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Da de tyrkiske myndigheder afske-
digede tusindvis af ansatte på de 
tyrkiske universiteter i kølvandet 
på det angivelige kupforsøg mod 
præsident Erdoğan i sommeren 
2016, rystede vi på hovedet over 
vilkårene for forskningsfriheden i 
det totalitære regime. Signalet var 
soleklart: Ret ind, eller ryk ud – og 
internationale aktører var enige om, 
at der var grund til at råbe vagt i 
gevær. Sammen med den fri presse 
er forskningsfriheden nemlig noget, 
vi tager som forudsætninger i oply-
ste samfund.

Herhjemme var det knap så 
dramatisk, da Fogh Rasmussen 
tilbage i nullerne gik til angreb på 
eksperter og nedlagde diverse nævn 
og råd. Siden da er det blevet mere 
almindeligt for politikere at afvise 
eller erklære sig uenige i forskning 
eller kritisere afgørelser truffet af 
domstolslignende nævn eller endda 
af domstolene. Har dette noget at 
gøre med forskning? Ja, for det er 
eksempler på, hvordan faglig viden 
ad mange veje er blevet udsat for 
politisk delegitimering gennem de 
sidste 20 år.

I 2017 viste en undersøgelse af 
vilkårene for forskningsfrihed i 
EU, at Danmark lå på en 24.-plads 
ud af 28 lande. Det var ikke et stort 
diskussionsemne på universiteterne, 
og de færreste kunne nok forudse, 
hvordan vilkårene for forsknings-
friheden og dermed for oplysningen 
af samfundet ville se ud i Danmark 
anno 2021. Det er bestemt ikke 
blevet bedre, og skulle vi have fået 
en bedre placering på listen, skyldes 
det snarere, at vilkårene i andre 
lande er blevet forringede. 

Hvordan hænger det sammen 

med, at Danmark er et ”videns-
samfund”, hvor vi skal leve af vores 
knowhow? Er politikerne ikke klar 
over, at forskningen kun har værdi, 
hvis den er fri? Eller handler det 
om, at der simpelthen bare er forsk-
ningsresultater, de ikke kan lide, og 
som derfor skal desavoueres? 

Det er næppe et tilfælde, at Mes-
serschmidt, Dahl m.fl. fremhæver 
bl.a. racismeforskning og køns-
forskning som ”problematiske” 
forskningsområder. Man ser ikke 
ligefrem den samme nidkærhed, når 
blikket kastes på naturvidenska-
belig eller medicinsk forskning. Er 
denne forskning bare bedre, eller er 
den ganske enkelt mindre ubekvem 
for en bestemt politisk dagsorden? 
Politikerne stod i hvert fald ikke 
i kø for at kritisere den danske 
hjerneforskning under Penkowa-
sagen, og ingen foreslog dengang, 
at Københavns Universitet skulle 
lukkes.

Af det netop vedtagne politi-
ske forslag V 137 om overdreven 
aktivisme i visse forskningsmiljøer 
fremgår bl.a. ”Grundprincippet 
i det frie universitet er en akade-
misk selvregulering”. Det kan man 
kun være enig i. Men hvorfor er 
det nødvendigt at vedtage teksten? 
Hvorfor har regeringen stemt for 
en erklæring, hvis den kun minder 
os om universitetsloven? Regerin-
gen kunne have stemt imod eller 
undladt at stemme, men stemte 
for. Det samme gjorde Venstre, 
der ellers havde som erklæret mål i 
sidste regeringsperiode at luge ud i 
regeljunglen.

Når Ane Halsboe-Jørgensen 
stemmer for en løftet pegefinger til 
universiteterne, er det svært at se 

det som andet end en venlig, men 
bestemt påmindelse: Ret ind, eller 
ryk ud. Ikke mindst fordi erklæ-
ringen vedtages, samtidig med at 
regeringen har bestemt sig for at 
lade universiteterne løse Danmarks 
regionalpolitiske udfordringer 
ved at varsle udflytning af uddan-
nelser, bestukket med løfter om 
bedre uddannelsesfinansiering for 
dem, der flytter uden for byerne – 
en finansiering, der slet ikke står 
mål med omkostningerne, og som 
snarere er en maskeret besparelse. 
Når vi råber op, bliver vi mødt med 
en alt andet end fagligt begrundet 
modstand. Vi får at vide, at de store 
byer ikke er ”bedre” end de mindre, 
og særligt statsministeren signale-
rer klart, at der er tale om en slags 
elitær arrogance, når vi forkla-
rer skadevirkninger af at trække 
underviserne ud af forskningsmil-
jøerne. Tror I, at I er bedre end de 
gode folk i Udkantsdanmark? Nej, 
men vi kan ikke levere kvalificeret 
forskning uden at være en del af 
et forskningsmiljø, og vi kan ikke 
levere forskningsbaseret undervis-
ning uden kvalificerede forskere. 
Man kan ikke flytte de studerende 
væk fra forskningsmiljøerne, uden 
at uddannelserne derved forrin-
ges. Og man kan ikke forvente, at 
forskerne uden videre flytter med 
ud. Den erkendelse er lysende klar 
efter udflytningen af de statslige 
arbejdspladser. Det minder vi gerne 
regeringen om, hvis vi bliver spurgt. 
Det bliver vi bare ikke, og med ved-
tagelsen af V 137 har regeringen med 
al ønskelig tydelighed markeret, at 
den selv bestemmer, hvornår den 
gider høre på universiteterne. 

Når sandheden er ilde hørt
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"H avde vi fået dokumentatio-
nen i tide, havde man ikke 
indledt den her sag”. 

Det endte næsten som en tilståelses-
sag. Ikke for den sagsøgte AU-professor 
Stiig Markager, men for foreningen 
Bæredygtigt Landbrug (BL), der havde 
sagsøgt Markager for ærekrænkende 
udtalelser. For under den afsluttende 
procedure i Hillerød Byret konstaterede 
BL’s advokat, Uffe Baller, flere gange, 
at hvis man havde kendt de nærmere 
udregninger bag Markagers udsagn om 
landbrugets kvælstofudledning, som 
der nu var blevet redegjort for, havde 
man ikke trukket ham i retten. Med 
andre ord: Der var ikke noget faktuelt 
at komme efter.

Ærekrænkelsen, som det hele hand-
lede om, skal vi mere end to år tilbage 
for at finde. Den 31. marts 2019 skrev 
Stiig Markager i en kronik i Berling-
ske, at “den mængde kvælstof, som 
tilføres havet, er steget 700 tons pr. år 
siden 2010, efter at der er korrigeret for 
udsving i nedbør. Stigningen er stati-
stisk signifikant”.

BL reagerede skarpt på den indirekte 
kritik af landbrugets miljøbelastning, 
særligt da man ikke kunne genkende 
stigningen og det specifikke tal, og efter 
forgæves at have presset Markager til at 
trække udsagnet tilbage valgte forenin-
gen til sidst at sagsøge ham – en sag, 
der 8. juni kom for retten i Hillerød.

Bæredygtigt Landbrug måtte erkende:  
Markager kan have ret i, at 
kvælstofforurening er steget

I injuriesagen mod professor Stiig Markager endte Bæredygtigt 
Landbrug med at indrømme, at Markagers udsagn om udledningen 
af kvælstof godt kunne være korrekte. Selv var han “meget 
fortrøstningsfuld” efter retsmødet.

Demonstration foran retten
At der stod mere på spil end rigtigheden 
at et udsagn, fik man tydelig fornem-
melse af ved ankomsten til Retten i Hil-
lerød. Her havde en flok demonstranter 
taget opstilling med bannere, der 
støttede Markager. Deltagerne kom fra 
flere miljøorganisationer, blandt andet 
Greenpeace og NOAH. 

Men også i forskningsverdenen har 
der været stor interesse for sagen. 
Mange – blandt andre AU’s ledelse – har 
skarpt kritiseret BL for at forsøge at true 
Markager til tavshed og advaret imod 
et stigende pres på forskeres ytringsfri-
hed og deltagelse i den offentlige debat. 
Opbakningen kom konkret til udtryk 
ved, at Stiig Markager i retten var 
flankeret ikke bare af sin forsvarer, René 
Offersen – som AU har betalt – men 
også af advokat Jonas Christoffersen, 
som repræsenterede DM og Udvalget til 
Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde 
(UBVA), der havde ønsket at biinterve-
nere på Markagers side.

Der var derfor spændt forventning i 
retslokalet, som med omkring 25 tilhø-
rere var fyldt så meget, som coronaaf-
standen tillod.

Eksamen i statistisk fremstilling
BL lagde fra land med vidneudsagn fra 
foreningens faglige direktør, Jørgen Evald 
Jensen, der fortalte, at landbruget efter 
25-30 år med restriktioner på gødningen 
har stor interesse i miljøudviklingen 

og derfor sidder på spring, hver gang 
den årlige Novana-rapport om miljøets 
tilstand udkommer. Derfor reagerede 
medlemmerne, da Markagers kronik 
ikke matchede med Novana-rapporten.

Inden Evald Jensen kunne forlade 
vidneskranken, måtte han dog igennem 
forsvarerens afhøring, der nærmest 
havde karakter af en eksamen i grafisk 
statistisk fremstilling. Evald Jensen 
havde ytret tvivl om, at Markagers 
kurve, der viser en stigende kvælstof-
udledning, rent visuelt ikke matcher 
kurven i Novana-rapporten. Forskellen 

INJURIESAG
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– var René Offersens pointe – lå dog 
blandt andet i de valgte intervalstørrel-
ser. Novana-kurven har så store inter-
valler, at stigningen er visuelt usynlig.

“Jeg kan ikke genfinde tallene”, gen-
tog Evald Jensen flere gange.

“Det kan jo godt være rigtigt, selv om 
du ikke kan genfinde det”, replicerede 
René Offersen.

Redegjorde for beregninger
Det vigtigste vidne var naturligvis Stiig 
Markager selv, og det store spørgsmål 
var: Kunne han redegøre for det tal, 
som BL antydede var forkert, ja, måske 
ligefrem manipuleret?

Og det kunne han. Datagrundlaget 
er de samme vandprøver og analyser, 
som Markagers kolleger i Silkeborg-
afdelingen (Oplandsanalyse og Mil-
jøforvaltning) bruger til at udarbejde 
Novana-rapporten efter. Markager 
bruger dog en mere finmasket bereg-
ningsmetode.

“Jeg foretager beregninger for hver 
eneste fjord hver måned, hvilket giver 

en mere detaljeret undersøgelse end 
Silkeborgs analyse. Jeg synes, det er en 
bedre måde at behandle tallene på”, 
forklarede han.

Uffe Baller spurgte i sin afhøring ind 
til, at Markager i Berlingske-kronikken 
havde henvist til, at hans data fremgår 
af Novana-rapporten.

“Hvad er forskellen på, at “data frem-
går”, og det, du kalder bagvedliggende 
data?”

“Novana-rapporten beskriver, 
hvordan de bagvedliggende data er 
fremkommet. Det synes jeg er en kor-
rekt måde at fremstille det for læserne i 
Berlingske på”, svarede Markager.

Næste vidne var KU-lektor Jens 
Borum, der på sin vis startede den 
aktuelle kvælstofdiskussion, da han i et 
avisindlæg kritiserede en kronik, AU-
professor Jørgen E. Olesen skrev om 
landbrugspakken sammen med Ejnar 
Schultz fra Landbrug & Fødevarer. Jens 
Borum kunne – og skulle primært – 
fortælle om BL’s forsøg på at intimidere 
forskere, de er uenige med.

ER MARKAGER-SAGEN  
EN SLAPP?

Bæredygtigt Landbrug (BL) har fået 
meget kritik for sit søgsmål mod Stiig 
Markager. Kritikken går især på, at den 
slags retssager vil afskrække forskere 
fra at deltage i den offentlige debat. 

På Twitter har man kunnet læse 
indlæg, der sammenligner sagen med 
fænomenet ”slapp” – en forkortelse 
for strategic lawsuit against public 
participation.

Begrebet opstod i 1980’erne og beskri-
ver, når magtfulde parter forsøger at 
skræmme kritikere og medier ved at 
true dem med juridiske søgsmål, også 
selv om de ikke forventer at kunne 
vinde sagen. 

I visse amerikanske og canadiske stater 
findes der decideret antislapplovgiv-
ning. Også i EU arbejdes der p.t. med et 
antislappdirektiv.

>
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“Jeg er blevet udsat for noget af det 
samme. Faktisk er jeg også blevet truet 
med en injuriesag af en af deres advo-
kater. Derudover har BL henvendt sig 
til min arbejdsgiver bag om ryggen på 
mig”, fortalte han.

Kollega skulle vidne imod Markager
Det sidste førte vidne var en mere delikat 
affære. Seniorforsker Hans Thodsen er 
kollega til Stiig Markager på Institut 
for Bioscience, men sidder i afdelingen 
Oplandsanalyse og Miljøforvaltning. Der 
var altså tale om en kollega fra samme 
institut, som BL førte som vidne for at 
modsige Markager – i øvrigt i en retssag, 
som Thodsens ledelse har kaldt “uhørt”.

Uffe Baller og BL fik da næppe heller 
de udsagn, de havde håbet på.

“En stigning på 700 tons pr. år – kan 
du genfinde det tal i jeres data?” ville 
Baller vide.

“Jeg har ikke regnet det ud. Det er 
ikke et tal, vi regner ud og lægger i vores 
rapport”, lød svaret fra Hans Thodsen.

Kort efter prøvede Uffe Baller igen:
“At der ud fra rapporten Vandløb 

2020’s data har været en stigning – kan 
du nikke genkendende til det?”

“Det er ikke et tal, jeg har regnet ud. 
Men vi har ikke analyseret udviklingen 

i forhold til 2010, vi har analyseret fra 
1990”, svarede Hans Thodsen.

Det fremgik dog også, at der er 
faglige uenigheder mellem grupperne. 
For eksempel pegede Thodsen på, at 
Markagers stigningskurve starter et år 
– 2010 – hvor tallene var kunstigt lave 
på grund af tekniske fejl i analyserne.

“Det er ikke en kæmpe forskel, men 
jeg ville ikke gøre det selv. Man vil 
komme ud med et resultat, der har det, 
vi kalder en bias – en skævhed”, sagde 
Hans Thodsen.

Han fastholdt også over for René 
Offersen, at Novana-rapportens inter-
valstørrelse giver en korrekt fremstilling:

“Man kan se, at udsvingene er 
forholdsvis små. Det mener jeg er det 
rigtige”.

BL: Forkert kildehenvisning
Hvis Markager havde frygtet, at han 
skulle beskyldes for at konstruere sine tal 
på uredelig vis, kunne han hurtigt ånde 
lettet op, da procedurerne gik i gang.

“Det kan da godt være, at det er 
rigtigt”, måtte Uffe Baller erkende om 
Markagers beregninger. Men han fast-
holdt over for dommeren, at der ikke 
var dækning for Markagers udsagn i 
Berlingske. Her blev der nemlig henvist 

til Novana-rapporten som datakilde, 
hvilket teknisk set var forkert.

“Man påberåber sig en kilde, hvor det 
ikke kan udledes direkte af kilden, men 
kun ved at komme bagved og i øvrigt 
benytte metoder, der ikke anvendes af 
kilden selv”, argumenterede Baller og 
beklagede – gang på gang – at BL ikke 
havde fået tilsendt dokumentationen, 
man havde efterspurgt.

Advokat Jonas Christoffersens opgave 
var at tage sig af den del af forsvarets 
procedure, der handlede om sagens 
mere principielle betydning for forske-
res ytringsfrihed. Hovedargumentet 
var, at retssagen aldrig burde have 
fundet sted.

“Sagen handler ikke om, at Markager 
siger noget, der er sandt eller forkert. 
En videnskabelig tvist er ikke noget, 
man skal afgive responsum om fra 
rettens side. Spørgsmålet er, om det er 
ærekrænkende”, sagde han og svarede 
selv med en klar afvisning.

“Har Markager sagt noget som helst 
om landbrugets moralske anliggender 
eller strafbare forhold? Det har han 
ikke. Der er intet subjektivt i Mark-
agers udsagn, det er så knastørt og trist: 
Udledningen stiger”.

Vil have sagen afvist
Forsvarer René Offersen konstaterede, 
at der ikke kan være tvivl om rigtighe-
den af Markagers udsagn, og så adres-
serede han også sagens principielle 
spørgsmål: Er det overhovedet noget, en 
domstol skal beskæftige sig med?

“Der bør stilles krav til, hvornår 
man kan siges at have en tilstrækkelig 
retslig interesse i at gå ind i en sag. 
Det er ikke måden, vi debatterer den 
slags ting på”, sagde han og henviste 
til, at retssager som denne kan være 
et våben, der truer folk til tavshed. 
Derfor indstillede han til dommeren, 
at sagen blev afvist, og ellers at Stiig 
Markager blev frifundet.

Og Markager selv lignede en, der 
troede på det.

“Jeg er meget fortrøstningsfuld”, 
sagde han efter mødet til de venner og 
kolleger, der var mødt op for at følge 
sagen og vise deres støtte.

Dommen afsiges den 2. juli. 
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Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk – Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix    YTRINGSFRIHED

E n del af forskerne ved landets 
universiteter har valgt at trække 
sig fra den offentlige debat og 

udtaler sig ikke længere om emner, de 
har faglig indsigt i. Det viser en analyse 
foretaget af fagforeningen DM blandt 
medlemmerne, som arbejder som 
forskere.

Fire ud af ti svarer, at de ikke inden 
for de sidste tre år har udtalt sig i 

medierne om et emne, som de ellers har 
faglig indsigt i. 16 procent angiver som 
årsag, at de synes, at tonen i den offent-
lige debat er for hård, og syv procent 
svarer, at de frygter at modtage trusler 
eller få andre negative reaktioner, hvis 
de ytrer sig.

DM-analysen viser også, at forskerne 
har grund til at være bekymrede. Ca. 
14 procent af forskerne, som har vovet 

N Y  D M - U N D E R S Ø G E L S E :

Forskere trækker sig fra den offentlige 
debat af frygt for trusler og hård tone
Undersøgelse foretaget af fagforeningen DM viser, at forskeres frygt for at optræde 
i medierne er velbegrundet. 14 procent af forskerne, som har udtalt sig, har haft 
dårlige oplevelser som fx at modtage trusler eller få negative reaktioner på deres 
private profil på sociale medier. Ekspert giver politikerne en del af skylden.

