdr. Løn og øvrige an-

sættelsesvilkår i henhold til 

gældende overenskomster. An-

søgningsskema udfyldes og ind-

sendes elektronisk via Søg støt-

te fra forskningsrådet på www.

gigtforeningen.dk/forskning. 

For evt. spørgsmål, kontakt 

Connie Ziegler, tlf.: 3977 8038, 

e-mail: forskning@gigtforenin-

gen.dk.

Ansøgningsfrist: 15/6-08.

Forsvar

Disputatsforsvar

Jura

Fair Balance - A Study of 
the Principles of Proportio-
nality, Subsidiarity and Pri-
marity in the European 
Convention on Human 
Rights
Doktorand: Jonas Christoffer-

sen.

Tid: 30/5, kl. 13.

Sted: Anneks A, Studiegården, 

Studiestræde 6, Kbh. K.

Afhandlingen: Er tilgængelig 

på: www.jur.ku.dk/jc. En trykt 

udgave kan erhverves for 250 

kr. ved henvendelse til Forsk-

ningsservice, Det Juridiske Fa-

kultet, St. Kannikestræde 11, 

1169 Kbh. K., att.: Anne-Grethe 

Petersen, tlf.: 3532 3585. Af-

handlingen udgives ultimo 2008 

af Martinus Nijhoff Publishers.

 

Ph.d.-forsvar
 

Teologi

Subjectivity and Ethics.  
Ricoeur and the Question of 
Naturalizing Personhood 
Kandidat: René Rosfort.

Tid: 4/6, kl. 13.

Sted: TEOL, aud. 7, Købmager-

gade 46, 1. sal.

Afhandlingen: Kan købes i re-

ceptionen på TEOL, e-mail: re-

ception@fak.teol.ku.dk.

Ved Alterets fod. Fra objek-
tivitet til subjektivitet. Om 
transsubjektivitet og inter-
subjektivitet i Søren Kierke-
gaards nadverforståelse og 
nadverpraksis
Kandidat: Sognepræst Roar La-

vik.

Tid: 9/6, kl. 13.

Sted: TEOL, aud. 7, Købmager-

gade 46, 1. sal.

Afhandlingen: Kan købes i re-

ceptionen på TEOL, e-mail: re-

ception@fak.teol.ku.dk.

Farma

Phytochemical Studies of 
Plants Used as Antimalarials 
in Burkina Faso
Kandidat: MSc Maminata 

Traore.

Tid: 6/6-08, kl. 14.

Sted: FARMA, Benzon aud.

Afhandlingen: Et resumé kan 

rekvireres på www.farma.ku.dk/

phd/defences, og afhandlingen 

kan ses på FARMA’a bibliotek. 

Jura

Retlige hybrider - om rets-
beskyttelsen af fostre og 
befrugtede æg
Kandidat: Cand. jur. Janne 

Rothmar Herrmann.

Tid: 28/5, kl. 13.

Sted: Alexandersalen, Bispetor-

vet 1-3.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på JUR’s Bibliotek og 

kan rekvireres ved henvendelse 

til Forskningsservice.

Naturvidenskab

Governance and Upgrading 
in the Global Value Chain 
for Pharmaceuticals - With 
Case Studies on Uganda 
and India
Kandidat: Stine Jessen Haakons-

son. 

Tid: 13/6, kl. 13.15. 

Sted: Institut for Geografi og 

Geologi, Øster Voldgade 10, 

Aud. 1. 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Geografisk Bibliotek, 

Øster Voldgade 10.

