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Museumschef 
smækker med døren
Landets fremmeste insektekspert vil
ikke længere tage medansvar for Zoo-
logisk Museums drift og udløser end-
nu en sidste krampetrækning fra det
allerede begravede universitetsdemo-
krati
LÆS SIDE 3

Onde mænd
I dag er det cool at være homo, og poli-
tikere står i kø for at tale deres sag.
Men hvis den homoseksuelle ikke
længere inkarnerer ‘det onde’ i Dan-
mark, hvem gør så? Er det indvandre-
ren, den pædofile eller måske den kri-
tiske sociolog? spørger Henning Bech
LÆS SIDE 5

Teologi tager tid
Teologi har landets højeste frafalds-
procent og nogle af universitetets æld-
ste studerende. Fakultetets ledelse har
dog ikke tænkt sig at ensrette universi-
tetets ældste studium alene for effekti-
vitetens skyld 
LÆS TEMA SIDE 10-13

Muslimsk mission
Arabisk tv besøger Københavns Universitet for at bygge bro
mellem unge i Mellemøsten og Danmark. Men de danske 
studerende er ikke begejstrede for den missionerende tone
LÆS OM MUHAMMED-SAGEN PÅ KU, SIDE 4, 5, 6 OG 7
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KU lancerer studiesite
U D DA N N E L S E  – Et nyt studiesite fra Københavns
Universitet der særligt retter sig mod uddannelses-
søgende på de adgangsgivende uddannelser, er netop
gået luften. Den nye hjemmeside er udviklet i et sam-
arbejde mellem Den Centrale Studie- og Erhvervsvej-
ledning, Kommunikationsafdelingen og fakulteterne
hvor især Humaniora har lagt et stort arbejde i projek-
tet. 
Se www.studier.ku.dk.
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62 arbejdsulykker på KU
A R B E J D S M I L J Ø  – Så er tallene for arbejdsulykker på Københavns Uni-
versitet i 2005 kommet. Universitetets ansatte meldte sidste år 62 arbejds-
ulykker til Arbejdsmiljøsektionen. Det er et fald på to ulykker i forhold til
2004. Hovedparten af anmeldelserne er mindre ulykker, men tre af dem
har været så voldsomme at det har medført et fravær på mere end fem
uger. Ud af de 62 ulykker er 50 sendt til sagsbehandling i Arbejdsskadesty-
relsen hvilket er to mere end året før. Der blev desuden anmeldt 18 ar-
bejdsbetingede lidelser, 7 brilleskader og 17 interne ‘tilløb til arbejdsulyk-
ke’ i 2005. Alt i alt fik Arbejdsmiljøsektionen på KU 104 anmeldelser/hen-
vendelser om forskellige former for skader i 2005. 

gen i højere og højere grad
internationaliseres mens en
kollega fra Psykologi efter-
spurgte hvad der skal ske med
den særlige danske forskning
og traditionelle danske forsk-
ningsmetoder.

Ralf Hemmingsen svarede
at der på KU ikke sprogpolitisk
er en barriere mod særlig
dansk forskning, men at uni-
versitetet skal passe på ikke at
definere sig selv på en måde
der udelukker det fra interna-
tionale samarbejder.

Som afslutning på debatten
blev der spurgt til hvilken rolle
KU skal spille i samfundsde-
batten med særligt henblik 
på den aktuelle Muhammed-
krise.

»I forhold til den konkrete
og også den mere principielle
debat om kultursammenstød
ser jeg først og fremmest KU
som videnscenter. Det er fx et
rigtig godt initiativ med den
temadag om gudebilleder som
‘Religion i det 21. århundrede’
har arrangeret (se s. 4-5, red.).
Forskernes hovedopgave er at
tilvejebringe informationer og
analyser. De skal være forsigti-
ge med selv at blive aktører i
debatten for det er vigtigt at
universitetet bevarer sin tro-
værdighed. Vi skal jo også fun-
gere om ti år,« sluttede Ralf
Hemmingsen.

tmjo@adm.ku.dk

studerende blandt de frem-
mødte, var de flere gange i fo-
kus. Rektor udtrykte blandt
andet stor tilfredshed med at
der i forbindelse med det in-
ternationale samarbejde med
ni andre universiteter (IARU)
allerede er blevet sat fokus på
undervisning og uddannelse. 