>

Forskere, der beskæftiger sig med religion og tro, ligestilling, køn, seksualitet, flygtninge, integration og migration, er i særlig stor risiko for at modtage 
trusler eller blive hængt ud på de sociale medier. 

OM UNDERSØGELSEN

Svar blev  
indsamlet i perioden  

28. april – 17. maj 2021.

I alt  

6.464  
erhvervsaktive medlemmer 
af fagforeningen DM, som 
organiserer akademikere 

på det offentlige og private 
arbejdsmarked, deltog

Det giver en svarprocent på  

20
Af respondenterne er 

 1.287  
forskere eller undervisere

Stikprøven er relativt  
balanceret på baggrunds-
variable, og det er derfor 

muligt at generalisere resulta-
terne til alle medlemmer i DM
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pelsen og har udtalt sig i medierne, 
svarer i hvert fald, at de har oplevet 
negative reaktioner som eksempelvis 
trusler, klager til deres arbejdsgiver 
eller negative reaktioner på deres pri-
vate profil på sociale medier. 55 procent 
har haft gode oplevelser med at udtale 
sig fagligt i offentligheden.

Hetz mod forskningsområder
Heine Andersen, professor emeri-
tus ved Københavns Universitet og 

forfatter til bogen 
“Forskningsfrihed 
– ideal og virke-
lighed”, kalder 
tallene ekstremt 
bekymrende, men 
desværre ikke 
overraskende, da 
tallene fra DM 
bekræfter en ten-
dens til at forsøge 
at true forskere til 
tavshed, hvilket 
har været et pro-
blem i årevis.

Han oplever 
dog, at retorikken 
er blevet skær-
pet de seneste 
år på grund af 
en hetzlignende 
kampagne mod 

navngivne forskere og forskningsområ-
der fra politisk side.

Han siger, at hetzen har fået hele 
forskningsområder til kollektivt at 
beslutte at forsøge at “flyve under 
radaren” og ikke længere vil have deres 
navne på titelbladet på rapporter om 
kontroversielle emner som eksempelvis 
islam.

“Det er dybt alvorligt og et kæmpe 
demokratisk problem, fordi politikerne 
får et skævt, fordrejet og filtreret billede 
af virkeligheden, når forskere ikke tør 
formidle deres viden. Ansvarlige poli-
tikere og universitetsledelserne burde 
sige fra”, siger Heine Andersen.

Beslutning i Folketinget
Henrik Dahl (LA) og Morten Mes-
serschmidt (DF) har været de mest 
aktive i angrebet på forskningsområder 
og forskere, som de mener bedriver 

aktivistisk forskning. Det drejer sig 
blandt andet om kønsforskning.

Det kulminerede indtil videre med et 
forslag til en folketingsbeslutning med 
titlen “Om overdreven aktivisme i visse 
forskningsmiljøer”, som blev vedtaget 
den 1. juni.

“Folketinget har den forventning, at 
universiteternes ledelser løbende sikrer, 
at selvreguleringen af den videnskabe-
lige praksis fungerer. Det vil sige, at der 
ikke forekommer ensretning, at politik 
ikke forklædes som videnskab, og at det 
ikke er muligt systematisk at unddrage 
sig berettiget faglig kritik”, står der i 
beslutningsforslaget.

Heine Andersen siger, at det selvføl-
gelig er tilladt at kritisere forskere, men 
det skal ske sagligt og veldokumenteret.

“Henrik Dahl forsøger at lægge pres 
på ministeren og universitetsledelserne, 
men Morten Messerschmidt går skrid-
tet videre og vil have ministeren til at 
gribe ind og nedlægge hele forsknings-
områder og bestemme, hvad der er god 
forskning, hvilket hører hjemme i lande 
med totalitære samfundsformer. Det 
skrider, hvis man truer med, at staten 
skal anvende magt mod forskerne”, 
siger Heine Andersen.

Henrik Dahl siger i et interview på 
side 11, at forskerne ikke skriver reg-
lerne for, hvordan man må debattere.

DM-formand: Politikere 
skal sikre god tone
Camilla Gregersen, formand for DM, 
siger, at trusler og chikane ingen steder 
hører hjemme, og hun opfordrer alle 
forskere, der har negative oplevelser, til 
at tage kontakt til deres tillidsrepræsen-
tant eller til DM’s sekretariat og at gøre 
ledelsen på deres arbejdsplads opmærk-
som på det.

Hun tilføjer, at hun synes, at politi-
kere har et særligt ansvar for at sikre en 
god tone – ikke mindst når de drøfter 
med personer, der er uden for den poli-
tiske kreds.

“Politikerne skal ikke fodre den hårde 
tone. Jeg ved godt, at det gør det lettere 
at trænge igennem i medierne og på 
SoMe med en hård retorik, men når 
Messerschmidt og Dahl udskammer de 
forskere, som de ikke er enige med, så 
sætter det sig i forskningsmiljøerne som 

selvcensur, og det er et problem. På den 
måde er de i hvert fald ikke med til at 
understøtte den gode tone i den offent-
lige debat”, siger Camilla Gregersen.

DM-formanden mener, at der på 
universiteterne er behov for at styrke 
indsatsen for at sikre forskningsfri-
heden, herunder forskernes mulighed 
og tryghed omkring at deltage i den 
offentlige debat.

“Jeg ser gerne, at universiteterne 
arbejder mere for at beskytte forsk-
ningsfriheden. Det kan fx ske gennem 
procedurer, der beskriver, hvordan 
institutionerne skal agere i forbindelse 
med både internt og eksternt pres på 
forskningsfriheden. Jeg ved, at nogle 
universiteter allerede er i gang, men 
det er vigtigt, at det kommer ud til alle 
universiteter”, siger Camilla Gregersen.

En skæv debat
Jesper Langergaard, direktør for univer-
siteternes samarbejdsorganisation Dan-
ske Universiteter, oplever, at debatten om 
aktivistisk forskning har været skæv.

“Vi bliver skudt i skoene, at vi ikke 
har levet op til vores ansvar, men vi 
har svært ved at genkende det billede, 
som tegnes i debatten. Jeg noterer mig 
også med tilfredshed, at folketings-
beslutningen anerkender princippet 
om akademisk selvregulering gennem 
fagfællebedømmelse og anerkender, at 
politikerne ikke skal bestemme, hvad 
der skal forskes i og hvordan”, siger 
Jesper Langergaard.

Han tilføjer, at det er naturligt og 
legitimt, at politikere kritiserer forsk-
ningen, men han håber, at de vil gøre 
det redeligt og sagligt og uden at ty til 
personangreb.

“Vi har oplevet politikere udtale sig 
meget kontant om forskning, de ved 
meget lidt om. Det er bekymrende, 
hvis mange forskere afholder sig fra 
at formidle deres viden, men jeg tør 
ikke sige, om politikerne er med til 
at opildne til trusler. Det har jeg ikke 
belæg for at konkludere, men ledelserne 
har et ansvar for at stå værn om vores 
forskeres forsknings- og ytringsfrihed, 
så de også kan udtale sig om politisk 
omdiskuterede emner”, siger Jesper 
Langergaard. 
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“F orskning i race og migra-
tion er stærkt politiseret og 
uden klare grænser mellem 

aktivisme og forskning, men der er 
masser af andre eksempler på aktivisme 
i dansk forskning, og det sker, at forfat-
teren selv tilstår. Jeg kan nævne Signe 
Uldbjerg i “Kvinder, Køn & Forskning” 
den 8. februar 2021”.

Sådan sagde Henrik Dahl, Libe-
ral Alliances forskningsordfører, fra 
folketingstalerstolen den 28. maj i sin 
tale i forbindelse med et beslutnings-
forslag fremsat af ham selv og Morten 
Messerschmidt fra DF. Forslaget, der 
blev vedtaget, pålægger landets rekto-
rer “at sikre, at der ikke forekommer 
ensretning, at politik ikke forklædes 
som videnskab, og at det ikke er muligt 
systematisk at unddrage sig berettiget 
faglig kritik”.

Signe Uldbjerg har efterfølgende valgt 
at forsvare sig på de sociale medier mod 
kritikken, som hun mener er uberetti-
get og bygger på misforståelser. 

“Det kom helt bag på mig, og jeg 
synes, det var ubehageligt. Han snak-
kede generelt om problemer med akti-
visme, og så nævner han pludselig mig 
som en, der bedriver venstreorienteret 
aktivistisk forskning og har problemer 
med sin forskningsintegritet”, siger 
Signe Uldbjerg.

Hun tilføjer, at hun ikke ønsker at 
starte en konflikt med Henrik Dahl, 
men hun er nødt til at reagere, da hans 
tale bygger på en misforstået opfat-
telse af hendes forskningsprojekt og af 
artiklen, hun har skrevet i tidsskriftet 
“Kvinder, Køn & Forskning”. 

“De eneste mulige forklaringer er, at 
han enten ikke har læst artiklen eller ikke 
har forstået min konklusion”, siger hun.

Forsker i digitale krænkelser 
Signe Uldbjerg fortæller, at hun forsker 
i digitale krænkelser mod unge kvinder 
på nettet. Et emne, som hun påpeger 
allerede kom på dagsordenen, da Det 
Konservative Folkepartis formand, 
Søren Pape, var justitsminister. 

“Jeg har ærlig talt svært ved at se, 
hvad der er venstreorienteret ved min 
forskning. Der er bred politisk enighed 

om at gøre noget ved digitale krænkel-
ser som problem”, siger hun. 

Artiklen, som Henrik Dahl har set 
sig sur på, har titlen “Writing Victim-
hood – A methodological manifesto 
for researching digital sexual assault”. 
Artiklen er slet ikke aktivistisk, Signe 
Uldbjerg diskuterer derimod de etiske 
overvejelser, hun har gjort sig i forbin-
delse med studiet af digitale seksuelle 
krænkelser, og forsøger at komme med 
en række anbefalinger.

Spørgsmålet er, hvordan man som 
forsker på etisk vis studerer folk, der er 

Ph.d.-studerende      blev hængt ud i 
Folketinget som en aktivist, der truer 
forskningens integritet

Signe Uldbjerg, der skriver ph.d. ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, blev 
ufrivilligt hevet ind i debatten om pseudoforskning af Henrik Dahl fra Liberal Alliance, da han brugte 
en af hendes forskningsartikler som eksempel på aktivisme, der truer forskningsintegriteten. 
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engagerede i politiske emner, så de får 
noget igen ved at deltage i forsknings-
projektet. 

I artiklen konkluderer hun, at der 
mangler forskning i ofrenes oplevelse af 
digitale krænkelser, at det er et politisk 
problem, at kvindernes perspektiv ikke 
er repræsenteret, og at en øget viden 
kan have en positiv effekt. 

Samarbejder med dem, hun studerer
Ifølge Signe Uldbjerg benytter hun i 
sin forskning den veletablerede metode 
Participatory Action Research (PAR), 
hvor forskeren aktivt involverer de 
mennesker, vedkommende studerer, i 
forskningsprocessen med henblik på at 
skabe positiv forandring.

Hun arbejder med unge kvinder, der 
har været udsat for digitale sexkræn-
kelser, og forsøger at forstå kernen i 
deres udfordringer og oplevelser ved at 
samarbejde aktivt med dem for at kunne 
formulere nogle konkrete anbefalinger 
til, hvordan myndighederne støtter kvin-
derne bedre, og hvordan pressen dækker 
emnet på en mere respektfuld måde.

“Videnskaben er ofte blevet kritiseret 
for at være for lidt engageret i verden og 
leve i et elfenbenstårn, men nu er det så 
åbenbart også et problem, at vi enga-
gerer os i folks liv og forsøger at udøve 
forskning, der kan bruges til noget 
konkret”, siger Signe Uldbjerg. 

Hun tilføjer, at hendes ph.d.-projekt 
ikke kun bygger på kvindernes vidnes-
byrd, men også på analyser og under-
søgelser. 

Forskningshåndværket skal være i 
orden, og det er sket flere gange, at hun 
har modbevist sin egen tese og har måt-
tet ændre sit fokus. Arbejdet er opbyg-
get med stramme metodiske processer, 
metoderefleksion, empiri, overvejelser 
om bias og tydelige analysemetoder.

Hun får løbende feedback fra 

kolleger, der kører en faglig debat i 
forbindelse med konferencer, og når 
resultater bliver offentliggjort, og artik-
ler bliver bedømt af fagfæller, inden de 
bliver publiceret.  

Men hvorfor er det nødvendigt at sam-
arbejde med kvinderne? Kunne du ikke 
gennemføre en spørgeskemaundersøgelse 
og indsamle data i stedet?

“Nej, ikke i dette tilfælde. Der er 
mange emner, hvor man ikke kan starte 
med store spørgeskemaundersøgelser, 
fordi man kun kan spørge om ting, som 
man kan tænke sig til, at responden-
terne kan svare på. Ved hjælp af meto-
der som Participatory Action Research 
kan folk blive hørt, selvom deres ople-
velser ikke passer ind i de forestillinger, 
forskeren har i forvejen. Metoden har 
en slagside, som vi skal være bevidste 
om, men fordelene er større end ulem-
perne”, siger Signe Uldbjerg.

Åben om aktivistisk baggrund
På sin medarbejderprofil på AU skriver 
Signe Uldbjerg, at hendes akademiske 
interesser grunder i en baggrund som 
feministisk aktivist, og hun lægger da 
heller ikke skjul på, at hun har en per-
sonlig interesse i sit forskningsemne, 
men hun siger, at hun godt kan holde 
de to ting adskilt.

“Det er en balancegang mellem at 
ville skabe positiv forandring med sin 
forskning og bevare sin integritet, men 
det er en ret i et demokrati at have en 
politisk holdning. Det gør ikke mit liv 
lettere, men jeg tror nogle gange, det 
gør min forskning bedre, at jeg har 
været en del af den virkelighed, jeg 
undersøger”, siger Signe Uldbjerg, der 
er taknemmelig for den store opbak-
ning, hun har fået fra universitetets 
ledelse og fra etablerede forskerkolleger 
i ind- og udland. 

ERKLÆRING FRA TIDSSKRIFT

Tidsskriftet “Kvinder, Køn & Forskning” har offentliggjort en erklæring, hvori bl.a. processen, 
som artiklerne gennemgår, beskrives, inden de kommer i bladet.  

“Alle bidrag gennemgår en professionel fagfællebedømmelse efter internationale standar-
der om dobbeltblindhed og uvildighed. Det betyder, at alle artikler i anonymiseret form 
sendes til to eller flere fagfæller, der uafhængigt af hinanden bedømmer, hvorvidt artiklen 
lever op til fagets metoder, om der er transparens og sammenhæng i forskningsspørgsmål, 
metodologi, analyse og fortolkning, om artiklen forholder sig til den nationale og interna-
tionale forskning på området, og om den lever op til almindelige krav om videnskabelig 
etik og redelighed. “Kvinder, Køn & Forskning” lever med andre ord op til Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsens standarder for akademisk fagfællebedømmelse”, står der i erklæringen.

FORSKNINGSFRIHED  Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk 

3.265 

DANSKE OG INTERNATIONALE 
FORSKERE PROTESTERER 

MOD ANGREB PÅ 
FORSKNINGSFRIHEDEN

Protesterne mod en erklæring fra Folketinget 
mod overdreven aktivisme i visse forsknings-
miljøer spreder sig nu i både den danske og 
internationale forskningsverden.

Erklæringen, der blev vedtaget den 
1. juni af Socialdemokratiet, Venstre, Det 
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, 
Liberal Alliance, Kristeligt Folkeparti og Nye 
Borgerlige, udgør en trussel mod forsknings-
friheden, fordi den kan føre til selvcensur, 
og at forskere holder op med at dele deres 
viden i offentligheden, fremgår det af et 
åbent brev bragt den 8. juni i dagbladet 
Politiken underskrevet af 3.265 forskere. Ind-
samlingen fortsætter, og ved redaktionens 
slutning havde 3639 forskere fra et bredt 
udsnit af forskningsfelter og institutioner 
underskrevet brevet, der blandt andet vil 
have Socialdemokratiet som regeringsparti 
til at opgive støtten til folketingserklæringen. 
“Folketingserklæringen repræsenterer kul-
minationen af intens lobbyisme og politiske 
kampagner mod bestemte forskningsmiljøer 
styret af politikere og debattører på tværs af 
det politiske spektrum. Disse kampagner har 
særligt været rettet mod kritisk forskning og 
undervisning, især race-, køns-, migrations- 
og postkoloniale studier er blevet angrebet”, 
står der i protestbrevet.

Initiativtagerne skriver også, at individu-
elle forskere er blevet udstillet og udskam-
met i den offentlige debat. I nogle tilfælde 
er de endda blevet angrebet personligt over 
mail, telefon eller på sociale medier. De anser 
denne udvikling for at være særdeles bekym-
rende og mener, at Folketingets vedtagelse 
kan misbruges til at fremme yderligere 
angreb på forskningsfriheden. Uddannel-
ses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jør-
gensen siger i et interview i Politiken, at man 
bliver nødt til at tage hende til indtægt for, 
hvad der står i vedtagelsesteksten, og ikke 
hvad andre politiske partier render og siger. 

“Jeg synes, at der er meget stor forskel på, 
hvad der står i vedtagelsesteksten, og hvad 
der bliver sagt i debatten. Jeg har ikke på 
noget tidspunkt hængt en enkelt forsker ud. 
Jeg har heller ikke på noget tidspunkt sagt, at 
vi ikke har verdensklasseforskere i det her land, 
men det, jeg har insisteret på som minister, 
er at værne om forskningsfriheden, fordi jeg 
har kolleger, der oplever miljøer, hvor den er 
under pres”, siger hun til Politiken og tilføjer:

“Jeg vil godt understrege, at jeg mener, at 
grundbegrebet i det frie universitet er den 
akademiske selvregulering, og det er det, 
vedtagelsesteksten slår fast. Jeg mener, at 
vi politikere skal holde os langt væk fra at 
bedømme enkeltpersoner og enkelte forsk-
ningsområder”.
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D et er helt forkert at forestille 
sig, at folk lytter andæg-
tigt, når en professor taler. 

Forskerne må finde sig i at blive 
sagt imod, når de siger ting, som er 
åbenlyst tåbelige. Sådan siger Henrik 
Dahl, forskningsordfører for Libe-
ral Alliance, der bliver kritiseret 
for at hænge navngivne forskere ud 
på et løst grundlag fra Folketingets 
talerstol.