Constructions in Language
SEMINAR – Med foredrag af forskere fra en 

række europæiske lande

Tid: 3/6 kl. 9.00-17.30

Sted: Det nye KUA, lok. 23.2.47

Tilmelding: Til Anne Lise Sivertsen, e-mail: an-

nes@hum.ku.dk

Arr.: Institut for Engelsk, Tysk og Romanske 

studier 

Den frie bevægelighed i EU’s 
Indre Marked?
SEMINAR – Formålet er at belyse den generel-

le EU-retlige ramme for håndteringen af social 

dumping og de særlige udfordringer som det 

stigende antal udenlandske serviceleverandø-

rer stiller det danske samfund overfor

Tid: 4/6 kl. 10-15

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, lok. 10 

Tilmeldingsfrist: 29/5, til e-mail: Anja.West-

mann@jur.ku.dk 

Arr.: WELMA – Center for Retlige Studier i Vel-

færd og EU Markedsintegration

3.-4. juni  5.-6. juni  7.-9. juni  9.-13. juni

 SymfUni Goes Opera �
KONCERT – Sammen med tenoren Lars Bo Ravn-

bak og sopranen Anna Jönsson spiller KUs Stu-

denterorkester sommerkoncert med musik fra de 

store operascener

Tid: 5/6 kl. 20

Sted: Emmauskirken, Frederiksberg 

Pris: 25 kr. 

Arr.: SymfUni

Grundtvig, folkekirke og  
mission
SEMINAR – I anledning af udgivelsen af Hans 

Raun Iversens bog Grundtvig, folkekirke og missi-

on. Praktisk teologiske vekselvirkninger. Oplæg v. 

valgmenighedspræst Kim Arne Pedersen, rektor 

Mogens Lindhardt og prof. Theodor Jørgensen   

Tid: 6/6 kl. 13.15-16.00

Sted: Aud. 11, Købmagergade 46, 3. sal

Arr.: Afdeling for Systematisk Teologi

SymfUni Goes Opera 3
UDENDØRSKONCERT – Sammen med tenoren 

Lars Bo Ravnbak og sopranen Anna Jönsson spil-

ler KUs Studenterorkester sommerkoncert med 

musik fra de store operascener

Tid: 7/6 kl. 16

Sted: I gården på Regensen

Arr.: SymfUni

OL i Beijing �
FORMIDLINGSRÆKKE – Denne gang med fore-

drag af Ulrik Wagner og Eva Wulff Helge 

Tid: 9/6 kl. 15-17

Sted: Institut for Idræt, Store Aud., Nørre Allé 53, 

1. sal 

Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk/formidling/

arrangementer/ol-formidling/ 

Rektoratet besøger NAT
FAKULTETSRUNDE – Rektoratet besøger på fa-

kultetsrundens første stop Det Naturvidenskabeli-

ge Fakultet for at drøfte generelle og fakultets-

specifikke emner med studerende og ansatte

Tid: 9/6 kl. 9.00–9.45 

Sted: Det Naturvidenskabelige Fakultet

Arr.: Rektoratet, www.rektorat.ku.dk/fakultets-

runde 

Ordfrekvens og  
udtalevariation
FOREDRAG – Ved Nicolai Pharao, KU

Tid: 13/6 kl. 14-16 

Sted: Det nye KUA, lok. 22.0.49   

Arr.: ProGram-kredsen, www.lingvistkredsen.dk
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Sundhedsvidenskab

Balancing smoking cessati-
on advice with trust, mora-
lity, and relevance
Kandidat: Ann Dorrit Guassora.

Tid: 23/5, kl. 14.

Sted: CSS, lok. 1.1.18.

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig hos Forsk-

ningsenheden for Almen Praksis 

i Kbh., Kommunehospitalet, 

CSS, Øster Farimagsgade 5. 

Inflammatory Aspects of 
ParkinsonÂ´s Disease- Stu-
dies in experimental animal 
models of Parkinson`s Di-
sease
Kandidat: Nadeem-Asim Mo-

hammad.

Tid: 28/5, kl. 9.30.

Sted: SUND, Dam auditoriet.

Afhandling: Kan rekvireres ved 

kontakt til Nadeem-Asim Mo-

hammad, tlf.: 2613 7033, e-mail: 

nageem@hotmail.com.