Også i forhold til hele om-
struktureringen af studieadmi-
nistrationen finder rektor det
vigtigt at forvaltningen bliver
mere serviceorienteret.

»I dag er der mange stude-
rende der er usikre på hvor de
skal gå hen når de har et kon-
kret problem. Det skal vi gøre
noget ved,« sagde han.

Den omfattende analyse af
administrationen fyldte i det
hele taget en del på dagsorde-
nen, men der blev også plads
til alt lige fra den nye ledel-
sesstruktur og personalepoli-
tikken over bygninger og bud-
getter til forskning og uddan-
nelse.

KU i samfundsdebatten
Ligesom i oplægget var der
stor spredning på emnerne i
de spørgsmål der kom fra sa-
len. Flere af dem tog udgangs-
punkt i universitetslovens
paragraf om at forskere har
pligt til at deltage i samfunds-
debatten. 

En forsker fra Statskund-
skab satte spørgsmålstegn ved
om det er muligt når forsknin-

Af Tania Maria Johannesen

Jeg vil hellere i dialog frem
for at holde et langt fore-
drag,« var rektors ind-

gangsreplik da han den 13. fe-
bruar besøgte Samfundsviden-
skab på det gamle kommune-
hospital.

»Det er vigtigt for mig at
finde ud af hvilke temaer der
rører sig her på fakultetet, og
hvor I oplever usikkerhed,«
fortsatte han budskabet til de
knap 100 ansatte der var mødt
op til hans præsentation af
fremtidens KU.

Trods den intention tog det
rektor 40 minutter at gennem-
gå de forandringsprocesser
universitetet står foran. Det
var universitetet i sin helhed
der var det primære fokus,
men undervejs var der ros til
Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet for det gode studie-
miljø.

»Det er dejligt at komme
herind på Center for Sundhed
og Samfund. En del af de ting
der allerede fungerer her, kun-
ne sagtens være forbillede når
vi skal forbedre studiemiljøet
andre steder på universitetet.
Det er ikke varm luft at sætte
fokus på studiemiljø. Hvis vi
skal kunne tiltrække fremti-
dens studerende, ser jeg det
faktisk som et meget vigtigt te-
ma,« sagde Ralf Hemmingsen.

Selv om der ikke var mange

Agnes Heller
får Sonning-
prisen
H Æ D E R S K RO N I NG – Dan-
marks største kulturpris, Son-
ningprisen, på en million kro-
ner, tilfalder i år den ungarske
filosof og forfatter Agnes Heller.
Hun er forfatter 
til 40 bøger og har beskrevet
Europas historie gennem de sid-
ste 50 år. Heller har været vidne
til de værste sider af europæisk
politik og det bedste af konti-
nentets kultur. Hun blev født i
Budapest i 1929, og under an-
den verdenskrig omkom det
meste af hendes familie i kon-
centrationslejre. Hun er ad flere

omgange blevet frataget sine akademiske positioner i Ungarn, men ‘selv i me-
get vanskelige tider – når frygten tog overhånd og samvittigheden forkrøble-
des – var hun i stand til at reflektere over det forhold at der findes mennesker
som foretrækker at lide uret frem for at udøve den,’ hedder det i indstillingen.
Overrækkelsen finder sted onsdag den 19. april i Festsalen på Københavns
Universitet.     

Arkitekter forvandler HCØ
ST U D I E M I L J Ø  – Der skal være bedre studiemiljø på H.C. Ørsted Institut-
tet. Derfor har Center for Naturfagenes Didaktik indledt et samarbejde med
en overbygningslinje fra arkitektskolen som hele dette semester skal arbejde
med instituttets vandrehal. Projektet er blevet skudt i gang med en workshop
der skal vise nye perspektiver for hvordan hallen kan bruges. I løbet af forårs-
semestret skal de studerende fra arkitektskolen konkretisere deres ideer så de 
til juni kan fremlægge forslag til hvordan lysforholdene og møblerne i hallen
bliver bedre ligesom en gruppe skal kigge på hvordan arbejdspladserne til de
studerende der bruger hallen, bliver mest fleksible. Der er samtidig blevet
nedsat et studiemiljøudvalg på fakultetet der ud over at fungere som spar-
ringspartnere for holdet fra arkitektskolen, skal komme med en række anbe-
falinger til hvordan studiemiljøet på H.C. Ørsted Instituttet og på hele Det 
Naturvidenskabelige Fakultet bliver bedre.