Det skete i forbindelse med debat-
ten om et beslutningsforslag frem - 
sat af ham selv og Morten Messer-
schmidt fra DF, der blev vedtaget den 
1. juni med stemmerne 72 for og 24 
imod.

Ifølge beslutningen forventer Fol-
ketinget, at “universiteternes ledelser 
løbende sikrer, at selvreguleringen af 
den videnskabelige praksis fungerer. 
Det vil sige, at der ikke forekommer 
ensretning, at politik ikke forklæ-
des som videnskab, og at det ikke er 
muligt systematisk at unddrage sig 
berettiget faglig kritik”.

Folketingets flertal slår også fast, at 
“Folketinget har den samme ret som 
alle andre forsamlinger af borgere 
eller borgere enkeltvis til at udtrykke 
holdninger til forskningsresultater. 
Men det bestemmer ikke, hvad der 
kan forskes i eller hvordan”.

På Twitter skriver Anders Bjarklev, 
rektor på DTU og formand for rek-
torkollegiet, at han kun kan tolke det 
som et angreb på forskningsfriheden. 
“Tilliden mellem folkestyret og uni-
versiteternes forskning har modtaget 
et kraftigt slag i dag. Trist”, skriver 
Anders Bjarklev.

Rektorerne skal oppe sig
Henrik Dahl siger, at politikerne 
forventer, at rektorerne nu kommer 
op på tæerne og skrider ind over for, 
hvad han kalder pseudoforskning. 
Ellers må ministeren gøre det. 
Det er især dele af køns-, racisme-, 
migrations- og mellemøstforsknin-
gen, som han og Morten Messer-
schmidt har kritiseret for at være 

præget af “aktivisme” og altså for 
ikke at være rigtig videnskab.

“Udgangspunktet er, at universite-
terne er selvregulerende, men det kan 
godt køre af sporet. Der er en række 
synspunkter, der er så tåbelige, at det 
kræver en meget lang uddannelse for 
at have dem. Det er på sin plads at 
sige fra over for forskere, når de udta-
ler noget skørt. Fx når de siger, at køn 
er en social konstruktion, men det 
er først og fremmest deres videnska-
belige metoder, jeg kritiserer”, siger 
Henrik Dahl og fortsætter:

“Ingen har udnævnt forskerne til at 
skrive reglerne for, hvordan man må 
debattere. Jeg bestemmer heller ikke, 
hvordan jeg vil tiltales af folk, som 
kritiserer mig, men selvfølgelig skal 
vi som udgangspunkt tale ordentligt 
til hinanden. Alle borgere i dette 
land har lov til at have en holdning 
til forskning. De betaler jo for den”, 
siger han. 
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H E N R I K  D A H L :

“Vi skal ikke lytte andægtigt til,  
hvad professorerne siger”
Sociologen og folketingspolitikeren Henrik Dahl siger, at forskerne ikke bestemmer, hvordan det er 
tilladt at debattere. De må tåle kritik af deres forskning, da de bliver betalt af skatteborgerne. 
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Jeg har grædt meget denne 
uge, det gør jeg nogle uger, bl.a. 
grundet meget af ovenstående, 
men også fordi jeg gruer for 
fremtiden. Kan jeg betale min 
husleje om 1 år og tre måneder, 
hvis jeg ikke er færdig med min 
ph.d. og skal leve af ... ja, hvad 
egentlig mon? Dagpenge, håber 
jeg. Det gør mig ked af det. Tag 
ikke fejl, jeg vil gøre meget, for at 
jeg afleverer til tiden, men grun-
det det sidste års forsinkelser, 
omrokeringer, umuligheder og 
deslige kan jeg ikke se, hvordan 
det skal lade sig gøre.

V I D N E S B Y R D  F R A  E N  C O R O N A T I D :  

Ph.d.er kæmper med ensomhed,  
stress, angst og mindreværd

U D P L U K  A F  V I D N E S B Y R D

“D et er virkelig hård læsning, 
men det er dejligt, at så 
mange har villet dele deres 

historie med os”.
Sådan siger Marianne Høi Liisberg, 

der er ph.d.-stipendiat på AU, om 
den undersøgelse, hun har foretaget 
sammen med Thilde Juul-Wiese og 
Elizabeth Bruns, der er på barsel, om 
ph.d.ernes oplevelser på fakultetet 
Arts under coronapandemien. De 
har i marts og april i år indsamlet 88 
beretninger blandt de cirka 320 ph.d.-
studerende på fakultetet i samarbejde 
med ph.d.-skolen og ph.d.-udvalget på 
Arts.

Thilde Juul-Wiese fortæller, at det har 
været vigtigt for dem med et frit for-
mat, hvor folk kunne skrive, så meget 
de orkede. De mange lange tekster, som 
de har modtaget, viser, at der har været 
et uopfyldt behov for at få mulighed for 
at sætte ord på, hvordan det har været 
at være tidsbegrænset ansat under 
nedlukningen.

Fælles for mange er, at de er ramt af 
ensomhed, stress, depression, angst og 
følelsen af utilstrækkelighed. Mange 
frygter også for konsekvenserne for 
deres akademiske karriere, fordi de har 
måttet lave et amputeret ph.d.-projekt, 
da de eksempelvis ikke har kunnet 
indsamle data.

“Det er et grundvilkår, at et ph.d.-
projekt er en ensom proces, men når 

Tre ph.d.-studerende fra fakultetet Arts på Aarhus 
Universitet har samlet 88 vidnesbyrd fra deres 
coronaramte kolleger. Beretningerne viser, at mange 
kæmper med psykiske problemer og frygt for, at 
deres akademiske karriere er ødelagt, da deres 
projekter er blevet afsporet af coronanedlukningen.

 
Med en sygemelding og stadig dårlige 
udsigter arbejder jeg nu målrettet mod at 
komme i mål med mit projekt. Det er en 
dødssejler, der skal hives i land, udeluk-
kende med det formål at komme igennem 
det og videre i livet. Jeg føler mig stadig 
overladt til mig selv, og en grundlæggende 
fornemmelse af at være blevet ladt i stikken 
har sneget sig ind på mig. Sidstnævnte 
ansporet af, at jeg først nu d. 26. april må 
møde ind på mit arbejde igen.
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Alle faglige sammenhænge er 
gået brak, der er ingen støtte 
eller steder at sparre omkring sit 
projekt, og der er nul forståelse 
for, at internationalisering ikke er 
en mulighed for denne kohorte 
af ph.d.-studerende. Det mener 
jeg er et kæmpe problem, fordi 
den akademiske struktur er 
bundet blindt op på internatio-
nalisering, og når jeg – vi – ikke 
kan vise, at vi har været uden 
for landets grænser, har vi ingen 
fremtid på uni. Red, hvad der 
reddes kan, er det motto, jeg 
kæmper mig igennem med.

 
Jeg søgte også forlængelse via 
ph.d.-skolen, men jeg har kun 
fået en tredjedel af den tid, 
jeg søgte om. Det føles meget 
frustrerende og stressende ikke 
at kunne få den tid igen, jeg har 
“spildt” på grund af Covid-19. 
Jeg er begyndt at spare penge 
sammen af min løn, så jeg kan 
finansiere en forlængelse af egen 
lomme, efter at min kontrakt 
udløber, hvis jeg ikke er færdig til 
den tid. Virkelig langt ude, at det 
er den sidste udvej.

>

V I D N E S B Y R D  F R A  E N  C O R O N A T I D :  

Ph.d.er kæmper med ensomhed,  
stress, angst og mindreværd

din arbejdsplads er lukket, og du sidder 
alene i din sofa på Amager, kan du 
altså godt føle dig meget ensom. Uden 
kolleger at spejle sig i vokser de negative 
tanker sig hurtigt enormt store, og det 
hele kommer til at virke meget uover-
skueligt”, siger Thilde Juul-Wiese og 
fortsætter:

“De fastansatte VIP’er vil kunne gen-
kende sig selv i mange af vidnesbyrdene, 
men det er en særlig stressende situation 
at være i en tidsbegrænset ansættelse 
under corona, fordi det er vores fremti-
dige karriere, der er på spil”.

Hun tilføjer, at hun selv kendte sin 
vejleder fra tidligere og har kunnet 
snakke med hende om, hvordan hun 
havde det mentalt, men mange skriver 
i deres vidnesbyrd, at de ikke nåede at 
møde deres vejleder ansigt til ansigt 
inden nedlukningen og kun har haft 
sporadisk kontakt virtuelt. Mange 
udtrykker forståelse for, at vejlederne 
også selv har været presset til briste-
punktet, da de stod og skulle omlægge 

til virtuel undervisning med kort 
varsel. 

Meldingen i besvarelserne er, at det 
har været forskelligt for hvert enkelt 
ph.d.-program, om der har været 
sociale tiltag som morgenmøder og 
fredagsbar online.

Kollegerne har manglet
Marianne Høi Liisberg tilføjer, at det 
ofte er den kollegiale sparring, som folk 

 
I min afdeling har vi slet 
ikke haft nogle sociale 
initiativer, og det har 
skuffet mig, at der ikke har 
været mere fokus på det 
kollegiale under Covid-19 
og specielt det ph.d.-
kollegiale, nu vi slet ikke 
ses. Jeg har selv kontaktet 
flere ph.d.-kolleger, og 
mange fortæller om stress/
depression, og flere af 
mine kolleger er blevet 
sygemeldt. Det gør mig 
enormt ked af det, at folk 
har det så dårligt.
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Frygter, at karrieren er røget 
Ifølge Thilde Juul-Wiese er mange 
også bekymrede for kvaliteten af 
deres afhandling, fordi den har stor 
betydning for muligheden for at få 
en postdocstilling efterfølgende og 
dermed få gang i deres akademiske 
karriere.

Mange har ikke kunnet indsamle 
data og har været tvunget til at ændre 
deres projekt, og de har heller ikke 
kunnet leve op til reglen om miljø-
skifte i ph.d.-bekendtgørelsens § 7, 
stk. 3, hvor det kræves, at den ph.d.-
studerende skal deltage i aktive for-
skermiljøer primært på udenlandske 
forskningsinstitutioner for at opbygge 
et internationalt netværk. Andre 
uddannelseselementer som ph.d.-kur-
ser, institutarbejde og undervisning af 
de studerende er også blevet forringet, 
fordi det enten er foregået online eller 
ikke har kunnet gennemføres.

“Vi ved, hvor vigtigt det er for vores 
fremtidige karriere, så mange frygter 
ikke at blive færdige til tiden, og at 
produktet ender med at blive dårligt. 
Vi er bange for at komme ud og blive 
anset for ikke at være på det faglige 
niveau, som vi burde være”, siger 
Thilde Juul-Wiese. 

De 88 vidnesbyrd er overdraget ure-
digeret, men anonymiseret til ph.d.-
skolen på Arts, som Marianne Høi 
Liisberg og Thilde Juul-Wiese roser for 
at have taget ph.d.ernes vidnesbyrd 
meget alvorligt. 

af krisen for hende i virkeligheden er, 
at det er umuligt at adskille arbejdslivet 
fra privatlivet.

Forlængelser fylder mentalt
Thilde Juul-Wiese fortæller, at det også 
går igen i mange vidnesbyrd, at usik-
kerheden omkring muligheden for at 
få forlænget sin kontrakt som følge af 
coronaforsinkelser fylder meget hos 
mange. 

De har været i tvivl om, hvorvidt 
de kunne søge, fordi situationen har 
ændret sig konstant, samtidig med at 
kriterierne for at opnå dispensation har 
været uklare. Det har afholdt dem fra 

overhovedet at prøve at få en 
forlængelse. Folk har også 
oplevet det som ubehage-
ligt at have en følelse af at 
skulle konkurrere med deres 
kolleger om en forlængelse, 
fordi de vidste, at der ikke 
var afsat penge nok til, at alle 
kunne blive tilgodeset. 

“Mange skriver, at det er 
en bureaukratisk proces at 
søge, og derfor har de ikke 

kunnet overskue det. Hvis du søger om 
fire ugers forlængelse, og det tager to 
uger at skrive ansøgningen, så gambler 
du med din arbejdstid, og det er netop 
tid, som vi ikke har”, siger Thilde Juul-
Wiese.

Marianne Høi Liisberg, der er 
medlem af ph.d.-udvalget, supplerer, 
at de løbende diskuterer situationen 
i udvalget og får status på antallet af 
ansøgninger. 

har manglet. Bare det at kunne tage ind 
på kontoret og snakke med andre om 
deres projekt og de udfordringer, de 
står med, eller lige kunne pitche en ide 
for en kollega. 

“Meget få skriver, at det har været 
positivt at arbejde hjemme. Det er ikke 
rart med ro for alle, og det har været 
et stort ønske at kunne møde ind på 
arbejde, så vi er glade for, at ph.d.erne 
blev prioriteret i forbindelse med gen-
åbningen”, siger Marianne Høi Liisberg 
og fortsætter: 

“Mange har siddet med tanker om, 
hvorvidt de gør det godt nok, og om 
de er gode nok. Den slags tanker kan 
vokse sig kæmpestore, når 
du ikke har dit normale 
netværk. Du har selv skul-
let være opsøgende, da der 
ikke har været den normale 
indkøring af nye ansatte på 
grund af pandemien, men 
mange har ikke haft over-
skud til at være proaktive, 
og så er de endt i et hul”.

Hun understreger, at 
det ikke kun er de enlige 
ph.d.er, der har haft problemer, men 
deres kolleger med kæreste, ægtefælle 
og specielt dem med børn fortæller om 
andre udfordringer end ensomhed.

“Det er ikke fedt at have hjemmear-
bejde, hvis du bor småt og har proble-
mer med kæresten. Folk har været ret 
frustrerede, og de, der har haft børn 
hjemme over vinteren, har haft det 
virkelig hårdt”, siger Marianne Høi 
Liisberg og tilføjer, at den vigtigste lære 

CORONA  Af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk – Foto: Privat

Thilde Juul-Wiese, til 
venstre, laver sin ph.d. 
ved DPU - Danmarks 
institut for Pædagogik og 
Uddannelse - Afdeling for 
pædagogisk antropologi og 
Marianne Høi Liisberg ved 
Institut for Kommunika-
tion og Kultur – Afdeling 
for Tysk og Romanske
Sprog. 

 
Mange har siddet 
med tanker om, 
hvorvidt de gør 
det godt nok, og 
om de er gode nok.
Marianne Høi Liisberg
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Af Thomas Bøttcher – tb@dm.dk – og Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk – Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix    ØKONOMI

U niversiteterne gik ud af 2020 
med et overskud på i alt 564 
mio. kr. og et resultat, der langt 

oversteg de negative forventninger i 
starten af året, hvor der i budgetterne 
blev regnet med et underskud på 439 
mio. kr.

Det viser en gennemgang af årsregn-
skaber fra de otte universiteter, der 
dermed samlet landede et resultat på en 
hel milliard kr. over det forventede.

Det seneste år har ellers mest budt på 
historier om Zoom-undervisning og 
målinger, der har vist et fald i trivsel 
og fagligt udbytte hos de hjemsendte 
studerende. Men selv om universiteter-
nes regnskaber fortæller en langt mere 
positiv historie, er der ikke lagt op til, at 
de studerende nu skal forkæles.

Kun Aalborg Universitet svarer i en 
rundspørge blandt landets universite-
ter, at det gode økonomiske resultat vil 
udløse ekstra penge til de studerende.

Universiteterne har haft store 
besparelser under corona
Det store overskud skyldes i høj grad 
faldende udgifter til aktiviteter som 
følge af nedlukningerne i Danmark og 
resten af verden. Der har simpelthen 
været færre regninger til rejser, møder, 
repræsentation og konferencer.

Billigere bygningsdrift og udskudte 
forskningsaktiviteter er også en del af 
forklaringen.

Alene på Aarhus Universitet faldt 
rejse- og repræsentationsudgifterne 
med 154 mio. kr. fra 2019 til 2020. Det 
er et fald på 69 pct., fremgår det af 
regnskabet. På CBS, SDU, RUC og AAU 
var den tilsvarende besparelse på i alt 
180 mio. kr.

DTU har ikke opgjort udgifter til rej-
ser og repræsentation i sin årsrapport, 

men det fremgår af universitetets 
grønne regnskab, at coronapandemien 
har sænket disse udgifter betydeligt. 
Hver medarbejder har i gennemsnit 
fløjet ca. 2.200 km i 2020 mod 8.900 
km i 2019.

Det fremgår også af regnskabet, at 
DTU sparede 33 mio. kr. på bygnings-
drift sidste år og samtidig tjente 127 
mio. kr. på at foretage Covid-19-test for 
Region Hovedstaden.

Øger egenkapital
DTU endte 2020 med et overskud på 
133 mio. kr., selv om man forventede et 
underskud på 66 mio. kr. Pengene skal 
imidlertid ikke gå til for eksempel triv-
selstiltag for de studerende, som ikke 
har været på universitetet i mere end et 
år, eller til de ph.d.-studerende, der er 
blevet forsinket. 
I stedet er hele beløbet overført til 
egenkapitalen. Ifølge DTU-direktør 
Claus Nielsen skal beslutningen ses i 
lyset af, at Folketinget har vedtaget, at 
universiteterne ikke længere kan optage 
afdragsfrie lån.

“Som konsekvens heraf vil DTU i 
højere grad skulle egenfinansiere inve-
steringer, ligesom de løbende afdrag 
skærper kravene til likviditeten, hvilket 
alt i alt vil fordre en større positiv resul-
tatdannelse”, lyder svaret i en rund-
spørge, som Forskerforum har sendt til 
samtlige universiteter.

Heller ikke Københavns Universitet 
har umiddelbart tænkt sig at bruge 
af det 229 mio. kr. store overskud til 
de studerende. KU havde forventet et 
underskud på 143 mio. kr.

“Det forbedrede resultat 
i 2020 vil blive brugt til at 
understøtte universitetets 
strategiske satsninger”, 
svarer vicedirektør Jasper 
Steen Winkel i rundspør-
gen.

Aarhus Universitets 
regnskab lander i 2020 i 
nul, men det kommer efter 
flere år med overskud. 
Heller ikke her er der 
lagt op til at bruge ekstra 
penge til de coronaramte 
studerende.