Microarray gene expression 
profiling in human skeletal 
muscle
Kandidat: Jane Palsgaard Peder-

sen. 

Tid: 5/6, kl. 13.

Sted: Aud., Hagedorn Institut-

tet, Niels Steensensvej 6, Gen-

tofte.

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig til e-mail: ml-

ga@sund.ku.dk.

Relating cerebral serotonin 
�A receptor and serotonin 
transporter binding to per-
sonality and familial risk for 
mood disorder
Kandidat: Vibe Gedsø Frøkjær.

Tid: 11/6, kl. 14.

Sted: Aud. 2, Rigshospitalet (un-

der kantinen).

Afhandlingen: Kan rekvireres 

ved henvendelse til Vibe Gedsø 

Frøkjær, e-mail: vibe@nru.dk.

Molecular determinants for 
potassium channel function 
and localization
Kandidat: Christian Frøkjær-

Jensen. 

Tid: 12/6, kl. 15.

Sted: Dam auditoriet.

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig på e-mail: ml-

ga@sund.ku.dk.

12. juni

Kort Nyt

Nyt KU Universitetshospital gavner dyr  
i hele Norden

ÅBNING – Når KU den 26. maj anført af Kongehuset officielt åbner et nyt Uni-

versitetshospital for Store Husdyr vises vejen for dyrevelfærd i hele Norden. Det 

splinternye universitetshospital som er en del af LIFE, betyder at dyrlægestude-

rende i Danmark fremover får langt bedre uddannelsesmuligheder, og at Dan-

mark bliver endnu mere interessante som forskningsland i dyrs sygdomme, sund-

hed og velfærd. Diagnostik og behandling af indlagte dyr bliver samtidigt for-

bedret ved at Universitetshospitalet har egen smedje, løbebånd og speciallokaler 

hvor man kan træne de nyeste operationsteknikker.

Medarbejdere og studerende ved KU er velkomne til den officielle åbning man-

dag den 26 maj kl. 13, Højbakkegård Allé 5, Taastrup. Du kan tilmelde dig på:

www.life.ku.dk/Moed_kvl/rundvisninger/Tilmelding_Dyrehospitalsindvielse_KU. 

For dem der ikke har mulighed for at deltage den dag, vil der være åbent hus 

den 15. juni. 

Læs mere på www.life.ku.dk

Minoritetsbørn i daginstitution 
SEMINAR – Thomas Gitz Johansen og Bolette Moldenhawer vil kommentere og perspek-

tivere bogen Forskel og Fællesskab, og du kan møde forfatterne Helle Bundgaard og Eva 

Gulløv 

Tid: 12/6 kl. 14-16

Sted: CSS

Tilmelding: På www.migration.ku.dk

Arr.: Migrationsinitiativet
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BØRNEHAVE –  

Migrationsinitiativet 

afholder ‘Mød forfat-

terne seminar’ hvor 

man kan møde Helle 

Bundgaard og Eva 

Gulløv som har skrevet 

bogen Forskel og Fæl-

lesskab: Minoritets-

børn i daginstitution. 

Her er det børn fra 

Børnehaven Nørre-

toppen på Nørrebro.

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden vil også i 2008 uddele en pris til en yngre, dansk forsker under 40 år, der
har præsteret fremragende forskning inden for sundheds- eller naturvidenskaberne. Prisen
er en personlig hæderspris på 250.000 kr.

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske uni-
versiteter eller højere læreanstalter. Indstillingen må højst fylde 2 A4 sider og skal ledsages
af C.V. og publikationsliste vedr. den person, der indstilles. Indstillingen bedes fremsendt i
Word-format til: mail@lundbeckfonden.dk og skal være Lundbeckfonden i hænde senest
den 30. juni 2008. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af,
at de opfylder kriterierne. 

Yderligere oplysninger kan findes på fondens hjemmeside: www.lundbeckfonden.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til forskningschef, dr. med. Erik Juhl. 