Arbejdsløse koster bevillinger
TA X A M E T E R  – På det seneste møde i Globaliseringsrådet var universiteter-
nes taxameterpenge til debat. Dansk Industri har foreslået at den nuværende
ordning bliver set efter i sømmene så universiteterne frem over får færre mid-
ler hvis de uddanner kandidater til arbejdsløshed. Der er ikke tale om at hele
den nuværende taxameterordning skal erstattes af et beskæftigelses-taxame-
ter, men om at en del af de midler der tildeles universiteterne, skal fordeles ef-
ter hvor mange kandidater der får et job. Forslaget om at revidere det nuvæ-
rende system er blevet hilst velkommen af regeringspartierne, Socialdemo-
kraterne og Det radikale Venstre. Charlotte Rønhof, der er forskningschef i
Dansk Industri, håber derfor at regeringen nu vil tage initiativ til at der bliver
arbejdet videre med en konkret model. Både Danske Studerendes Fællesråd
og KU studiechef Jakob Lange har udtrykt bekymring over forslaget.

Forandring på dagsordenen

» 

Forandringsprocesser og fremtidens forskning var to
gennemgående temaer da rektors ‘Tour de KU’ nåede
til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
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MANDEN I MIDTEN – Dagsorden var bred da rektor præsente-

rede sine visioner på Samfundsvidenskab.
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TAP og VIP på valg
VA LG  – Den 15. februar er der udskrevet valg til repræsentanter for
VIP’er og observatører for TAP’er til Akademisk Råd. Optagelse på
valglisten forudsætter at man er ansat såvel på tidspunktet for valgets
udskrivelse som afholdelse. Valglisten er dannet ud fra lønbånd for
januar 2006. Medarbejdere der er ansat i perioden 1.-15. februar,
skal derfor anmode om optagelse. Det er den enkeltes ansvar at sikre
at man er optaget korrekt på listen. Frist for klager over manglende
eller forkert optagelse er den 28. februar. Frist for kandidatanmel-
delse er den 7. marts.
Læs mere på www.ku.dk/valg.

Roskilde-billetter på højkant
S U RV E Y –  Billetter til årets Roskilde Festival, årskort til
fitness.dk og ipods er nogle af de præmier de studerende
kan vinde hvis de deltager i en ny undersøgelse på KU.
Undersøgelsen fokuserer på de studerendes holdninger til
karriere og fremtidige arbejdsgivere, men der er også ble-
vet plads til et par spørgsmål om forhold på selve universi-
tetet. Alle der læser på KU, opfordres til at deltage i under-
søgelsen, der løber frem til den 19. marts.
Spørgeskemaet findes på www.zapera.com/survey/
surveys/dk2005-857/KU.asp.

Af Richard Bisgaard 

Professor Niels Peder Kris-
tensen, zoologichefen ved
Statens Naturhistoriske

Museum, Københavns Univer-
sitet, har med øjeblikkelig
virkning nedlagt sin post som
chef for Zoologisk Museum. 

»Efter at det nu står klart at
universitetets trængte økono-
mi ikke giver mulighed for at
tilbagekalde markante bespa-
relseskrav til museets 2006-
budget, mener jeg ikke længe-
re at kunne tage medansvar
for museets drift,« siger den
internationalt anerkendte pro-
fessor i entomologi (læren om
insekter, red.) der egentlig
skulle have fortsat i stillingen
indtil 1. juli 2006. 

Det føler han sig imidlertid
ikke forpligtet til længere efter
at han og de øvrige museums-
chefer i sidste uge fik en kurv
af rektor på deres begæring
om at blive skilt fra det ned-
skæringsplagede naturviden-
skabelige fakultet for i stedet
komme ind under rektoratets
domæne. Selv om rektor inter-
esserer sig meget for museer-
nes sag, ser Ralf Hemmingsen
ingen mulighed for at lave æn-

dringer i det budget som be-
styrelsen netop har vedtaget
for hele KU, lyder beskeden. 