“Det opsamlede økonomiske råderum 
fra tidligere års overskud og det for-
bedrede resultat i 2020 bliver brugt til 
at understøtte universitetets strategiske 
satsninger, herunder bl.a. at uddanne 
flere ingeniører og it-specialister, at 
styrke innovation og erhvervssamarbej-
det og universitetets digitaliseringsstra-
tegi”, skriver økonomidirektør Arnold 
Boon.

Studerende: Kunne være en start
Danske Studerendes Fællesråd er skuf-
fet over, at universiteterne i den aktuelle 
situation ikke har afsat ekstraordinære 
midler til de studerende.

“Der er jo helt entydigt behov for 
tiltag rettet mod de studerendes trivsel. 
Jeg forstår godt, hvis man gemmer 
midler til udskudte forskningsaktivite-
ter, men når det drejer sig om ubrugte 
penge til rejser og konferencer, så er det 
jo en anden sag. Her burde man tilgo-
dese uddannelserne og de studerende”, 
siger Mick Scholtka, uddannelsespoli-
tisk næstformand i DSF.

Ifølge Mick Scholtka er uddannelserne 
så økonomisk stramt styrede, at uni-
versiteterne i mange tilfælde slet ikke 
anerkender coronanedlukningen som 
dispensationsårsag til studieforsinkelser.

“Tilskuddet per studerende er over en 
årrække faldet med 20 pct. Så at finde 
midler i de interne budgetter vil selv-
følgelig være et quickfix. Men det vil 
dog være en start. Den rigtige løsning 
på udfordringerne kræver imidlertid 
et opgør med underfinansieringen af 
taxametersystemet”, siger han. 

Corona vender truende underskud til overskud

Universiteternes 
udgifter er raslet ned 
under nedlukningen. 
Kun ét universitet 
forventer at bruge af 
årets overskud til at 
hjælpe de studerende. 
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MÅNEDENS FOTO  Af Lasse Højsgaard – lah@dm.dk – Foto: Heide Wrobel Nørgaard
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På et tidspunkt omkring år 1600 før Kristi 
fødsel udvidede Danmark – altså de 
mennesker, der boede i det område, der 
senere blev Danmark – deres europæiske 
handelsnetværk. Kobber, som er den 
primære bestanddel af bronze, var i 
flere hundrede år blevet importeret 
gennem handel i Centraleuropa og over 
Nordsøen. Men nu begyndte handlen at 
strække sig helt ned syd for Alperne.

Og hvordan ved vi så det? Det gør vi på 
grund af det irgrønne bronzesmykke 
på billedet. Smykket er en bælteplade, 
der altså hang som en slags smykke ved 
bæltestedet. Det er fundet sammen med 
”Ølbykvinden”, der i 1880 blev fundet i en 
gravhøj ved Ølby. Ud over bæltepladen var 
også et sværd og et andet smykke i graven. 
Men hvor bronzesværdet var smedet med 
kobber fra Slovakiet, og det andet smykke 
indeholdt kobber fra en dal i Alperne, så 
var bæltepladen fremstillet af kobber fra 
Norditalien.

Det er Heide Wrobe Nørgaard, postdoc 
ved Moesgaard Museum, der gennem en 
arkæometallurgisk analyse er i stand til at 
lokalisere kobberets oprindelsessted.

”Man borer et lillebitte hul, så man får 
nogle metalspåner. Kobberet indeholder 
en lille urenhed af bly – 0,02 procent. Ved 
at opløse metalspånerne kemisk kan man 
lægge det i et massespektrometer og måle 
isotopforholdene. Og med den måling kan 
vi udelukke, hvilke geografiske områder 
det kan stamme fra”, fortæller hun.

Bly har 4 isotoper: 206Pb, 207Pb, 208Pb 
og 204Pb, og forholdet mellem dem 
varierer, alt efter hvornår i fortiden kob-
berdepotet blev dannet – altså hvornår 
bjerget opstod. De målte isotopværdier i 
bæltepladen kan holdes op mod en data-
base af målinger, som forskellige forskere 
har foretaget over hele Europa, og på den 
måde er Heide Wrobel Nørgaard nået frem 
til, at kobberet må komme fra Norditalien. 

Bearbejdningen af Ølbykvindens 
smykker har dog formentlig fundet sted i 
Norden, viser håndværksanalyser.

Arbejdet med Ølbykvindens genstande 
er et led i et større projekt ved navn ”An 
archaeological fingerprint”, og Heide 
Wrobe Nørgaard har netop udgivet en arti-
kel i tidsskriftet ”PLOS ONE” sammen med 
forskerne Helle Vandkilde og Ernst Pernicka 
omkring resultaterne af 330 metalanalyser 
af genstande fra den tidlige bronzealder, 
der kortlægger datidens handelsveje. 

Bronzens 
skjulte 

rejsespor
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UDFLYTNING  Af Lasse Højsgaard – lah@dm.dk – Grafik: UFM

Udflytningsplan er reelt en ny 
dimensionering
Universiteterne skal skære optaget i de 
store byer, men økonomisk set vil det bedre 
kunne betale sig at lukke uddannelser frem 
for at flytte dem. Danske Universiteters 
direktør har mistanke om, at regeringen 
reelt ønsker færre universitetsuddannede.

U rentable uddannelser i satel-
litcampusser eller massedi-
mensionering med alt, hvad det 

indebærer af nedskæring og uddannel-
seslukninger.

Det er i den grad valget mellem pest 
og kolera, som universiteterne står over 
for, hvis regeringsudspillet “Tættere på” 
bliver en realitet.

I udspillet foreslår regeringen, at 
optaget på universitetsuddannelser i 
de fire store byer (inkl. RUC og DTU) 
reduceres gradvist “med op til 10 pro-
cent”. I udspillet hedder det, at insti-
tutionerne vil kunne “vælge mellem at 
sænke deres optag i byerne eller at flytte 
uddannelsespladser uden for de fire 
største byer”. Formålet med udspillet 
er at modvirke centralisering og samlet 
set få uddannet flere.

Men spørgsmålet er, hvor reelt valget 
er. Fra de fleste universiteter lyder 
udmeldingen nemlig, at det ikke vil give 
mening at udflytte uddannelser. Udgif-
ten ved at etablere og drifte små enheder 
er meget større end den økonomiske 
ramme, regeringen har lagt op til. 

“Mit bedste bud vil være, at det bliver 
meget få uddannelser, der flytter ud. 
Ikke mindst når man ser på den øko-
nomi, der er bag. Der er smådriftsulem-
per ved decentrale uddannelser. For 
eksempel kan man se, at det er dyrere 
for SDU at drive campus i Sønderborg 
end i Odense”, siger Danske Universite-
ters direktør, Jesper Langergaard.

Udflytning giver underskud
Med udspillet følger en pose penge. 600 
millioner til etableringsomkostninger. 
Dertil kommer et øget driftstilskud til 
uddannelserne uden for de store byer 

– dels et taxameterløft på 5 procent, dels 
et øget grundtilskud på 4 millioner til 
campussen. Penge, som i øvrigt findes 
andre steder i systemet, for eksempel på 
uddannelsernes markedsføring.

Et eksempel fra AU illustrerer dog, at 
det øgede driftstilbud på ingen måde 
dækker omkostningerne. AU’s uddan-
nelsesdrift i Herning koster hvert år 
universitetet 29 millioner kroner. Med 
de forhøjede tilskud vil AU kunne 
indkassere i alt 4 millioner ekstra. Et 
økonomisk plaster, der altså på ingen 
måde dækker omkostningerne. Det 
viser udregninger, AU selv har offent-
liggjort.

Problemet bekræftes på SDU, der har 
uddannelser på 4 satellitcampusser. 
Universitetsdirektør Thomas Buchvald 
Vind fortæller i Akademikerbladet, at et 
regionalt taxameter skal forhøjes med 
45-50 procent, for at det kan løbe rundt.

“Eksemplerne viser, at det ikke 
hænger sammen økonomisk. Uni-
versiteterne får intet rationale for at 
flytte uddannelser ud i landet – de vil 
simpelthen ikke have råd. Og dertil 
kommer, at man ikke bare kan opsplitte 
forskning og uddannelse, hvis det da 
skal være forskningsbaserede uddan-
nelser”, siger Jesper Langergaard.

Mistanke om ønske om 
dimensionering
Også etableringstilskuddet får kritik 
for at være utilstrækkeligt. I udspillet 
nævner regeringen 25 konkrete vide-
regående uddannelser, man ønsker 
etableret i mindre byer – herunder en 
lægeuddannelse i Køge, en tandlægeud-
dannelse i Hjørring og en dyrlægeud-
dannelse i Foulum. 

AE HÅBER, UDSPILLET GIVER 
FÆRRE AKADEMIKERE

I dette forår kom Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (AE) med en analyse, der 
forudser, at arbejdsmarkedet i 2030 
vil være i ubalance. Kort fortalt vil der 
mangle 99.000 faglærte og et mindre 
antal med henholdsvis kort og mel-
lemlang videregående uddannelse. 
Til gengæld vil der være et overskud 
af ufaglærte (51.000) og akademikere 
(25.000).

I det lys glæder AE sig over regeringens 
udflytningsplan, fortæller chefanalyti-
ker Mie Dalskov Pihl. 

“I vores fremskrivning kan vi se, at vi vil 
mangle folk med korte og mellemlange 
videregående uddannelser. Og hvis vi 
lokaliserer nogle af de uddannelser i 
andre byer, kan det være, at det er nem-
mere at rekruttere folk til de uddannel-
ser”, siger hun.

Skulle udflytningsplanen resultere i 
færre universitetsuddannede, som flere 
universiteter melder ud, vil det også 
være godt.

“At folk vælger kortere uddannelser i 
stedet for en lang videregående uddan-
nelse, det er et af vores ønsker. Og hvis 
universiteterne vælger at nedlægge 
nogle uddannelsespladser, så håber vi 
jo, at de kigger på, hvilke uddannelser 
der uddanner til størst ledighed”, siger 
Mie Dalskov Pihl.

MAJ 2021

Tættere på
Flere uddannelser og stærke 
lokalsamfund
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En ide om, hvor dyrt det er at etablere 
faciliteter for den slags uddannelser, 
får man fra Asger Lundorff Jensen, 
institutleder ved Institut for Klinisk 
Veterinærmedicin ved KU. Han hen-
viser i Universitetsavisen til bygningen 
af et nyt dyrehospital ved dyrlægeud-
dannelsen på amerikanske Purdue 
University. Den forventede pris er 108 
millioner dollars – omkring 660 mil-
lioner kroner. 

Det fremgår ikke, hvordan embeds-
mændene har regnet sig frem til 
omkostningerne ved udflytningerne. 
Men de har i hvert fald ikke spurgt uni-
versiteterne, hvad de tror, det vil koste.

“Universiteterne har overhovedet 
ikke været inddraget. Og jeg synes 
egentlig, det er lidt arrogant, at man 
ikke inddrager dem, det vedrører, men 
bare flytter rundt på uddannelser som 
brikker i et spil uden at undersøge, om 
det reelt er muligt”, siger Jesper Langer-
gaard.

Ifølge regeringens udspil er det frivil-
ligt, om universiteterne vil genoprette 
de lukkede uddannelsespladser uden for 
byen eller lade være. Tror du, regeringen 
i virkeligheden har et ønske om, at der 
skal uddannes færre ved universiteterne?

“Det er svært at se det på anden 
måde, når man har skruet finansierin-
gen sammen på en måde, der faktisk 
umuliggør, at det kan lade sig gøre af 
flytte uddannelserne ud”, siger Jesper 
Langergaard.

“Vi kan blive bedre til at 
udvælge, hvem vi vil have”
Ifølge forsknings- og uddannelsesmini-
ster Ane Halsboe-Jørgensen er det ikke 
en målsætning, at der bliver færre uni-
versitetsuddannede. Til gengæld antyder 
hun i sit svar på Forskerforums spørgs-
mål, at træet med uddannelser måske 
godt kunne trænge til en rystetur.

“Jeg ser for mig, at flere tager en 
uddannelse med det her udspil. I for-
hold til fordelingen af, hvad folk læser, 
så er det ikke et mål at få færre akade-
mikere, men vi kan blive bedre til at 
udvælge, hvilken slags akademikere vi 
skal have, og til at fordele dem rundtom 
i landet”, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

I har sat 600 millioner kroner af til at 
finansiere udflytning og etablering af 
3.000 uddannelsespladser og udflytning 
af 15.000 universitetspladser. Er det nok?

“Jeg kan godt forstå, at man beder 
om ekstra penge, når man er den, der 

sidder med budgettet. Men vi har sat 
600 millioner af plus et forhøjet taxa-
metertilskud og forhøjet grundtilskud 
i udspillet, og så forhandler vi med de 
politiske partier om, hvad det skal blive 
i sidste ende”.

I oplægget er der tilføjet en parentes 
om, at optagsbegrænsningerne i de 
store byer kan have “enkelte undtagel-
ser”. Det er ligeledes op til de politiske 
forhandlinger om udspillet at definere, 
om nogle campusser, områder eller 
enkelte uddannelser skal fritages for 
begrænsningen.

Men bliver det op til universiteterne 
selv, har KU-rektor Henrik Wegener alle-
rede givet en klar indikering af, hvem der 
kommer til at holde for i den voldsomme 
beskæring, der kan blive tale om.

“Vi kommer ikke til at udflytte i stor 
stil, vi kommer til at nedlægge. Vi kom-
mer til at nedlægge uddannelser, der i 
forvejen er meget små”, siger Henrik 
Wegener i et interview med Politiken 
og henviser som eksempel til tyskstu-
diet, som er svært nok at besætte, selv 
om det ligger i København.

De politiske forhandlinger om regerin-
gens udspil var ikke færdige ved redak-
tionens slutning. 

UNIVERSITETERNES 
MODPLAN: KOLLEGIER I 
PROVINSEN

Som en slags modsvar til regeringens 
udspil om at flytte uddannelser ud af 
de store byer har Danske Universiteter 
lanceret et forslag om ”uddannelseskol-
legier”. 

Ideen er at etablere 10 kollegier med 
plads til 100 studerende forskellige 
steder i Danmark. Her kan studerende 
bosætte sig i forbindelse med praktik, 
eller hvis man samarbejder med lokalt 
erhvervsliv i forbindelse med projekter, 
speciale eller ph.d.-studier. 

“Vi vil skabe uddannelseskollegier, 
som både løfter det lokale erhvervsliv 
og får flere studerende ud i områder, 
hvor de er efterspurgt og kan finde 
beskæftigelse efterfølgende. Med dette 
forslag kommer vi tættere på målet 
end den tvungne udflytning af enkelte 
uddannelser”, udtaler Anders Bjarklev, 
formand for Danske Universiteter.

Studerende skal tilbydes gratis ophold 
på uddannelseskollegierne, og der skal 
også være gæsteboliger for undervisere 
og forskere. Det første skal placeres i 
Skive-området med DTU som initiativta-
ger, hedder det i pressemeddelelsen.

Regeringen 
kommer i planen 
Tættere på 
med en række 
konkrete bud på, 
hvor universite-
terne skal flytte 
uddannelser hen 
markeret med 
grønne prikker på 
kortet.
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UDFLYTNING  Af Lasse Højsgaard – lah@dm.dk – Foto: Anders Krogh

Forskerarbejdspladser 
kræver “kritisk masse”
Med satellitcampusser i fire provinsbyer praktiserer SDU allerede den udflytning, regeringen 
efterspørger. Resultatet er VIP-miljøer, der nogle gange er problematisk små. “Man skal  
 nok op på  omkring en 20  stykker for at have et velfungerende akademisk miljø”, siger TR.

R yk jeres studerende ud af storby-
erne! Sådan lyder den kontante 
udmelding fra regeringen til uni-

versiteterne. Udflytningsplanen er blevet 
mødt med en storm af protester og argu-
menter for, hvorfor udflytningsprojektet 
ikke giver mening: Hundedyre etable-
ringsudgifter, de studerende vil alligevel 
søge mod de store byer, og opsplitning af 
de videnskabelige miljøer gavner hver-
ken forskning eller undervisning.

Men de findes allerede – satellitcam-
pusserne med uddannelser og relativt 
små grupper af forskere. 

På SDU findes 25 procent af de bache-
lorstuderende i henholdsvis Sønderborg, 
Kolding, Esbjerg og Slagelse – altså uden 
for hovedcampussen i Odense. Og med 
dem en række forskere, der har deres 
hverdag langt fra ledelsen og i nogen 
grad også fra institutkolleger.

“Akademikere er meget selvkørende, 
så på den måde er den manglende 
ledelse  i sig selv ikke  nødvendigvis 
noget problem. Mange kolleger synes 
måske sågar, at det er bedre på den 
måde. Men på andre områder betyder 
det rigtig meget, for eksempel i for-
hold til ressourcefordeling. Som lille 
forskergruppe på en satellitcampus har 
man bare ikke den samme mulighed 
for at påvirke beslutningsprocesserne. 
Og hvis du er juniorforsker og ikke 
ser din leder på ugentlig basis, mødes 
i kaffestuen og den slags,  kan man 
hurtigt bare blive et tal på et papir. Man 
risikerer at ende på et sidespor i forhold 
til fremtidig rekruttering  og karriere”.

Sådan fortæller Kristian Rune 
Hansen, TR og adjunkt ved Institut for 
Marketing og Management, SDU. 

For få kolleger
Instituttet har sin hovedadresse i 
Odense, men afdelinger i både Søn-
derborg og Slagelse. Selv  sad han  før 
Covid-19-krisen i Slagelse sammen med 
fem-seks VIP-kolleger. Og det mener 
han selv er for lidt.

“Folk har jo undervisning, andre er 
til møder ude i byen, til konferencer, 
holder oplæg, er ude i forbindelse med 
forskning eller arbejder hjemme. Så 
hvis man er så få, betyder det i praksis, 
at der ikke er nogen. Jeg mener, man  
nok skal op på  omkring en 20  stykker 
for at have et velfungerende akademisk 
miljø”, siger han.

Sådan har det også tidligere været. 
Da Kristian Rune Hansen blev ansat på 
SDU, var det ved Institut for Ledelse og 
Virksomhedsstrategi, der lå i Slagelse 
og havde omkring  20-25 VIP’er, men  
efter en voldsom nedskæring endte det 
med den nuværende organisering, hvor 
de fleste af hans institutkolleger altså 
befinder sig i Odense. 

“Hvis man sidder to-tre ph.d.-stude-
rende og to fastansatte forskere – hvor 
måske kun den ene er til stede – jamen 
så får man bare ikke den faglige spar-
ring, man kunne ønske”, konstaterer 
han.