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej 17,  2900 Hellerup. Tlf .  39128000. www.lundbeckfonden.dk

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL  KANDIDATER TIL

L u n d b e c k f o n d e n  e r  e n  e r h v e r v s d r i v e n d e  f o n d  m e d  v æ s e n t l i g e  a k t i e p o s t e r  i  H .  L u n d b e c k  A / S
o g  A L K - A b e l l ó  A / S .  F o n d e n  u d d e l e r  å r l i g t  c a .  3 0 0  m i o .  k r .  t i l  v i d e n s k a b e l i g e  f o r m å l  i n d e n f o r
s u n d h e d s -  o g  n a t u r v i d e n s k a b e r n e .

Lundbeckfondens Forskerpris 
for Yngre Forskere 2008

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
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Kandidatprogram vinder  
NOVA-pris

NORPATH – Det nye nordiske kandidatprogram i plantepato- 

logi, NorPath, har netop vundet NOVA-prisen 2008. LIFE, og i 

særdeleshed Institut for Plantebiologi og Bioteknologi, er en af 

partnerne i NorPath som herudover fordeler sig på fire andre 

nordiske universiteter i Helsinki, Reykjavik, Uppsala/Ultuna og 

Ås. NorPath får prisen på grund af den ‘fremragende præstation 

at udvikle et nordisk master-program i plantepatologi som træk-

ker på de individuelle universiteters styrker. Programmet vil sikre 

en stor diversitet inden for specialisering og vil være attraktivt 

for både nordiske og internationale studerende.’

NOVA University Network er et nordisk netværk for skovbrug, 

veterinærmedicin og landbrug, og prisen er 5.000 euro, ca. 

37.500 kr.

Læs mere om NOVA og Norpath på www.nova-university.org og 

www.nova-university.org/NorPath. 

Folkedrab og religiøse reformer

AFRIKASTUDIER – Til sommer afholder Center for Afrikastudier 

i samarbejde med Øresund Sommeruniversitet to internationale 

sommerkurser: Never Again? Genocide in Bosnia, Rwanda and 

Darfur og Religious Reform in Sub-Saharan Africa.

Never Again? Genocide in Bosnia forgår den 30/6-08 til 25/7-08. 

Religious Reform in Sub-Saharan Africa foregår den 4/8-08 til 

29/8-08. Begge kurser finder sted på Center for Afrikastudier, 

KU. Kurserne tæller 10 ECTS. Ansøgningsfrist: 1/6-08. 

For yderligere information, se www.teol.ku.dk/english/, el. kon-

takt Kristian Bitsch, e-mail: kmb@fak.teol.ku.dk, tlf.: 3532 3959.

Kirke, samfund og Kierkegaard

TEOLOGI – Til sommer afholder det Teologiske Fakultet to inter-

nationale sommerkurser: Individualism and Community Commit-

ment in Church and Society og Kierkegaard in Copenhagen.

Individualism and Community Commitment in Church and Socie-

ty foregår den 18/8-08 til 29/8-08. Kierkegaard in Copenhagen 

foregår den 30/6-08 til 1/8-08. Begge kurser finder sted 

på Det Teologiske Fakultet, KU. Kurserne tæller 15 ECTS. Ansøg-

ningsfrist: 1/6-08.

For yderligere information, se www.teol.ku.dk/english/, el. kon-

takt Kristian Bitsch, e-mail: kmb@fak.teol.ku.dk, tlf.: 3532 3959.

Navne

Portræt
MEDICOPRISEN 2008 – Museumschef, professor Thomas Söder-

qvist og Medicinsk Museion, KU, er blevet tildelt Medicoprisen 

2008 som en anerkendelse af indsatsen for bevaringen af den me-

dicoindustrielle kulturarv. Prisen blev uddelt den 6. maj af branche-

foreningen Medicoindustrien og blev overrakt af videnskabsmini-

ster Helge Sander.