Hermed står det klart at mu-
seerne ligesom de øvrige insti-
tutter på Naturvidenskab skal i
gang med at skære hvad der
måtte være tilbage af overflø-
digt fedt på skeletterne. 

I alt 40 millioner kroner
mangler Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet for at få enderne i
budgettet til at mødes - og her-
af skal Statens Naturhistoriske
Museum finde cirka 5,5 millio-
ner kroner svarende til mellem
11 og 15 fuldtidsstillinger. 

Selv om en del af stillinger-
ne kan nedlægges gennem na-
turlig afgang, bliver det nok
nødvendigt herudover at redu-
cere bemandingen med seks til
ti personer, vurderer direktø-
ren for SNM, Henrik Enghoff.

Nedskæringerne fordeles
proportionalt mellem zoologi,
botanik og geologi hvilket be-
tyder at Zoologisk Museum
må bære cirka 40 procent af
reduktionen.

Bægeret er fuldt
Lige som andre afsnit af Sta-
tens Naturhistoriske Museum
har Zoologisk Museum i for-

vejen været udsat for mange
nedskæringer i det sidste kvar-
te århundrede. 

»Siden  1980 er antallet af
videnskabelige medarbejdere
svundet ind fra 27 til 16. Det
betyder at museet – og dermed
Danmark – nu står uden spe-
cialist i flere væsentlige dyre-
grupper og dermed uden aktiv
forbindelse til den internatio-
nale forskning på området«, si-
ger Niels Peder Kristensen. 

Han finder nedskæringerne
paradoksale i betragtning af
der i samme periode har været
en stærkt øget international
fokusering på den globale bio-
logiske mangfoldighed - hvil-
ket netop er hvad museets
forskning og formidling drejer
sig om. 

»Det er vanskeligt at forestil-
le sig at så drastiske beskæ-
ringer af det naturhistoriske
centralmuseums aktivitet og
gennemslagskraft skulle være
politisk tilsigtet, og man må
håbe at Københavns Universi-
tet inden for en overskuelig
fremtid med hjælp fra Viden-
skabsministeriet får mulighed
for igen at give museet bedre
vilkår«, siger den afgående
museumschef. 

Han vender nu tilbage til si-
ne insekter, mens direktøren
for Statens Naturhistoriske
Museum Henrik Enghoff
straks er gået på jagt efter en
afløser der kan fungere i over-
gangsperioden indtil stilling-
erne som ansatte institutlede-
re er blevet besat af en nyansat
dekan.

Demokratiets sidste
krampetrækning
Det kan imidlertid blive sin
sag at finde en sådan. Det vi-
ser sig nemlig at Bekendtgø-
relse af 1994 om KU’s museer
og Botanisk Have stadig er
gældende. Ifølge den skal che-
fen for Zoologisk Museum ikke
ansættes, men vælges af og
blandt de ansatte. 

»Jeg har derfor netop ud-
skrevet valg til posten som
zoologichef og sendt en mail
til de folk kan blive valgt, det
vil sige de fastansatte lektorer
og professorer der er internt
aflønnede,« oplyser Henrik
Enghoff.

Han regner dog ikke med af
den grund at der bliver noget
stormløb på kontoret af folk
der vil melde sig som kandida-
ter inden opstillingsfristens

udløb fredag 24. februar klok-
ken 12. Melder der sig mere
end en kandidat, skal der af-
holdes valg; melder der sig
kun en kandidat, er vedkom-
mende automatisk valgt. Og
melder der sig slet ingen kan-
didater, er det op til rektor at
udpege en zoologichef.