Også selv om videomøder er blevet 
almindelig mødeform under coronaen.

“Mange vil givetvis være  blevet bedre 
til det. Men rent organisatorisk er der 
ting, der er svære at gøre over Skype. 
Og vidensarbejde er noget, der ofte sker 
gennem løbende samtaler i løbet af en 
dag, for eksempel over frokosten. Det 
kan være svært at opretholde online”, 
siger Kristian Rune Hansen.

Vigtigt med lokal leder
Det handler ikke kun om forsknings-
miljøet. Studiemiljøet kræver også en 
vis mængde fasttilknyttede VIP’er. 

“Man kan ikke byde at have 800 
studerende gående, uden at der er 
nogen at snakke med. Jeg synes, det 
var meget velfungerende, da vi havde 
vores eget institut. Vi var meget stolte 
af, at der var så kort fra studerende til 
professor. Det var meget normalt, at 
de studerende kom op på gangen og 
spurgte os om ting. Det så vi som en af 
de store styrker. Den fysiske afstand var 
ikke lang, og det gør også den sociale 
afstand kortere. Nu er problemet, at der 
ofte ikke er nogen, man kan spørge”.

I dag er planen, at instituttets 
Slagelse-afdeling skal styrkes med etab-
leringen af et center og en kandidatud-
dannelse på campussen. Kristian Rune 
Hansen håber, det vil føre til et fagligt 
miljø med flere kolleger og synlighed i 
organisationen. 

“Det er nødvendigt med en kritisk 
masse af VIP’er og så en leder, der reelt 
kan tage beslutninger om økonomi og 
rekruttering. Det vil typisk betyde, at 
der skal være et institut eller noget, 
der minder om det. Ellers er det min 
erfaring, at det går rigtig dårligt. Sådan 
noget som at ledelsen vælger at tage for 
mange studerende ind, fordi den ikke 
ved, hvor stort auditoriet er … den slags 
problemer opstår hele tiden”.

Én forskerkollega
Der er forskellige synspunkter på 
spørgsmålet om kritisk VIP-masse 
og ulemper ved at sidde i en mindre 
gruppe. Lektor Jette Thygesen har sin 

Studerende hygger sig 
foran SDU’s campus 
i Slagelse. Men det 
faglige studiemiljø 
lider under for få 
faste VIP’er på stedet, 
mener TR Kristian 
Rune Hansen.
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arbejdsplads på SDU’s campus i Kol-
ding, hvor hun underviser på revisor-
uddannelsen. Hun er en del af Juridisk 
Institut, hvor hun er TR, men i Kolding 
har hun kun en enkelt juridisk forsker-
kollega. Det har hun det fint med. 
“Det, som er lidt pudsigt, er, at vores 
ledelse i Odense ikke ved særlig meget 
om, hvad vi går og laver. Vi passer os 
selv, og det er vi egentlig meget godt 
tilfredse med”, fortæller hun.

Kolding-campussen har omkring 
2.500 studerende og 156 medarbejder-
årsværk, og Jette Thygesen har selvsagt 
mange VIP-kolleger blandt de øvrige 
undervisere. Men den daglige juridisk-
videnskabelige sparring er der altså 
ikke meget af på adressen.

“Hvis jeg skal være helt ærlig, så 
bruger jeg ikke mine kolleger. Det faglige 
netværk er ikke de nære kolleger, men 
fagfæller andre steder. Sådan er vi jo 
lidt specielle på et universitet – man er 
sin egen lille ø, og så sidder fagfællerne 
rundtomkring, ikke på instituttet. Men 
situationen er nok anderledes for de 
unge, der har mere brug for nogle kol-
leger at snakke med, for eksempel om 
hvordan man griber undervisningen an”.

Tager gerne turen til Esbjerg
Jette Thygesen er som udgangspunkt i 
Odense til institutmøde hver 14. dag. 

Dertil kommer eventuel undervisning 
på andre fag. Transporttiden, der for 
hende bliver en god times tid hver vej, 
tæller som arbejdstid. 

I regeringens udflytningsplan er en 
af de nye uddannelser, der skal oprettes 
uden for de store byer, en jurauddan-
nelse i Esbjerg. Det er en uddannelse, der 
længe har været på tegnebrættet på SDU, 
som allerede har en campus i byen. 

For Jette Thygesen, der bor syd for 
Kolding, ville en undervisningstjans i 
Esbjerg ikke være et problem. Men det 
tror hun ikke gælder for alle kolleger på 
Juridisk Institut.

“En del af dem bor i København og 
tager turen til Odense for at undervise. 
Jeg tror ikke, de vil være vildt begej-
strede. Men jeg går ud fra, at der også 
skal være nogle folk derovre. Hvis du 
vil have et miljø, så skal man have nogle 
lærere på stedet”. 

Sønderborg blev dimensioneret ned
SDU’s campus i Sønderborg er domi-
neret af ingeniøruddannelserne, men 
det samfundsvidenskabelige område er 
også repræsenteret med erhvervsøkono-
miske uddannelser og bacheloruddan-
nelsen i europæiske studier.

Her underviser lektor Martin Klatt 
fra Institut for Samfundsviden-
skab. Han er tilknyttet Center for 

Grænseregionsforskning, som meget 
naturligt er placeret i Sønderborg nær 
den tyske grænse. Det faglige miljø og 
den videnskabelige sparring er derfor 
ikke langt væk. Men han oplever alli-
gevel, at det samfundsvidenskabelige 
miljø er til den tynde side.

“For min nicheforskning er det jo 
relevant at være placeret her, og der er 
en fordel i, at vi undervisere er tæt på 
hinanden – meget tættere end i Odense. 
Men siden 2015 er en del medarbejdere 
blevet flyttet til Odense, så vi er lidt 
udfordrede af at være et lille sted med 
et snævert miljø, der ikke har fuld 
opbakning til at skabe udvikling”, for-
tæller han og henviser til, at økonomien 
er bedre, jo større uddannelserne er.

Ironisk nok – set i lyset af regeringens 
udflytningsplaner – har SDU Sønder-
borg været hårdt ramt af dimensione-
ringerne, der har ført til lukning af en 
uddannelse i international virksom-
hedskommunikation og en erhvervs-
sproglig kandidatuddannelse i kinesisk.

“Vi har haft en positiv tendens de 
sidste par år, men generelt har vi 
haft en udfordring med at tiltrække 
studerende, blandt andet på grund af 
et meget lille studiemiljø. Det ville i sig 
selv skabe større tiltrækningskraft med 
flere uddannelser og større studie-
miljø”, siger Martin Klatt. 

SDU’S CAMPUSSER

Odense 3.389 årsværk, 21.084 studerende
Kolding 156 årsværk, 2.526 studerende
Slagelse 44 årsværk, 1.291 studerende
Sønderborg 156 årsværk, 1.002 studerende
Esbjerg 91 årsværk, 845 studerende
København (Statens Institut for Folkesundhed) 107 årsværk, 0 studerende.
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VIS DIT PH.D.-PROJEKT  Af Lasse Højsgaard – lah@dm.dk – Foto: privat

K alendere i Mexico under kolo-
nitiden. Er det noget, man med 
mening kan bruge tre år af sit liv 

på at forske i? Svaret er ja, for fortidens 
kalendere havde langt større betydning 
for menneskenes liv og kultur end de 
lommebøger, vi i dag bruger til at skrive 
vores aftaler ned i.

“Når vi taler om kalendere i dag, 
tænker vi på et objektivt redskab til 
at holde styr på tiden, men i historisk 
optik er det en meget forsimplet forstå-
else. Tidligere havde en kalender en helt 
anden betydning i samfundet end i dag. 
Kalenderen styrede, hvornår du holdt 
fejringer, holdt dine religiøse fester, den 
kunne være med til at afgøre, hvornår 
du skulle tage ud at rejse, hvornår du 
skulle giftes. Det er selve strukturen i 
livet, du havde i de her kalendere”.

Sådan fortæller Mikkel Bøg Clem-
mensen, ph.d.-studerende ved Institut 
for Tværkulturelle og Regionale Studier 
på KU og nu også opdagelsesrejsende i 
mellemamerikanske – eller mesoame-
rikanske, som regionen kaldes inden 
koloniseringen – kalendere. 

Og kalenderne på netop den tid og 
det sted fortæller en helt særlig historie 
om mødet mellem to kulturer, der var 
fuldstændig fremmede for hinanden.

“Vi har to verdener med den katol-
ske religion og den mesoamerikanske 
religion, der har eksisteret parallelt uden 
nogen form for interaktion. Så det var et 
super interessant kulturmøde, der skete”.

Kolonisering var ikke kun grum
Den spanske kolonisering af Amerika 
er traditionelt – i hvert fald i vores del 
af verden – kendt og berygtet for en 
kynisk og brutal undertrykkelse af 
de oprindelige amerikanske folk og 

kulturer. Som i de fleste af livets forhold 
er virkeligheden lidt mere nuanceret.

“Ja, de ting, vi forestiller os om con-
quistadorer, der bare er interesserede 
i slaver, penge og magt, er rigtige nok. 
Samtidig var der også andre grupper 
af spaniere, for eksempel franciskaner-
munkene, der mere var på indianernes 
side. De var ganske vist imod det, de 
betragtede som satandyrkelse hos indi-
anerne. Men nogle af dem så også på de 
her kulturer som noget meget idyllisk, 
nærmest som en ideel måde at leve på”, 
fortæller Mikkel Bøg Clemmensen.

Den lidt forsimplede fremstilling af 
koloniseringen er en fortælling, som i 
disse år er under afmytificering.

“Populærkulturen har jo gennem 
hundreder af år beskæftiget sig med 
Columbus og Cortés (Hernán Cortés, 
der nedkæmpede aztekerriget, red.), og 
det er derfra, vi i dag har en nedarvet 
ensidig forestilling om erobringen. Men 
først og fremmest er der ikke tale om 
ét stort kulturmøde, hvor al indiansk 
kultur blev udryddet. Det går mere og 
mere op for alle, at både kultur og reli-
gion fortsætter med mange forskellige 
små variationer. Det er derfor, det er så 
spændende at studere”.

Kulturmøde skabte “De dødes dag”
Kalenderne er netop et eksempel på, 
hvordan katolsk og mellemamerikansk 
kultur tilpassede sig hinanden.

“I Mesoamerika var der to kalen-
dersystemer. En 260-dages kalender 
bestående af 20 dage kombineret med 
13 tal. Derudover en 365-dages kalender, 
ligesom vi har, dog med 18 måneder 
i stedet for 12. De to kalendere kørte 
sideløbende. De spanske munke er meget 
optagede af at udbrede deres kalender, 

så de kunne sikre de 
rigtige helgenfejringer og 
religiøse fester. Det skri-
ver de meget om i kilderne. 
Men da kalendersystemerne 
ligner hinanden meget, tager de 
aztekernes kalender og tilpasser 
den kristendommen, så der kommer 
nye hybridsystemer. Det siger meget 
om de dynamikker og forhandlinger, der 
er i spil ved kultur- og religionsmøder 
generelt, og det er det større perspektiv 
på projektet”.

Han nævner som eksempel den 
mexicanske fejring af “De dødes dag” 
– en tradition, som er kendt verden 
over og for nylig temaet i den populære 
Disney-film “Coco”.

“De dødes dag er et eksempel på en 
sammensmeltning af mesoamerikan-
ske og katolske kalenderritualer. Og det 
er jo ikke bare en skik, men en identi-
tetsmarkør for Mexico, så derfor er det 
et godt eksempel på, at kalenderritualer 
har en større, bredere effekt”.

Uenig med mexicanske forskere
At den koloniale mexicanske kalender 
bygger på den oprindelige aztekiske 
kalender, er en af de teser, Mikkel Bøg 
Clemmensen opstiller på baggrund af 
sin forskning. Men det bryder med den 
hidtidige opfattelse i feltet, blandt andet 
hos mexicanske forskere.

“Jeg mener, at den aztekiske kalender i 
mange tilfælde bliver videreført i koloni-
tiden, men der er en faglig uenighed om, 
i hvilken udstrækning det var tilfældet. 
I december arrangerede jeg en konfe-
rence, hvor jeg fik lov til at diskutere 
spørgsmålet og argumentere for min 
sag. Her oplevede jeg, hvordan sådan 
en konference virkelig kan rykke noget. 

 Et dybt kig i 
kalenderen

Skuespiller lærer 
forskere at blive bedre 
undervisere Gamle kalendere er mere end tidsmålere. De havde grundlæggende indflydelse på kultur og dag-

ligliv, fortæller Mikkel Bøg Clemmensen, der studerer kalendere i Mexico omkring koloniseringen.

Det såkaldte Boban-kalenderhjul, som 
viser et oprindeligt aztekisk kalender-
system med 18 måneder a 20 dage. De 
små illustrationer viser de månedsfej-
ringer, som fulgte med. Kalenderen er 
fra byen Texoco omkring år 1540.
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Ikke fordi jeg kom til nye erkendelser, 
men fordi jeg kunne mærke, hvordan jeg 
virkelig er nødt til at skærpe mine argu-
menter, hvis jeg skal overbevise verden 
om mine synspunkter”.

Her snuser Mikkel Bøg Clemmensen 
desuden til den videnskabsteoretiske 
problemstilling, som rumsterer særligt 
inden for feltet af kulturstudier: Hvor 
meget kan en hvid forsker gøre sig klog 
på folkeslag i den 3. verden? For et lille 
års tid siden fortalte hans egen ph.d.-
vejleder Jesper Nielsen i Forskerforum 
om overvejelserne ved fortsat at bruge 
europæiske betegnelser som “india-
nere”. Og Mikkel Bøg Clemmensen skal 

da også lige tage en indånding, 
inden han belærer mexicanske forskere 
om deres forfædre.

“Ja, det er noget, jeg kæmper lidt 
med. Det ligger jo ligesom i tidsånden 
og lurer under det hele. Det gjorde det 
også på den omtalte konference, hvor 
der var metodiske diskussioner om, 
hvem der har ret til at studere Meso-
amerika, og hvad Mesoamerika er. Men 
de mexicanske forskere er jo ikke nød-
vendigvis aztekere, selvom de er vokset 
op i Mexico. I selve diskussionen er det 
faglige hovedsagen. Så udfordringen er 
nok mere psykologisk end metodisk”.

Mexico-studier hjemmefra
En helt anden og meget mere reel 

problemstilling er, at han ikke i forbin-
delse med sit nuværende forsknings-
projekt har været i Mexico og se sine 
forskningsobjekter med egne øjne. I 
begyndelsen af projektet blev han far, 
og han udskød derfor en planlagt rejse. 
Og så kom coronaen og lukkede rejse-
mulighederne helt ned. 

“Jeg skulle have været derovre og 
fotografere nogle kirker fra kolonitiden, 
hvor der er mange forskellige indskrif-
ter, bl.a. fra både europæiske kalender 
og mesoamerikansk kalender, der viser, 
hvordan de to systemer levede sammen 
og interagerede. Men så handler det 
jo også bare om at komme derover og 
være. Mit forskningsemne føles meget 
langt væk, når det både ligger 500 år til-
bage i historien og geografisk befinder 
sig på den anden side af Atlanterhavet”, 
siger Mikkel Bøg Clemmensen.

Kalenderne, han studerer, findes 
dog i billedform, så han er ikke – som 
mange andre – blevet direkte forsinket 
i projektet. Han forventer at kunne tage 
mindst én rejse, formentlig i efteråret.

Mikkel Bøg Clemmensen tog sin 
bachelor i religionsvidenskab, men 
interessen for Latinamerika fik ham til 
at skifte til indianske sprog og kulturer, 
hvor han skrev speciale om kalkma-
lerier i koloniale kirker, der ligesom 
kalenderne blander katolske og azteki-
ske motiver. Hans interesse ligger såle-
des mest i ikonografien og de religiøse 
motiver. I forhold til at læse det azteki-
ske sprog nahuatl er han dog afhængig 
af en hjælpende hånd fra kollegerne. 

“Jeg kan orientere mig basalt, men 
de, der har taget hele deres uddannelse 
i indianske sprog og kulturer, har lært 
mesoamerikanske sprog mere indgå-
ende. Vi bidrager alle med de kompe-
tencer, vi har”.

Ph.d.-projektet er en del af et større 
projekt med titlen “The Origins and 
Developments of Central Mexican 
Calendars and Writing Systems”, som 
Velux Fonden har støttet.  

VIS DIT PH.D.-PROJEKT

• Hvem: Mikkel Bøg Clemmensen, cand.mag. i indianske sprog og kulturer.
• Hvad: Kalendertegn, kalenderbrug og tidsopfattelser i kolonitidens Centralmexico.
• Hvor: KU, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. 
• Hvorfor:Projektet omhandler de centralmexicanske kalendersystemers udvikling i tiden 

omkring og efter den spanske invasion af Mexico og har fokus på de koloniale kultur- og 
religionsformer, der opstod i kolonitiden, såvel som på den ikonografiske og palæografi-
ske udvikling af de traditionelle kalendere.
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LÆRING  Af Lasse Højsgaard – lah@dm.dk – Grafik: DM

A t undervise online kan godt 
lade sig gøre. Men følelsen 
omkring læringen er sjældent 

så god sammenlignet med traditionel 
fysisk undervisning.

I en spørgeskemaundersøgelse, DM 
har foretaget blandt forskere og under-
visere på universiteterne, er det kun en 
mindre del (13 procent), der oplever, at 
onlineundervisning fungerer dårligt 
“de fleste gange” eller “hver gang”. 46 
procent svarer, at onlineundervisnin-
gen fungerer godt “de fleste gange” eller 
“hver gang”.

Men på samme tid har mange den 
oplevelse, at kontakten og fornemmelse 
af de studerendes læring halter bagefter. 
De største udfordringer ved onlineun-
dervisningen handler om at fornemme 
tvivl blandt de studerende, at engagere 
de studerende og det at facilitere en fag-
lig diskussion, viser undersøgelsen. Til 
gengæld fylder de tekniske problemer 
ikke særlig meget, hverken underviser-
nes eller de studerendes.

Det er nogle problemstillinger, som 
Jakob Ravn, leder af CBS Teaching & 
Learning, kender alt til.