Medicinsk udstyr som pacemakere, høreapparater, kontaktlinser, 

brystimplantater, engangsgraviditets-tests, insulinpenne, kørestole, 

proteser samt helt almindelige forbindinger og plastre er højt spe-

cialiserede industrielle produkter der har stor betydning for dan-

skernes hverdagsliv. Dette og andet medicinsk udstyr er derfor og-

så en væsentlig, men meget overset, del af vores fælles kulturarv. 

»Når vi går til lægen, er på hospitalet eller kommer på plejehjem 

er vi omgivet af medicinsk udstyr og apparater. Udstyret holder os i 

live og øger vores livskvalitet. Teknologien betyder noget for den 

måde vores liv er indrettet på, og ved at bevare genstandene og 

indsamle viden om deres brug, er vi med til at danne grundlaget 

for fremtidens historiske forskning i hvad der var vigtig i vores høj-

teknologiske tid«, siger Thomas Söderqvist. 

Som eneste danske museum arbejder Medicinsk Museion målrettet 

på at bevare denne vigtige del af kulturarven for eftertiden. Muse-

et indsamler og dokumenterer udstyr, apparater og andre produk-

ter fra den danske medicoindustri, og billeder og arkivmateriale 

der viser hvordan de anvendes. Til brug for museumsudstillinger, 

filmrekvisitter, historisk forskning, undervisning, m.m.

»Medicinsk Museion har i dag en position som en af de mest inno-

vative start-ups inden for det videnskabs-, medicin- og teknologihi-

storiske område. Museet sætter nye dagsordener for integrationen 

mellem forskning og museumsvirksomhed og udvikler nye og 

spændende veje for forsknings-kommunikation, både i udstillinger 

og på internettet. Medicinsk Museion er også i gang med at etab-

lere nye kontaktflader mellem universitetet, kunstverden og indu-

strien. Så fra universitetets side er vi meget glade for, at Medicoin-

dustrien på den her måde har valgt at belønne et projekt med sto-

re fremtidsmuligheder i,« udtaler Ulla Wever, dekan ved SUND.

Donationer

Farma

HALLAS-MØLLER STIPENDIAT – Lek-

tor Rune Berg fra Institut 

for Neurovidenskab og 

Farmakalogi, KU, har 

modtager Novo Nordisk 

Fondens Hallas-Møller sti-

pendiat på 5,7 mill. kr. til 

projektet Kodningsstrategier og produkti-

on af funktioner i aktive spinale neurona-

le netværk. Rune Berg og hans kolleger 

skal med donationen bygge den kompli-

cerede bro mellem én enkelt hjernecelle 

og hele rygmarvens komplicerede koncer-

ter. Forskerne skal studere netværk af 

over 100 rygmarvsnerveceller, for at få et 

indblik i hvordan de kommunikerer og 

udvælger hinanden til de forskellige net-

værk. Håbet er på lang sigt at forstå bl.a. 

bevægelsesrystelser og hjernelidelser som 

Parkinsons.

Priser

Naturvidenskab

NOVO NORDISK PRISEN 

– Direktør, ph.d. Kristian 

Helin fra Biotech Research 

& Innovation Centre ved 

KU har modtaget Novo 

Nordisk Prisen på 1,5 mill. 

kr. for sine banebrydende opdagelser af 

de mekanismer der styrer cellernes deling 

og udvikling.

 

VENING MEINESZ-ME-

DALJEN – Professor fra 

Niels Bohr Instituttet, Carl 

Christian Tscherning er 

blevet tildelt Vening Mei-

nesz-medaljen af Den 

Europæiske Union for Geofysik. Han får 

medaljen for sit fremtrædende videnska-

belige arbejde indenfor geodæsi som er 

læren om Jordens form og dens tyngde-

felt. Tyngdekraften henover jordoverfla-

den varierer på grund af undergrundens 

forskellighed – jo mere masse, jo større er 

tyngdekraften. Ud fra Jordens tyngdefelt 

kan man give svar på spørgsmål indenfor 

klimaforskning, og det er vigtigt i efter-

forskningen af olie og andre ressourcer i 

undergrunden. Carl Christian Tscherning 

har udviklet teoretiske modeller der gen-

nem et computerprogram kan kombinere 

målinger fra satellitter og data på jorden 

til kortlægning af tyngdefeltet. Det bane-

brydende arbejde er blevet et gennem-

brud i udforskningen af Jordens tyngde-

felt.