»Det er jo en lidt besynderlig
situation at vi er nødt til at ret-
te os efter en forældet be-
kendtgørelse – og det bliver
helt ubærligt når der kommer
en ansat leder,« siger Henrik
Enghoff og oplyser at fakulte-
tet derfor har bedt rektor om
at anmode ministeriet om at få
bekendtgørelsen ugyldiggjort.
Det gjorde universitetet gan-
ske vist allerede for fem år si-
den, men det affødte ingen re-
aktion fra ministeriet.

rjb@adm.ku.dk
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Museumschef smækker med døren

FARVEL – Siden 1980 er antal-

let af videnskabelige medarbej-

dere på Zoologisk Museum svun-

det ind fra 27 til 16. Det betyder

at museet – og dermed Danmark

– nu står uden specialist i flere 

væsentlige dyregrupper og der-

med uden aktiv forbindelse til

den internationale forskning 

på området, siger professor og 

museumschef Niels Peder 

Kristensen. 

Professor vil
ikke længere
tage med-
ansvar for 
Zoologisk 
Museums
drift. Hermed
udløses en 
sidste krampe-
trækning fra
det allerede 
begravede
universitets-
demokrati
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GUDETRO

Af Richard Bisgaard

På Københavns Universitet
værner vi om ytringsfri-
heden. Noget af det vig-

tigste vi lærer vores studeren-
de, er at være kritiske over for
det de hører og ser, og at rette
deres kritik mod hinanden,
underviserne og samfundet.
Men ytringsfriheden skal bru-
ges med omtanke så vi kan le-
ve sammen i fred og fordrage-
lighed med vores forskelle og
ligheder. Vi må finde en vej
der giver plads til ytringsfrihe-
den såvel som respekten for
religiøse grupper.«

Sådan lød indgangsbønnen
fra rektor Ralf Hemmingsen
da han i mandags havde invi-
teret offentligheden indenfor
til heldagskonference om Gu-
debilleder – religion og politik
i en globaliseret verden.

Nogenlunde det samme sag-
de forhenværende rektor Lin-
da Nielsen for nøjagtig et år si-
den da universitetet var vært
for en tilsvarende konference
om ytringsfrihed og tolerance.
Anledningen var dengang at
en af universitetets undervise-
re var blev overfaldet for at ha-
ve citeret koranen i sin under-
visning. 

»Og nu er vi så samlet igen,
denne gang fordi Jyllands-Pos-
ten har trykt en række karika-
turtegninger af muslimernes
profet Muhammed. 

Begge episoder fortæller os
at vores brug af ytringsfrihe-

den kan provokere og skabe
voldsomme sammenstød imel-
lem kulturer. Det er der i sig
selv intet nyt i. Det nye er at vi
lever i en globaliseret verden
hvor rygterne løber hurtigt og
hvor omverden holder øje med
hvad der bliver sagt og gjort i
et lille land som Danmark,«
sagde Ralf Hemmingsen
blandt andet.

Hermed var bolden givet op
til en spændende konference
hvor en stribe af universitetets
førende forskere inden for me-
dier, jura, religion og mellem-
øststudier redegjorde for em-
ner som billedforbud, retslige
traditioner, ytringsfrihed og
globaliseringstendenser.

Religion og ytringsfrihed
Ikke overraskende kom Jyl-
lands-Posten under hård be-
skydning fra flere af forskerne
for at have bragt Muhammed-
tegningerne. Ikke mindst pro-
fessor, dr.jur. Henning Koch
gik til makronerne og fandt at
offentliggørelsen af tegninger-
ne var et dække for en skjult
dagsorden om at indlede end-
nu en kulturkamp.

»Når kulturredaktør Flem-
ming Rose på forsiden af Jyl-
lands-Posten trompeterer at
man må være rede til at finde
sig i ‘hån, spot og latterliggø-
relse’, så er det ikke en korrekt
beskrivelse af det demokratis-
ke Danmarks retstilstand, men
en lancering af et magtfuldt
politisk projekt som er helt

uafhængigt af de konkrete teg-
ninger. I Danmark har lovgi-
verne gennem paragraffer om
ærekrænkelse, blasfemi, og ra-
cisme for længst bestemt at
ord og gerninger der forhåner
blandt andet den religiøse fø-
lelse, skal kunne straffes,« sag-
de Henning Koch der mente at
statsministeren selv havde bi-
draget til forvirringen med ud-
talelser på Venstres landsmø-
de om at ‘ytringsfriheden er
absolut inden for de rammer
som loven sætter’.