“Det korresponderer fuldstændig 
med vores egne undersøgelser og i 
øvrigt også med mine egne oplevelser 
og det, jeg hører fra kolleger: Det er 
rigtig vanskeligt at få engageret og ind-
draget de studerende, og som undervi-
ser er man frustreret over, at man ikke 
har fornemmelsen for de studerende 
– er de med, forstår de det? Og når man 
sidder med den fornemmelse, er online-
undervisning nærmest som at tale ud i 
et tomt rum”, siger han.

Stadig nødundervisning
Jakob Ravn drager selv to konklusio-
ner. Den ene er, at onlineundervisning 
aldrig vil kunne være en 1:1-erstatning 
af et fysisk universitet.

“Online har svært ved at skabe 
social tilknytning mellem folk, og det 
er noget, der betyder sindssygt meget 
for vores studerende, men også for de 
ansatte. Det kan vi ikke erstatte, og det 
vil vi heller ikke. Så en lære er, at vi har 
behov for at se hinanden på campus, og 
de studerende har behov for en social 
dimension”, siger han.

Den anden forklaring er, at onlineun-
dervisningen stadig er en ekstraordinær 
undervisningsform, som hverken er fær-
digudviklet eller færdigimplementeret. 

“Der er tale om en nødsituation, 
hvor folk på kort tid har konverteret et 
læringsdesign, et kursus, et forløb, som 
er tilrettelagt til et klasselokale, og har 
flyttet det online på grund af lockdown. 
Det er meget få af de her besvarelser, 
der dækker over læringsforløb, der er 
designet og tænkt til onlineformatet”.

Nu er der jo gået godt over et år, siden 
onlineundervisningen begyndte. Er vi 
ikke nået længere end til nødundervis-
ningen?

“Nej, langtfra. Det er bestemt bedre 
dette forår, men derfra og til et rede-
sign af faget og materialerne er vi ikke 
kommet. Det har stadig været noget, 
den enkelte underviser har siddet og 
strikket sammen som hjemmevideoer 
og lignende. Hvis du sammenligner 
med et nyt fag, plejer vi at sige, at det 
først finder sin rette form efter et par år. 
Derfor kan man ikke sidestille det, vi 
har haft, med den gode onlineundervis-
ning”, siger Jakob Ravn.

Lige nu længes alle tilbage
Underviserne har lagt meget tid i at 
omlægge deres undervisning, konsta-
terer Jakob Ravn, men tror samtidig, at 
de fleste ikke er gået “all in” på online-
formatet, fordi man har haft en forvent-
ning om at komme tilbage til normal 
undervisning på et tidspunkt.

Han forventer selv, at undervisningen 
på CBS til efteråret vil være “meget tæt 
på normal”. Men det betyder ikke, at 
erfaringerne fra det sidste halvandet år 
skal i glemmebogen.

“Lige nu længes vi alle bare tilbage. 
Så det første vil være at lægge online-
elementet bag sig og glæde sig over, at 
vi kan være sammen. Det skal der være 
plads til. Men når det er sagt, tror jeg, 
vi ret hurtigt derefter skal gribe fat i 
underviserne og snakke om, hvordan 
vi kan bruge kompetencer og erfaringer 
til at løfte fagene og få egentlig blended 
learning ind i fagene. Jeg tror, mange 
undervisere kan se nogle muligheder, 
de ikke kunne se før”.

For sit eget vedkommende nævner 
Jakob Ravn, hvordan han oftere vil 
bruge onlinemøder i sin projektvejled-
ning.

“Personligt synes jeg, at projektvej-
ledningen for studerende er foregået 
rigtig godt. Det har betydet kortere 
møder, så i stedet for en time ad gangen 
har jeg mødt kort, men flere gange. 
Jeg kunne godt tænke mig fremover, 
at måske kun hvert tredje møde skal 
foregå fysisk. Og så synes jeg også, at 
vi generelt er blevet bedre til under-
visning, hvor man kombinerer korte 
oplæg med hurtigt at få sendt dem 
ud i grupper, der snakker om mindre 
temaer og vender tilbage. Det med at få 
noget aktivitet og engagement er blevet 
bedre undervejs”.

Envejskommunikation dræner
Helle Mathiasen er professor ved Insti-
tut for Naturfagenes Didaktik på KU, 
hvor hun blandt andet forsker i brugen 
af video og andre digitale læringsmid-
ler. Under coronanedlukningen har 
hun selv gennemført interview med 
studerende og observationsstudier af 
online- og hybridundervisning – altså 

 “Vi er ikke de samme undervisere      
i dag som før marts 2020”

Brugen af onlineundervisning er ikke nået meget længere end “nødundervisning”,  
men opmærksomheden på læring og teknologier er på et nyt niveau, siger didaktikere.
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Kilde: Spørgeundersøgelse foretaget af DM i foråret 2021. Ovenstående besvarelser kommer fra 702 
universitetsansatte forskere og undervisere.

kombinationen online- og fysisk tilste-
deværelse. 

Og de problemer, der topper listen, 
finder hun egentlig ganske oplagte.

“Skærer man ind til benet, handler 
det om, at muligheden for kommunika-
tiv udfoldelse begrænses. Envejskom-
munikation dræner både underviser og 
studerende. Det er svært at engagere, 
det er svært at interagere, det er svært at 
fornemme, om der er tvivl, hvis under-
viser og studerende ikke har mulighed 
for dialog. Det er logik for burhøns”, 
siger hun.

Hun peger også på, at implemente-
ringen af onlineformatet er en proces, 
der langtfra er færdig. Derfor er det for 
tidligt at sige noget endegyldigt om, 
hvordan universitetsundervisningsfor-
mater vil udvikler sig fremadrettet. 

“Underviserne har kastet sig ud i det 
her, og jeg er ret imponeret over, at så 
mange har gjort så meget for, at det 
skulle lykkes. Men problemet er, at de 
ikke er født til hverken online- eller 
hybridundervisning. Der ligger et 
stykke didaktisk arbejde. Og vi er også 
nødt til at tale om det mere kontekst-
bundne – er det for eksempel holdun-
dervisning eller auditorieundervisning, 
vi taler om? Som en studerende sagde: 
Forelæsningerne kan I lige så godt gen-
nemføre online og lægge på video, så vi 
også kan bruge dem til eksamensforbe-
redelse. Vi siger jo alligevel ikke noget, 
så der er ingen grund til, at vi kommer”.

Høj aktivitet og e-moderator
Hun peger også på forskellen på nye og 
ældre studerende. Hvor førsteårsstude-
rende har brug for at skabe sociale rela-
tioner, lære institutionen at kende og 
hele konceptet omkring det at studere, 
så har ældre studerende ikke de behov.

“Ifølge KU’s undervisersurvey fore-
trækker omkring 80 procent onsiteun-
dervisning. Og det er der en grund til, 
for kommunikationen flyder lettere, når 
vi har mulighed for at bruge flere kom-
munikative virkemidler. Men det er ikke 
ensbetydende med, at der ikke er noget, 
der kan bruges. For eksempel forelæs-
ninger, hvor der sidder en e-moderator 
og kigger på chatten. Det kan godt 
fungere”, siger Helle Mathiasen.

Som eksempel nævner hun en hybrid-
undervisning på medicinstudiet:

“Forelæseren havde besluttet at lave 
en hel masse aktiviteter med de stu-
derende. Hun sagde noget måske i 20 
minutter, og så var der en lille quiz eller 
opgave, og dem, der var online, bad 
hun om at chatte med hinanden. Hun 
forsøgte hele tiden at få de studerende 
til at lave noget, og det gjorde de. Hun 
var også ude i breakoutrummene, og 
e-moderatoren var perfekt til at time 
spørgsmålene fra onlinestuderende i 
chatten”, fortæller Helle Mathiasen.

Så selv om vi er på vej tilbage til den 
undervisning, vi kender, tror hun på, at 
universitetsundervisningen samlet set 

har taget et didaktisk skridt fremad i 
løbet af coronakrisen.

“Det har været en stejl læringskurve, 
men underviserne er virkelig gået til 
opgaven og har brugt så meget tid på 
det. De har skullet tænke nyt, og det 
tror jeg ikke, man kan tage fra dem. 
Mange på KU fortæller, at de er moti-
verede til at tænke nyt om undervis-
ning på alle fronter, og der er kommet 
en meget mere reflekteret diskussion 
af undervisningsformer, og hvordan 
vi kan tilrettelægge og gennemføre 
undervisningen. Så vi er ikke de samme 
undervisere i dag som før marts 2020”. 
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R egeringen har varslet store 
udflytningsplaner, men det er 
meget tankevækkende, at ingen 

medier eller uddannelsespolitiske aktø-
rer og interessenter skriver eller taler 
om, at uddannelsesstyringslogikkerne 
fra Rødby til Skagen – eller måske lige-
frem fra Malaga til Kiruna – ikke er til 
fri forhandling – endsige til individuel 
implementering. De er nemlig altid/
allerede centralt fastlagte inkl. ECTS-
udmålinger, specificerede modulkrav 
og alenlange beskrivelser af videns-, 
færdigheds-, lærings- og kompetence-
mål. 

Tidligere minister Ulla Tørnæs (V) 
peger ligeledes på, at STEM-uddan-
nelserne ikke skal dimensioneres; det 
skal derimod de uddannelser, der ikke 
bidrager til en arbejdskraftforøgelse 
– dvs. en produktivitetsforbedring i 
den eksisterende beskæftigelsesstruk-
tur. Når erhvervslivet efterspørger en 
bestemt arbejdskraft, er det regeringens 
intention, at uddannelsesudbuddet 
reguleres i forhold hertil. 

Det er nu ikke mange tiår siden, der 
var et spraglet kludetæppe af eksem-
pelvislærerseminarier spredt ud over 
det ganske land, men de blev som 
bekendt nedlagt og centralkoagulerede 
efter devisen: Big is beautiful. Begrun-
delsen var bl.a., at niveauet var alt for 
“synsnende”, uvidenskabeligt og lavt 
i provinsen. Evidens, best practice og 
landsdækkende læringsplaner skulle 
der til. Men nu er der tilsyneladende 

brug for, at legitimationssuppen får en 
ny legering. 

Akademikerbashingen 2021 følges 
til dørs af en kritik af det, der opfat-
tes som de forkælede, elitære og rige 
storbyer. Landets store universiteter 
skal spare i omegnen af 10 procent af 
budgettet, og pengene skal bruges som 
julemandslignende bloktilskud til at 
finansiere uddannelsessteder i land-
distrikterne og omkring en række køb-
stæder og mellemstore byer på tværs af 
hele landet.

Selvmodsigende reparationstiltag
Regeringens udflytningsplaner vækker 
stærke mindelser om andre selvmodsi-
gende reparationstiltag og urealistiske 
drømmescenarier. Gigantiske indkøbs-
centre har for længst gjort deres til at 
lukke lokale specialbutikker i hobe-
tal og trække folk væk fra byer som 
Odense, Næstved og Holstebro. 

Butiksnedlukningerne skyldes 
selvfølgelig også, at et stigende antal 
forbrugere er begyndt at anskaffe sig 
billige produkter direkte via nettet. 
Kontaktløs interaktion og service-
løshed hedder løsenet. Og så er det 
pludselig, at nostalgien rammer os, og 
vi begynder at drømme om den gamle 
købmandsgård og det personlige møde 
med den velassorterede herreekvipe-
ringsforhandler. 

Handelslivet ligger med andre ord, 
som det har redt – og det samme gælder 
efterhånden også uddannelseslivet. 

På mange af universitetets moduler 
gives der heller ikke vejledning længere. 
Den er sparet bort i en uddannelses-
økonomi, der til stadighed udøves af 
Excel-arkets eksperter. De selvsamme 
eksperter, der i kommunalt regi skal 
udarbejde såkaldte “reduktionskatalo-
ger”, der opregner mulige besparelser.   

Det er også derfor, regeringens udspil 
om udflytning af videregående uddan-
nelser til “byer i provinsen” vækker 
bekymring, når politikere taler om, 
hvordan vi får positioneret kommu-
nerne som “meduddannende institu-
tioner” i forhold til universiteternes 
uddannelsesudbud. Men hvordan vil 
kommunerne kunne bidrage til at 
forbedre kvaliteten af de videregående 
uddannelser i en i forvejen trængt kom-
munal økonomi?  

På Østfyn var der mange af vores 
kammerater, der gik direkte videre fra 
gymnasiet til de nærliggende lærerse-
minarier i Odense og Skårup i slutnin-
gen af 1970’erne. Der var selvfølgelig 
også en del, der søgte mod de store byer 
for at påbegynde universitetsstudier på 
RUC, i Aarhus og i København. Men 
dengang var de fynske seminarier ikke 
stemplet som sekundauddannelser, og 
vennerne var ikke særligt betænkelige 
ved ikke at søge mod landets to største 
byer. 

De blev dansk-, matematik- og 
musiklærere med smil om læben og 
intakt fagstolthed, og i Københavnsom-
rådet vidste alle “interessenter”, at der 

Regeringens udflytningsplaner er symptomatiske og selvmodsigende. Det politiske system 
var selv med til at centralisere og topstyre uddannelsesmaskinen. Nu vaskes der hænder i fuld 
offentlighed. Men selvom der skulle blive oprettet nye uddannelser i Holbæk, Ringkøbing og 
Svendborg, vil de alligevel stadigvæk blive styret efter centralt fastsatte kriterier.

KRONIK   Af Steen Nepper Larsen og Tine Fristrup, Forskningsenheden i Samtidsdiagnostik, DPU, Aarhus Universitet – Foto: Sven Gjørling/Ritzau Scanpix

Centraliseret 
decentralisering
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var distinkte forskelle på de studiepro-
grammer og de faglige tilgange, som 
eksempelvis seminarierne Blaagaard, 
Frøbel og Skovtofte stod for. Der var 
plads til forskelle, og de kreeredes og 
blev holdt vedlige nedefra. De orkestre-
redes ikke top-down fra Christians-
borg, EU eller OECD. 

Lokale vidensøkonomier 
og “aftagere”
Norges regionale udviklingspolitik er 
legendarisk. Her har de mange oliemil-
liarder ført til, at der ligger fornemme 
kultur- og uddannelsesinstitutioner 
spredt rundt i hele landet, og at inge-
niører og arkitekter har fået lov til at 
boltre sig for statens penge. Øjet møder 
elegant svungne broer og dristige træ-
bygninger i det bjergrige land. 

I Danmark tænkes der langt mere 
lavpraktisk. Her skal de unge blive 
boende, hvor de bor, og arbejdskraf-
ten skal produceres og afsættes lokalt. 
Regeringen inviterer til win-win-møder 
med deltagelse af driftige lokale borg-
mestre og stærke erhvervslivsinteres-
ser. Aftagerinteresserne skal plejes. De 
lokale vidensøkonomier skal kunne 
høste den højtuddannede arbejdskraft 
direkte i nærområdet. 

De danske politikere henter inspira-
tion fra nabolandet Sverige. På grund 
af landets infrastruktur er der blevet 
installeret en devise om at bringe 
uddannelsen til den studerende, hvilket 
Campus Västervik er et godt eksempel 
på. I Sverige tilbydes statstilskud til 
etableringen af det, de kalder “regionale 
lærecentre”. 

Taget de mindre årgange i betragt-
ning fremover, så tegner der sig en 
dansk model. Uddannelsen skal 
komme til den studerende, ikke 
omvendt. Om det så organiseres 
digitalt (“uddannelsesstationer”) eller 
fysisk (“uddannelsesfilialer”), står der 
en kamp om. Definitionen af et godt 
studiemiljø bliver afgørende for uddan-
nelseskvaliteten – et studiemiljø, der 
skal sikre et Danmark i bedre balance. 
Oprøret med eliten, der fik mæle i 
minister Kaare Dybvad Beks bog: “De 
lærdes tyranni – Hvordan den kreative 
klasse skaber ulighed og undergraver 
verdens bedste samfund”, kræver åben-
bart en centraliseret decentralisering 
af de videregående uddannelser for at 
blive til virkelighed. 

Regeringens udflytningsplaner vækker stærke mindelser om andre selvmodsigende reparationstiltag og urealistiske drøm-
mescenarier som forsøget på at redde den lokale købmand og andre specialbutikker fra de gigantiske indkøbscentre.
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NAVNE 

DM’S FORSKNINGSPRISER GÅR TIL 
RUC-FORSKERE 

Lektor Mikkel Bille fra Institut for Mennesker 
og Teknologi og lektor Viggo Andreasen fra 
Institut for Naturvidenskab og Miljø, begge på 
Roskilde Universitet, er blevet anerkendt for 
deres forskningsindsatser med DM’s Forsk-
ningspriser for 2021.

De to priser uddeles som en anerkendelse af 
en fremragende forskningsindsats og formid-
ling af forskning til den brede befolkning inden 
for humaniora og samfundsvidenskab samt 
inden for naturvidenskab. Med hver pris følger 
50.000 kroner.

Mikkel Bille forsker ved hjælp af en tværfag-
lig tilgang i elementer som lys og belysning, og 
hvordan de påvirker mennesker. På det seneste 
har han også forsket i, hvad der sker med en by 
og dens indbyggere, når byen bliver lukket ned 
som følge af en pandemi. Og hvad der sker, når 
den åbner op igen.

Ud over den aktuelle Covid-19-pandemi for-
sker Viggo Andreasen i historiske pandemier 
som eksempelvis den spanske syge fra 1918, og 
den matematiske indsigt i, hvordan historiske 
epidemier og pandemier har bredt sig, bidrager 
med viden om, hvordan man kan inddæmme 
nuværende og kommende epidemier.

“Mikkel Bille og Viggo Andreasen er forskere, 
der får os til at se og erfare verden på nye 
måder, hvad enten det handler om lys som et 
kulturelt fænomen eller om handlemuligheder 
i et pandemiramt samfund. Det kræver både et 
højt videnskabeligt niveau og en unik evne til 
at formidle indsigterne på måder, som inviterer 
os med på rejsen”, udtaler prorektor på Roskilde 
Universitet Peter Kjær

Modtagerne af forskningspriserne udvælges 
af en priskomité, der består af seks personer 
med en bred faglig baggrund. Formålet med 
DM’s Forskningspriser er at sætte fokus på 
forskning som en afgørende drivkraft i den 
samfundsmæssige idéudvikling og tydeliggøre 
betydningen af fagligt funderet viden.  

REKTOR FORLADER SDU

Syddansk Universitets rektor, 
Henrik Dam, har fået nyt job 
og stopper derfor som rektor 
ved udgangen af juli måned.