Udnævnelser

Biovidenskab

PROFESSOR – Den 1/2-08 

blev den 38 årige Niels 

Strange udnævnt til pro-

fessor i skov- og natur-

planlægning ved Skov & 

Landskab på LIFE. Niels 

Strange forsker i økonomisk skov- og na-

turplanlægning. Han arbejder især på at 

udvikle beslutningsstøttesystemer der kan 

fremme en bedre og mere samfundsøko-

nomisk forsvarlig naturforvaltning under 

ændrede klimaforhold. Niels Strange le-

der desuden Erasmus Mundus kandidat-

uddannelsen Sustainable Forest and Na-

ture Management der er en europæisk 

eliteuddannelse inden for skov- og natur-

ressourceforvaltning. Niels Strange er ud-

dannet forstkandidat fra Den Kgl. Veteri-

nær- og Landbohøjskole (nu LIFE). Han 

har studeret ved Oregon State University, 

Corvallis, og har en ph.d. i skov- og natur-

ressourceplanlægning. 

ÆRESMEDLEM – Profes-

sor Emeritus Finn Helles 

fra Skov & Landskab ved 

LIFE blev d. 8/4-08 ud-

nævnt til æresmedlem af 

Scandinavian Society of 

Forest Economics. Udnævnelsen af Finn 

Helles sker på baggrund af mere end 40 

års virke inden for fagområdet og Scandi-

navian Society of Forest Economics. Finn 

Helles har publiceret mere end 500 popu-

lære og videnskabelige artikler om øko-

nomiske og politiske problemstillinger i 

relation til menneskers brug af skovene, 

både herhjemme og i udviklingslande. 

Med stort talent og tålmodighed har Finn 

Helles udvidet forskningsområdet inden-

for økonomi, politik og driftsplanlægning 

indenfor skov- og naturområdet ved at 

rekruttere dygtige unge forskere og ph.

d.-studerende. I dag arbejder næsten 40 

mennesker indenfor disse områder ved 

Skov & Landskab. Det tredje professorat 

på området er under besættelse, og mere 

end 20 ph.d.-studerende arbejder i dag 

rundt om den 70-årige professor emeritus.

 

KONSTITUERET LEDER 

– Den 41-årige Henrik 

Zobbe bliver fra 1/6-08 

konstitueret leder af Fø-

devareøkonomisk Institut 

på LIFE. Konstitutionen 

skyldes at den nuværende direktør Søren 

E. Frandsen fra 1/6-08 skal være prorektor 

på Århus Universitet. Henrik Zobbe er ud-

dannet landmand og har en baggrund i 

landbruget inden han i 1999 blev jord-

brugsøkonom fra LIFE (tidl. Landbohøj-

skolen). I 2003 blev han ph.d. i jordbrugs-

politik fra samme sted. Siden er han ble-

vet studieleder for LIFE’s tre uddannelser 

inden for økonomi og international føde-

varepolitik. Henrik Zobbe har ofte marke-

ret sig i pressen, han er en ivrig foredrags-

holder, og endelig er han en vellidt kolle-

ga. Konstitutionen forventes at vare frem 

til 1/10-08. 
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Penge udefra

» Eksterne parter kan godt købe 
forskning på KU. Men de kan ikke 
købe forskningsresultater.«