Den 53-årige rektor har 
sagt ja tak til stillingen som 
direktør for Praktiserende 

Lægers Organisation (PLO).
Henrik Dam kom til SDU i 2014, hvor han 

skiftede fra stillingen som dekan på Det 
Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. 
Igennem syv år har han sat sit præg på landets 
tredjestørste universitet med blandt andet nyt 
optagelsessystem, internationalisering og et 
nyt strategisk fokus på bæredygtighed i forsk-
ning og uddannelse.

”Det har været et meget stort privilegium at 
stå i spidsen for SDU, hvor så mange dygtige og 
dedikerede medarbejdere og studerende har 

deres gang. Jeg har været glad for hver eneste 
arbejdsdag på SDU, og det bliver ikke uden 
ve mod, at jeg forlader dette spændende og inno-
vative sted. Samtidig glæder jeg mig til at åbne et 
nyt kapitel i mit arbejdsliv”, siger Henrik Dam.

SDU sætter nu arbejdet i gang med at finde 
Henrik Dams afløser.  

DET TEOLOGISKE FAKULTET PÅ KU 
HAR FUNDET NY DEKAN

Carsten Selch Jensen blev i 
maj sidste år konstitueret som 
dekan ved Det Teologiske 
Fakultet på KU som afløser for 
Kirsten Busch Nielsen, som 
blev dekan for Det Humanisti-
ske Fakultet samme sted.

Et enstemmigt ansættelsesudvalg har nu 
valgt at tilbyde Carsten Selch Jensen stillingen 
fra 1. juli og de næste fem år. 

”Carsten har den både forskningsmæssige 
og uddannelsesmæssige profil, der er brug for. 
Han har som konstitueret dekan demonstreret 
et godt helhedssyn og forståelse for teologiens 
egenart og enhed såvel som for fakultetets 
samfundsmæssige opgave. Vi får nu endnu en 
dekan med stærke ambitioner på fakultetets 
vegne og med blik for det, der skaber trivsel og 
et godt og udviklende miljø”, udtaler ansæt-
telsesudvalgets formand, rektor Henrik C. 
Wegener.

Carsten Selch Jensen er dr.theol. fra Køben-
havns Universitet og har fra 2003 været forsker 
ved Afdeling for Kirkehistorie på Det Teologiske 
Fakultet, hvor han i 2015 blev prodekan. Han 
har i perioden desuden bestridt poster som 
afdelingsleder og studieleder.

”Det Teologiske Fakultet har altid været 
kendt for sit gode studiemiljø, og det skal vi 
sørge for at fastholde. Og så er det vigtigt, 
at fakultetets dybe kernefaglighed kan blive 
videreført og udvikle sig gennem undervisning 
og forskning, godt understøttet af en effektiv 
administration”, siger Carsten Selch Jensen i 
forbindelse med ansættelsen.

NYT MEDLEM AF CBS’ BESTYRELSE 

CBS har udpeget Louisa 
Loran som nyt eksternt 
medlem af CBS’ bestyrelse. 
Hun erstatter Alfred Josefsen, 
der har siddet otte år i CBS’ 
bestyrelse.

Louisa Loran har siden 
januar i år været Head of Supply Chain Industry 
Solutions EMEA i Google Cloud. Hun er bache-
lor fra CBS fra 2002 og har tidligere været Mar-
keting Innovation Director for Diageo Western 
Europe og Vice President i A.P. Møller-Mærsk.

Louisa Loran træder ind i CBS’ bestyrelse 
den 15. juni 2021, hvor hun supplerer de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, som er:
Torben Möger Pedersen, formand
Michael Rasmussen, næstformand
Gunnar Bovim
Sarah Langkjær Diemar
Lilian Mogensen
Sara Louise Muhr
Tobias Munch
Jesper Rangvid
Mia Cudrio Thomsen
Mette Vestergaard.

HEALTH-DEKAN FRA AU 
BLIVER NY DIREKTØR I 
LÆGEMIDDELSTYRELSEN

Lars Bo Nielsen, der har 
været dekan på fakultetet 
Health på Aarhus Universitet 
siden 2017, forlader i midten af 
august universitetsverdenen 
for at blive ny direktør i 
Lægemiddelstyrelsen.

Valget er faldet på 56-årige Lars Bo Nielsen, 
fordi han blandt andet har stor erfaring fra 
forskningsverdenen og sundhedsvæsenet, 
lyder det fra sundhedsminister Magnus Heuni-
cke (S) i en nyhed på ministeriets hjemmeside. 
Lars Bo Nielsen er uddannet læge fra Køben-
havns Universitet i 1992 og læste efterfølgende 
en ph.d. samme sted. I 2000 fik han titlen 
dr.med., og i 2004 blev han uddannet til special-
læge i klinisk biokemi.

Indtil 2015 var han overlæge og senere 
klinikchef ved Klinisk Biokemisk Afdeling på 
Rigshospitalet. Sideløbende har han siden 2007 
været professor ved Biomedicinsk Institut ved 
Københavns Universitet, indtil han i 2017 blev 
dekan på Health på AU.

Posten som direktør i Lægemiddelstyrelsen 
har været ledig siden marts, hvor tidligere 
direktør Thomas Senderovitz valgte at skifte til 
et nyt job hos Novo Nordisk.

Den kommende mand i front glæder sig til 
at bidrage og sikre tilgængelige lægemidler og 
medicinsk udstyr, for det ser Lars Bo Nielsen 
som en central samfundsopgave, siger han til 
Sundhedsministeriet: 

”Betydningen af grundig videnskabelig 
undersøgelse af nye vacciner og andre mulige 
sygdomsbehandlinger, før de kan godkendes, 
er blevet særdeles tydelig for os alle under 
coronapandemien”.

Rektor Brian Bech Nielsen kalder i en nyhed 
på medarbejder.au.dk skiftet et stort tab for 
Aarhus Universitet.

TEKSTILFORSKER FRA KU 
MODTAGER EUROPAS STØRSTE 
KULTURARVSPRIS

Europas største pris inden for kulturarv, Europa 
Nostra-prisen, er netop blevet givet til 
forskningsprojektet Fibranet. Projektet, der er 
resultatet af et samarbejde mellem danske og 
græske videnskabelige institutioner, samler ny 
viden om fibre fra tekstilproduktionen i Europas 
forhistorie i en åben database, som gør os 
klogere på både fortid og fremtid.

”Det er et enestående netværk af europæi-
ske forskningsinstitutioner, som modtager årets 
Europa Nostra-pris inden for konservering. Det 
er naturligvis med danske øjne opløftende, at 
danske forskningsmiljøer kan spille en afgø-
rende rolle i et så enestående forskningspro-
jekt”, siger formand for Europa Nostra Danmark 
Ettie Castenskiold i en pressemeddelelse.

Af danske aktører bag projektet Fibranet kan 
tælles Core Facility for Integrated Microscopy 
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(CFIM/KU), Institut for Konservering ved Det 
Kongelige Akademi i København, Saxo-Institut-
tet på Københavns Universitet og ikke mindst 
Center for Tekstilforskning ved Københavns Uni-
versitet, som er værtsinstitution for projektet.

Marie Louise Nosch, professor ved Saxo-
Instituttet på Københavns Universitet og præsi-
dent for Videnskabernes Selskab, understreger, 
at hendes arbejde på projektet er foregået i tæt 
samarbejde med dr. Christina Margariti, der er 
Marie Skłodowska-Curie-fellow hos Nosch og 
desuden leder af tekstilkonservering ved det 
græske kulturministerium.

Marie Louise Nosch lægger vægt på, at det 
er Christina Margaritis fortjeneste, at projektet 
er blevet en succes.

PROFESSOR OG PH.D.-
STUDERENDE FRA RUC MODTAGER 
VANFØREFONDENS FORSKERPRIS

Professor Hanne Warming og ph.d.-stude-
rende Emil Søbjerg Falster fra Institut for 
Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde 
Universitet har modtaget Vanførefondens 
Forskerpris i 2021 for deres forskning om og 
med personer med bevægelseshandicap. 
Vanførefonden uddeler prisen for at anerkende 
og stimulere forskning inden for områder og 
emner, der kan bedre forholdene for menne-
sker med fysisk handicap og deres muligheder i 
samfundet.

De to forskere er tilknyttet Forskningscen-
tret Livet med Mobilitetshandicap, som er 
samfinansieret af Bevica Fonden og Roskilde 
Universitet.

I deres forskning undersøger Hanne War-
ming og Emil Søbjerg Falster ved hjælp af etno-
grafiske metoder børn og unges hverdagsliv, 
herunder hvad de oplever af barrierer og udfor-
dringer. Ud over Emil Søbjerg Falsters ph.d.-
afhandling og en række videnskabelige artikler 
arbejder Hanne Warming og Emil Søbjerg 
Falster blandt andet på en praksisrettet bog 
med tilhørende videoer målrettet pædagoger, 
socialrådgivere, ergoterapeuter, sygeplejersker 
og andre faggrupper, der til daglig arbejder 
med børn og unge med fysisk handicap, så de 
professionelle bliver klædt på til bedre at støtte 
op om målgruppens muligheder i samfundet.

AAU-PROFESSOR VINDER 
PRESTIGEFYLDT PRIS FOR BIDRAG 
TIL VINDENERGI

Professor Frede Blaabjerg fra 
Institut for Energiteknik på 
Aalborg Universitet er 
udpeget som dette års vinder 
af den prestigefyldte EAWE 
Scientific Award. Prisen 
uddeles hvert år af European 

Academy of Wind Energy, en sammenslutning 
af de fremmeste europæiske forskningsinstitu-
tioner og universiteter inden for vindenergi.

Han får prisen for sit mere end 30-årige virke 
som banebrydende forsker i effektelektronik. 

Det er systemer og komponenter, der kan 
behandle høje spændinger, store effekter og 
varierende frekvenser. Det er et afgørende forsk-
ningsfelt inden for vedvarende energi. 
Med sin forskning har Frede Blaabjerg blandt 
andet skabt et grundlag for, at sol- og vindenergi 
i dag er et realistisk alternativ til kul og olie.

LEDER FUNDET TIL SDU BUSINESS 
SCHOOL

Når Syddansk Universitet til 
september åbner en business 
school, er det en forsker med 
et stort erhvervsnetværk, der 
skal stå i spidsen for 
satsningen.

Valget er faldet på 
professor MSO Kristin B. Munksgaard, der i 
mange år har beskæftiget sig med business to 
business-marketing og samarbejdsrelationer 
mellem virksomheder, hvilket falder helt i tråd 
med ambitionerne med den nye business 
school, der ud over at danne rammen om SDU’s 
erhvervsøkonomiske uddannelser skal udbygge 
samarbejdet med samfundet og særligt 
erhvervslivet yderligere.

Kristin B. Munksgaard har været ansat på 
SDU siden 2005, og hun har gennem årene 
varetaget forskellige centrale poster. Senest 
som leder for ph.d.-skolen på Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet siden 2019, og før det har 
hun blandt andet været med til at opstarte IER 
Udvikling – en enhed, der faciliterer udviklings- 
og forskningsprojekter, ofte i tæt samspil med 
eksterne partnere.

I sin nye post får Kristin B. Munksgaard 
ansvaret for at udvikle og styrke uddannel-
sesaktiviteterne på det erhvervsøkonomiske 
område. De erhvervsøkonomiske uddannelser 
udbydes på SDU’s campusser i Esbjerg, Kolding, 
Sønderborg, Slagelse og Odense SDU Business 
School åbner den 1. september 2021, og det 
markeres den 17. september med et større 
arrangement.

AU’S FORSKNINGSFOND UDDELER 
TO PRISER 

Aarhus Universitets Forskningsfond har uddelt 
Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 
til professor i psykiatrisk epidemiologi Preben 
Bo Mortensen for sin afgørende forskning i 
årsagerne til psykisk sygdom.

Victor Albeck-prisen blev samtidig uddelt 
for første gang til professor i klassisk filologi 
Isabelle Torrance, der får prisen for sit arbejde 
med at skabe ny forskning inden for klassisk og 
moderne litteratur.

Med begge priser følger en pengesum på 
100.000 kroner.

Victor Albeck-prisen uddeles til et yngre 
forskertalent, der arbejder eller har arbejdet i 
tilknytning til Aarhus Universitet, og som inde 
i et videnskabeligt arbejde har fremlagt ét eller 
flere betydelige resultater, der giver løfter for 
det fremtidige arbejde. 

Isabelle Torrance forsker i, hvordan antik-
kens klassiske kultur spiller ind i den moderne 
europæiske historie.

Hun har en ph.d. fra Trinity College Dublin 
og begyndte sin forskerkarriere på Aarhus 
Universitet med et 3-årigt fellowship på Aarhus 
Institute of Advanced Studies (AIAS). Siden blev 
Isabelle Torrance ansat som professor og har 
opbygget forskningscenteret ”Classical Influen-
ces and Irish Culture”. Her forsker hun i, hvordan 
klassisk litteratur i Irland forbindes med aktuelle 
konflikter.

Preben Bo Mortensens hovedinteresse er 
at forske i, hvordan arv og miljø spiller ind og 
kan bidrage til sygdomsforløb. Målet er at finde 
årsagerne til og forebygge psykisk sygdom som 
for eksempel skizofreni, depression og ADHD.

Han er i dag videnskabelig direktør for forsk-
ningscenteret iPSYCH ved AU, der beskæftiger 
over 150 forskere inden for psykiatri, genetik 
og registerforskning i Danmark. Derudover er 
han leder ved Center for Registerforskning ved 
Institut for Økonomi på Aarhus BSS. 

Ved ceremonien blev der også uddelt fem 
ph.d.-priser fra Aarhus Universitets Forsknings-
fond. De er blevet uddelt siden 2003, og der 
medfølger en pengesum på 50.000 kroner til 
hver prismodtager. 

Prismodtagerne er:
Sophus Helle (litteraturhistorie)
Astrid Strunk (geoscience)
Eva Rye Johansen (økonomi)
Mathias J. Holmberg (medicin)
Mette Vodder Carstensen (bioscience).

ARBEJDSMARKEDSFORSKER FRA 
KU VINDER PRIS

Christian Lyhne Ibsen, lektor 
ved Forskningscenter for 
Arbejdsmarkeds- og 
Organisationsstudier (FAOS) 
på Københavns Universitet, er 
som den første dansker blevet 
tildelt John T. Dunlop 

Outstanding Scholar Award. Prisen bliver 
uddelt af den amerikanske organisation The 
Labor and Employment Relations Association 
(LERA), som er en vidensorganisation for 
forskere og professionelle på arbejdsmarkeds-
området i USA.

I begrundelsen for prisen lægger juryen 
vægt på, at Christian Lyhne Ibsens forskning 
er af bemærkelsesværdig kvalitet og har været 
medvirkende til at udbrede kendskabet til 
vilkår og problemstillinger på arbejdsmarkeder 
nationalt såvel som internationalt. 

”Prisen er et flot kvalitetsstempel af Christi-
ans forskning, og vi er glade for, at han har valgt 
at returnere til FAOS efter tre år i USA. Vi er sikre 
på, at Christian også fremover vil bidrage med 
forskning, der sætter aftryk i den danske og 
internationale forskning på arbejdsmarkedsom-
rådet”, siger centerleder Søren Kaj Andersen.
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NAVNE 

AU-FORSKERE FÅR 
MILLIONSTØTTE TIL AT DYRKE 
MÆLK I LABORATORIET

Mejeribrugets Forsknings-
Fond har givet 2,2 mio. kr. i 
støtte til et forskningsprojekt 
på Institut for Husdyrviden-
skab på Aarhus Universitet, 
hvor forskerne forsøger at 
syntetisere mælk i et 

laboratoriemiljø på basis af celler isoleret fra 
komælken. 

I projektet undersøger forskerne, om dyrk-
ning af mælk i laboratorier kan bidrage til en 
mere klima- og miljøvenlig fremstillingsform. 
Specielt i dette projekt undersøges det, om 
man kan anvende de kirtelceller, der allerede 
findes i mælken, som basis for mælkekirtelcel-
lekulturer. 

”Der findes i mælk, ud over et vist antal 
immunceller, også et lavt antal epitelceller fra 
yvervævet, og det er disse, vi ønsker at isolere 
og teste, om de kan anvendes til formålet. Det 
er meget modigt og fremsynet af det danske 
mejeribrug at tildele projektet støtte, da det er 
et nyt område, som peger ind i fremtiden”, siger 
professor og projektleder Lotte Bach Larsen 
fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet. 

Ud over støtten fra Mejeribrugets Forsk-
ningsFond bygger projektet desuden på 
projektmidler fra Landbrugsstyrelsen under 
programmet ”Klimaforskningsindsats i land-
bruget”. Der er i alt bevilget 4,7 mio. kr. Aarhus 
Universitet medfinansierer projektet med 1,4 
mio. kr.  

SDU ETABLERER NYT 
KLIMACENTER

Syddansk Universitet har valgt 
at etablere et nyt tværfagligt 
klimacenter, der skal stå klar i 
slutningen af 2021. SDU vil 
med centret bidrage med 
grundforskning og konkrete 
løsningsforslag til de 

langsigtede samfundsmæssige, teknologiske 
og politiske klimaudfordringer igennem en 
koordineret og tværfaglig indsats.

Ifølge klimaprofessor og prorektor på SDU 
Sebastian Mernild er det altafgørende, at der 
handles, og det skal centret bidrage til. 
”Der er et akut samfundsmæssigt behov for 
at bringe videnskab til bordet, så vi kan få en 
bedre forståelse af, hvordan klimaet ændrer 
sig, en bedre forståelse af konsekvenserne af et 
ændret klima og en bedre forståelse af, hvor-
dan vi kan tilpasse os og afbøde nogle af de 
konsekvenser, klimaforandringerne medfører”, 
udtaler han.

Centret forventes at markere sig nationalt 
såvel som internationalt ved at huse en række 
større forskningskonsortier og -projekter, 
etablere tværfaglige forsknings- og samfunds-
mæssige netværk samt have en fagligt bredt 
sammensat gruppe af nationale og internatio-
nale forskere i international topklasse. 
På længere sigt skal centret danne ramme om 
uddannelser på kandidat- og ph.d.-niveau samt 
efteruddannelse, hvor der ligeledes tilstræbes 
en tværfaglig profil.

I løbet af efteråret 2021 ansættes en leder 
for centret, der forventes at åbne sidst på året. 

Det placeres fysisk og organisatorisk hos DIAS – 
Danish Institute for Advanced Study – ved SDU.

19 NYE FORSKNINGS-
PERSONLIGHEDER I KRAKS  
BLÅ BOG

En række nye 
personer med 
tilknytning til 
dansk forskning 
og videnskab, 

der har gjort sig bemærket i offentligheden, er 
blevet optaget i den 111. udgave af Kraks Blå 
Bog. Fælles for alle de optagne er, at ”det er folk, 
der tager deres talent og ambition alvorligt, og 
som hver især bidrager til at forme eller berige 
vores tid”, lyder det fra Gads Forlag, der udgiver 
bogen.

Blandt de optagne er KU-professor Allan 
Randrup Thomsen, der under coronapande-
mien har tonet frem på TV 2 News 1.288 gange.

Her kan du se alle nyoptagne personer med 
tilknytning til dansk forskning: 
Henrik Jørgen Andersen,  
Executive R&D Advisor, Arla Foods
Henrik Bruus, professor, DTU
Anne Katrine de Hemmer Gudme,  
professor, Oslo Universitet
Michael Møller Hansen, professor, Aarhus  
Universitet/Havforskningsinstituttet, Bergen
Mads Meier Jæger, professor,  
Københavns Universitet
Martha Sif Karrebæk, lektor,  
Københavns Universitet
Gemma Clare Solomon Larsen,  
professor, Københavns Universitet
Rasmus Kleis Nielsen, direktør/professor,  
University of Oxford
Henrik Stapelfeldt, professor, Aarhus Universitet
Henrik Ullum, direktør, Statens Serum Institut
Thomas Vibe Benfield, professor, overlæge, 
Københavns Universitet og Amager og  
Hvidovre Hospital
Ulla Friis Feldt-Rasmussen, professor,  
overlæge, dr.med., Københavns Universitet, 
Messina Universitet
Dorthe Susanne Nielsen, sygeplejerske, profes-
sor, Syddansk Universitet
Anders Odgaard, professor, overlæge, dr.med., 
FRCS, Københavns Universitet
Anette Lykke Petri, direktør, Styrelsen for 
Patientsikkerhed
Jesper Ryg, professor, forskningsleder, over-
læge, Odense Universitetshospital
Henrik Halkier, dekan, professor,  
Aalborg Universitet
Brian Vad Mathiesen, professor,  
Københavns Universitet
Søren Riis Paludan, professor,  
Aarhus Universitet.

DTU-LEKTOR HÆDRES FOR 
BIDRAG TIL DEN GRØNNE 
OMSTILLING

Lektor på DTU Fysik Jakob 
Kibsgaard har modtaget 
Hartmann Fondens Diplom-
pris for sin lovende indsats 
med at udvikle bedre 
katalysatorer, der er vigtige 
for Power-to-X-teknologien, 

som skal gøre overgangen til et mere bæredyg-
tigt samfund mulig. Jakob Kibsgaard er en af de 
ledende kræfter i den eksperimentelle del af 
arbejdet, der i parløb med teoretikerne har 
fokus på at udvikle og forstå katalytiske 
materialer på atomart niveau for at kunne 
kontrollere og øge de kemiske reaktionshastig-
heder i fx splitning af vand til brint og ilt. 

Hartmann Fondens Diplompris er tidligere 
givet til prominente forskere inden for viden-
skabens verden som Eske Willerslev, men også 
til andre fremtrædende personer som skuespil-
leren Thure Lindhardt og arkitekt Margrét 
Matthíasdóttir.

Prisen på 150.000 kr. tildeles yngre personer, 
der inden for det danske samfund forventes at 
ville præstere en værdifuld indsats efter at have 
vist lovende resultater af almindelig samfunds-
mæssig værdi inden for sociale, humanitære, 
videnskabelige eller kulturelle områder.

ITU-LEDET FORSKNINGSPROJEKT 
SKAL FORBEDRE DANSK 
MASKINOVERSÆTTELSE

IT-Universitetet i København 
står i spidsen for Danish 
Gigaword Project, der har til 
formål at indsamle et enormt 
datasæt over det danske 
sprog, som det optræder i 
skriftlige kilder. For at 

sammensætte et datasæt, der indeholder 
samtlige nuancer og sproglige spidsfindighe-
der i skriftlig kommunikation på et givent 
sprog, er der behov for mere end bare en masse 
data – der er behov for en masse data fra en 
masse forskellige kilder. I datasættet indgår 
indtil videre bl.a. mødereferater og taler fra 
Folketinget, data fra et videnskabeligt projekt 
om spontan tale, Wikipedia-sider og en digital 
version af biblen. Projektet har også for nylig 
fået 50.000 artikler udgivet mellem 2010 og 
2019 hos TV2 Regionerne, men de danske 
ophavsretsregler vanskeliggør arbejdet.

Forskningsprojektet, der er anført af lektor 
på ITU Leon Derczynski, kan gøre en automati-
seret oversættelsestjeneste som Googles langt 
mere træfsikker.

”Vi havde allerede et gigaworddatasæt til 
det engelske sprog for 30 år siden. Selv Islands 
360.000 indbyggere har et gigaworddatasæt, 
der dækker deres sprog. Danmark er langt 
bagefter på området. Projektet er vigtigt, hvis 
vi vil have bedre kunstig intelligens, der kan 
forstå det danske sprog. Der er behov for store 
datasæt for at udvikle nye værktøjer”, siger 
Leon Derczynski.

Målet med gigawordprojektet er bedre 
maskinoversættelser, bedre talegenkendelse 
og mere præcise søgeresultater, så snart data-
sættet er i brug.

NY AU-PROFESSOR I 
MIKROBIOLOGI 

Ditlev Egeskov Brodersen er 
blevet udnævnt til professor i 
strukturel mikrobiologi ved 
Institut for Molekylærbiologi 
og Genetik ved Aarhus 
Universitet, hvor han skal 
forske i mikroorganismers 

overlevelsesmekanismer.
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Har du en navnenyhed, som du tænker 
er relevant, så send den til redaktionen 
på cbl@dm.dk. Vi kan ikke love, at alle 
kommer med, og forbeholder os ret til at 
redigere teksten.

Ditlev E. Brodersen har en cand.scient.-grad 
i kemi og bioteknologi fra 1997 fra Aarhus Uni-
versitet og efterfølgende en ph.d.-grad fra 2000 
i strukturbiologi.

Her startede hans interesse for at studere 
de molekylære detaljer i mikrober, og for at 
forfølge denne interesse arbejdede Ditlev E. 
Brodersen i perioden 1999-2003 på det verdens-
kendte forskningsinstitut Medical Research 
Council i Cambridge, England.

I 2003 modtog Ditlev E. Brodersen Novo 
Nordisk Fondens Seniorforskerstipendium på 
5 mio. kr. til opstart af en ny forskningsgruppe 
ved AU, hvor han blev fastansat som lektor i 
2008. I 2017 modtog Ditlev E. Brodersen Novo 
Nordisk Fondens Ascending Investigator-bevil-
ling på 10 mio. kr.

Som professor vil han studere et stort antal 
molekylære mekanismer og undersøge prøver 
direkte fra patienter i behandling for at forstå, 
hvad der sker med bakterierne, når antibiotika 
benyttes.

NY PSYKIATRIPROFESSOR PÅ SDU

Cand.scient.san., sygeplejer-
ske, ph.d. Trine Munk-Olsen 
er blevet udnævnt til 
professor på Klinisk Institut, 
Syddansk Universitet, med 
tilknytning til psykiatrien i 
Region Syddanmark.

Hun skal i sit nye professorat opbygge 
forskningen i personlig medicin inden for hele 
psykiatriområdet i Region Syddanmark, sidelø-
bende med at der forskes i personlig medicin 
inden for resten af sundhedsvæsenet.

Hendes forskningsområder har gennem 
mange år primært fokuseret på gravide og 
mødres mentale helbred, især fødselsdepres-
sioner og -psykoser, og hvordan disse har 
indflydelse på mødre og børn.

Hun har gennem flere år været ansat på 
Center for Registerforskning, Aarhus Universi-
tet, hvor hun har opbygget en forskergruppe, 
der primært fokuserer på kvinders mentale 
helbred.

Trine Munk-Olsens arbejde er grundlagt gen-
nem et stort netværk af nationale samarbejds-
partnere og førende internationale eksperter, 
og hun har publiceret en række anerkendte 
videnskabelige artikler, som dokumenterer 
risikofaktorer for udvikling af fødselsdepres-
sioner, samt kortlagt negative konsekvenser 
af disse sygdomme. Internationalt havde hun 
et forskningsophold i 2018 ved Department of 
Psychiatry, Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai, New York, USA. 

200 MIO. KR. TIL NYT NATIONALT 
NATURFAGLIGT SAMARBEJDE

NAFA er et nyt nationalt 
program, der skal fremme 
motiverende og udbytterig 
naturfagsundervisning i 
grundskolen ved at styrke 
uddannelse af kommende og 
nuværende naturfagslærere.

I programmet indgår alle landets profes-
sionshøjskoler, fire universiteter, det nationale 
naturfagscenter Astra og godt 200 grundskoler 
i 30 kommuner i et forpligtende samarbejde.

Baggrunden for NAFA er bl.a., at fagmil-
jøerne oplever, at børn og unges interesse 

for naturfag svækkes gennem deres formelle 
skolegang. I 2018 viste et studie, at interessen 
for naturfag i gennemsnit falder en fjerdedel 
mellem mellemtrinnet og udskolingen, især 
hos pigerne. De unges interesse for andre 
fagområder falder til sammenligning kun ca. en 
tiendedel (DEA, 2018).

NAFA skal opfylde sit ambitiøse formål om at 
fremme motiverende og udbytterig naturfags-
undervisning gennem tre store indsatser.

Den ene er, at forskningsbaseret viden om 
naturfagsundervisning og naturfagsdidaktik 
skal styrkes gennem oprettelse af et Center 
of Excellence in Science Education, CESE, som 
bygger bro mellem universiteternes forskning 
og lærernes didaktiske praksis på læreruddan-
nelserne og ude i klasselokalerne.

”Med NAFA ser jeg store potentialer for at 
styrke og binde de naturfagsdidaktiske miljøer 
på universiteterne og professionshøjskolerne 
endnu mere sammen. Det gør det nemmere 
for forskningen at tage afsæt i aktuelle behov 
i grundskolen. Og endnu vigtigere: At den 
viden, der produceres i og uden for NAFA, i 
højere grad omsættes til praksis i grundsko-
len og på læreruddannelsen til gavn for de 
lærerstuderende og erfarne lærere ude på 
skolerne. Derudover vil NAFA bringe dansk 
naturfagsdidaktisk forskning i en endnu mere 
fremtrædende international position”, udtaler 
Jan Alexis, leder for Institut for Naturfagenes 
Didaktik på Københavns Universitet.

NAFA’s programperiode er 2021-2028, og 
Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden støtter 
med 200 mio. kr.

ÅRETS UNDERVISER  
FUNDET PÅ DTU

Henrik Bechmann har 
modtaget prisen som Årets 
underviser 2021 på Danmarks 
Tekniske Universitet for sin 
ekstraordinære evne til at 
gøre undervisningen varieret 
og spændende – og for sin 

vilje til at gå langt ud over det forventede for at 
hjælpe de studerende. 

Henrik Bechmann er en garvet underviser 
og studieleder på diplomingeniørretningen 
sundhedsteknologi. Han blev ansat på Ingeni-
ørhøjskolen i København i 2010 og fulgte med, 
da skolen fusionerede med DTU. Og han har 
kørt kurset Medikoteknik 1 efter nogenlunde de 
samme metoder alle årene.

Men så kom 2020, alle blev sendt hjem på 
grund af corona, og nu var klasserummets ruti-
ner pludselig ikke gode nok. Henrik Bechmann 
indså, at der blandt andet var brug for flere 
forklarende videoer, som de studerende kunne 
se inden lektionerne.

I videoerne serverer Henrik Bechmann 
selvfølgelig teorien så kort og klart som muligt. 
Men ellers kan han bedst lide at undervise ved 
hjælp af spørgsmål. De studerende skal selv 
tænke over et problem, før de får serveret sva-
ret. Jo mere man har tænkt med selv, jo bedre 
kan man huske det bagefter, er hans erfaring. 
Derfor går han også ind for, at de skal øve sig på 
at forklare tingene for hinanden.

En af de ting, de studerende fremhæver, er 
Henrik Bechmanns evne til at variere undervis-
ningen.

BEVILLING STYRKER FORSKNING I 
PANDEMISKE VIRUSINFEKTIONER

Lektor Christian Kanstrup 
Holm fra Aarhus Universitet 
får knap ti millioner kroner fra 
Novo Nordisk Fonden til sin 
forskning i behandling af 
virusinfektioner, der giver 
luftvejsproblemer og har 

potentiale til at udvikle sig til pandemier.
Mens coronapandemien fortsat raser i store 

dele af verden, går Christian Kanstrup Holm og 
hans forskerteam på Institut for Biomedicin i 
gang med at undersøge, hvordan fremtidige 
pandemier kan bekæmpes. De analyserer bl.a. 
immunforsvarets reaktion på og modstand 
imod virus, der udmønter sig i luftvejsinfek-
tioner og – i værste fald – kan udvikle sig til 
pandemier.

Forskernes hypotese er, at endnu ukendte 
gener og processer i menneskets celler har 
potentiale til at forhindre vækst af SARS-CoV2 
– det virus, som forårsager Covid-19. Og at 
samme gener og processer kan udnyttes til at 
udvikle ny antiviral medicin til behandling af 
sygdommen.

Novo Nordisk Fonden støtter forskningen 
med et Hallas-Møller Ascending Investigator 
Grant på 9.978.838 kroner.

VIRUSFORSKER FRA AU HÆDRES 
MED AMERIKANSK TALENTPRIS

Lektor David Olagnier fra 
Aarhus Universitet er eneste 
europæer blandt modtagerne 
af årets ACS Infectious 
Diseases Young Investigator 
Award. Prisen får han som 
anerkendelse for ti års 

banebrydende forskning i infektionssyg-
domme, som bl.a. gavner kræftpatienter.

David Olagnier bruger genmodificeret virus 
til at bekæmpe kræftceller, i håbet om at flere 
patienter overlever kræftformer med dårlige 
prognoser. Derudover ønsker han via sin forsk-
ning at bidrage til en mere nuanceret og positiv 
opfattelse af virus.

Det er særligt nye virusser som fx Dengue, 
Zika og SARS-Covid-19, der optager den bio-
medicinske virusekspert, men han undersøger 
også sammenhængen mellem stofskifte og 
medfødt antiviralt respons i kræft og i virusin-
fektioner. 

Sammen med prisen får David Olagnier en 
personlig pengegave på $1.000 og en invitation 
til et festsymposium, som afvikles til ære for 
de tre prismodtagere i Atlanta senere på året. 
De to øvrige prismodtagere er Eszter Boros fra 
Stony Brook University og Sloan Siegrist fra 
University of Massachusetts.
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D rikfældighed er en velinte-
greret del af den akademiske 
selvforståelse. Ikke i bajere og 

den slags, som de lavere klasser går til 
grunde i, men hang til rødvin, aperitif-
fer og mørk spiritus, det må man gerne 
fortælle om til kollegerne, hvis det gøres 
med et selvironisk smil og en bemærk-
ning om, at døden skal have en årsag. Se 
blot, hvordan sommervarmen øjeblik-
keligt får ens SoMe-feed til at svømme 
over med billeder af Aperol spritzer og 
hvidvin i overdimensionerede glas. Jo jo, 
vi drikker da lidt rigeligt, vi veluddan-
nede levemænd og -kvinder.

Nuvel, måske er akademikeren slet 
ikke så flamboyant i sit alkoholforbrug, 

som man går og forestiller sig. For nylig 
skrev lægerne Gro Askgaard og Peter 
Jepsen, som begge forsker i alkohol, et 
indlæg på sitet Videnskab.dk, hvor de 
mere eller mindre punkterer myten om 
rødvinsakademikerne, der qua deres høje 
indkomst og blik for livets goder tilhører 
den befolkningsgruppe, der indtager 
mest alkohol.

Fakta, skriver Askgaard og Jepsen, er, 
at det i aldersgruppen 25-64 år er perso-
ner med kortere uddannelser, der drikker 
mest, og som i størst udstrækning dør 
en alkoholrelateret død. Denne død sker 
typisk cirka 15 år for tidligt.

Af de 2.900 alkoholrelaterede dødsfald, 
der sker årligt, har kun 10 procent en 

mellemlang eller lang uddannelse – en 
klar underrepræsentation. Og mønstret 
ses også i forhold til alkoholrelaterede 
indlæggelser, sygdomme, førtidspensio-
ner og ulykker.

Når myten om de drikfældige aka-
demikere lever så godt og jævnligt er 
blevet bragt til torvs i ellers udmærkede 
medier som Magisterbladet, Djøfbladet 
og Weekendavisen, skyldes det gruppen 
over 65 år, hvor der blandt akademikere 
er en langt højere andel, der ifølge Den 
Nationale Sundhedsprofil 2017 drik-
ker mere end højrisikogrænsen på 21 
genstande om ugen for mænd, 14 for 
kvinder.

Men her kommer det undersøgelses-
tekniske i spil. Dels dør relativt mange 
kortuddannede af deres alkoholmisbrug, 
inden de fylder 65. Dels viser forskning, 
at kortuddannede med højt alkohol-
forbrug i meget mindre grad ønsker at 
deltage i den slags undersøgelser. Resul-
tatet bliver, at kortuddannede med højt 
alkoholindtag er underrepræsenterede i 
statistikken.

Askgaard og Jepsen konkluderer, at set 
i forhold til folkesundheden er alkohol-
problemer blandt kortuddannede det 
største problem og et problem, der koster 
mange tabte leveår for gruppen.

Konklusionen – lidt skarpt ridset op: 
Akademikere er slet ikke så slemme 
drukmåse, og når de er, er det i øvrigt 
ikke så stort et problem.

Det skal da næsten fejres … 

Af Lasse Højsgaard – lah@dm.dk – Foto: Zentropa/Ritzau Scanpix

Ro på, akademikere:

I er ikke så drikfældige, som I selv tror
Myten om de alkoholiserede akademikere er overdrevne, hævder 
to læger efter en ædruelig granskning af sundhedsstatistikken.

Filmen “Druk” – en hyldest til den akademiske drikfæl-
dighed, der nu går sin sejrsgang på alverdens lærreder.