I DEN SENESTE TID har der været fokus på hvor-
dan KU får midler til forskning udefra. Bruger vi 
sponsorer på linje med fx Zoologisk Have, Golden 
Days og Det Kongelige Teater? Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet har fx et arbejdsmarkedscenter 
der blandt andet er finansieret af en bred gruppe af 
arbejdsmarkedets parter. En sag der går tilbage til 
lang tid før den nye universitetslov trådte i kraft. Og-
så på det sundheds- og biovidenskabelige område er 
der vækst i den eksternt finansierede forskning fra 
private fonde og virksomheder. Tænk blot på det nye 
proteincenter hvor KU har fået 600 millioner kroner 
blandt andet fordi Novo Nordisk Fonden er stærkt 
interesseret i at styrke forskningen på området.

TILSKUDSFINANCIERET forskningsvirksom-
hed hvor forskere får penge udefra af eksterne bevil-
lingsgivere som fx statens forskningsråd, EU eller 
virksomheder, udgjorde sidste år cirka 17 procent af 
KU’s samlede omsætning. Den del der alene kommer 
fra private bevillingsgivere, udgjorde godt fire pro-
cent af den samlede omsætning.

Spørgsmålet er om dette fører til partiskhed i 
forskningen og urene linjer i ansættelsen af forsker-
ne. Og er eksternt finansieret forskning mindre tro-

værdig end anden forskning fordi der ikke er plads 
til emner der ikke har sponsorernes interesse?

KRITIKERNE TALER OM et ’enten-eller’. Vi mener 
det er et ’både-og’: Ekstern sponsoreret forskning er 
næppe en grundmodel for udvikling af universiteter-
nes forskningsområder. Men det kan være et godt 
supplement i det omfang fagene kan få finansieret 
forskning de også selv er interesseret i, og ligger i 
forlængelse af den lokale forskningsstrategi.

I disse år er der et fald i KU’s faste finanslovsbevil-
linger. I Folketinget er der flertal for at øge andelen 
af strategiske forskningsmidler der er målrettet mod 
særlige områder, og som forskerne skal konkurrere 
om. I takt med at andelen af de frie ubundne basis-
midler bliver mindre, skal vi finde midler andre ste-
der. Kun sådan har vi mulighed for at udvikle attrak-
tive og internationale studie- og forskningsmiljøer.

BETYDER DET AT VI går på kompromis med 
forskningskvaliteten? Nej – lad det stå helt klart: 
Eksterne parter kan godt købe forskning på KU. Men 
de kan ikke købe forskningsresultater. Ingen udefra 
kan censurere dem. Alle forskerne på universitetet 
har som udgangspunkt frihed til at vælge deres egne 

forskningsmetoder og ret til at offentliggøre resulta-
terne. Og forskerne kan vurdere om der er forskning 
de ikke vil lave. 

Når det gælder ansættelse af forskere, er procedu-
rerne og kravene ens uanset hvor pengene kommer 
fra. KU følger statens ansættelsesbekendtgørelse. 
Nyansatte forskere sponsoreret udefra skal, før de 
ansættes, vurderes fagligt af et bedømmelsesudvalg. 
Udvalget sikrer det faglige niveau. Der stilles samme 
krav til deres forskning som for andre fastansatte. De 
er underlagt samme regler om publicering og kritik 
fra fagfæller (peer review) som gælder for internt fi-
nansierede forskningsprojekter 

FORSKNINGSENS UAFHÆNGIGHED er grund-
stenen i al universitetsforskning og garantien for at 
KU kan leve op til det helt overordnede mål om at 
drive forskning og give forskningsbaseret uddannel-
se på højeste internationale niveau. Det er en opgave 
som nogle af de fremmeste universiteter i verden 
som fx Yale og Cambridge, løser fremragende – ikke 
mindst ved brug af blandt andet en aktiv sponsorpo-
litik. Også her kan vi altså skele til erfaringerne fra 
andre IARU-universiteter.

Af rektor Ralf Hemmingsen & 

prorektor Lykke Friis