»Jamen, så er den jo netop
ikke absolut. Det er en helt
meningsløs sætning og ren po-
litisk spin,« sagde Henning
Koch og understregede at yt-
ringsfriheden ikke først be-
grænses når den enkelte bor-
ger får det at vide af domstole-
ne.

»Lovgivers hensigt er faktisk
at den tænkende samfunds-
borger vil afstå fra en ytring –
eller med andre ord pålægge
sig selvcensur – for ikke at bli-
ve straffet,« sagde Henning
Koch og understregede poin-
ten i den efterfølgende panel-
debat ved at fortælle om den
særlige hegnsregel i jødisk reli-
giøs lov.

Hvis loven siger at man
højst må gå 1.000 skridt på en
sabbat, nøjes med at gå 800
for at holde sig på den sikre si-
de af loven. Det er et godt
princip, synes Henning Koch. 

»Man behøver ikke offent-
liggøre alt hvad man må. Der-

for forstår jeg heller ikke at
Flemming Rose i en debat med
mig på DR2 kan hævde at man
ikke kan vise hensyn uden at
underkaste sig.«

Professor, dr.theol. Mogens
Müller der holdt oplæg om bil-
ledforbuddet i jødedom og
kristendom, langede også ud
efter Jyllands-Posten. 

»Jeg tror det er dybt proble-
matisk for os selv hvis vi ikke
længere vil acceptere at noget
er helligt. Derfor har vi så
svært ved at forstå den islamis-
ke reaktion,« sagde han og be-
klagede at det ikke var op til
ham at undskylde for tegning-
erne.

»Men kunne jeg så ikke få
lov til at undskylde for at Jyl-
lands-Posten findes?« tilføjede
teologen til salens store jubel. 

Også han undrede sig over
Flemming Roses bemærkning
om ‘det der med underkas-
telse’.

»Tror I manden er gift?«
spurgte han og høstede endnu
højere latterudbrud.

Professor i medievidenskab
Stig Hjarvard advarede dog

mod at reducere sagen til blot
at være et spørgsmål om or-
dentlig opførsel og respekt for
andres følelser.

»Tingene bliver for enkle
hvis vi siger at det alene hand-
ler om at vise respekt,« sagde
han og spurgte om sangskrive-
ren Trille gik over stregen med
sætningen ‘Ham Gud, han er
eddermame svær at få smidt
ud’.

»Ikke efter min mening. Jeg
synes det er rimeligt i visse til-
fælde at udfordre religiøse for-
domme, også selv om nogle
måtte blive krænket af det,«
svarede Hjarvard selv, og
understregede at det ikke skul-
le opfattes som et partsindlæg
for Jyllands-Posten.

»Men det er for enkelt at gø-
re det hele til et spørgsmål om
hensynet til mindretal og reli-
gionsfrihed. Heroverfor står
ytringsfriheden. Spørgsmålet
er så bare om overskridelse af
grænserne står mål med om-
kostningerne.«

rjb@adm.ku.dk

Lidt selvcensur, tak
Ytringsfriheden
skal bruges 
med omtanke
så vi kan leve i
fred og for-
dragelighed, 
lød hovedbud-
skabet fra 
velbesøgt kon-
ference om 
ytringsfrihed og
religion 

»
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Vås eller visdom?
En professortitel og en doktorafhandling er tydeligvis ikke nogen garanti for visdom, omtanke, analytisk

sans eller anstændig debatadfærd. Det kan også være synonymt med snæversyn, indskrænkethed og for-

skruede, paranoide forestillinger. Beviset er den omgang ufatteligt vås, som professor dr. jur. Henning

Koch fik afleveret under et møde på Københavns Universitet mandag aften.

Leder i Jyllands-Posten den 22. februar 2006

KU-EKSPERTER – Alle 300 

stole i det store auditorium på KUA

var besat da nogle af KU’s førende

eksperter udlagde teksten i 

Muhammed-sagen. 

Øverste billede:

I midten ses juraprof. Henning Koch,

der talte om ytringsfrihed og reli-

gion. Han flankeres af prof. Mogens

Müller og prof. Catharina Raudvere

der talte om billedforbuddet i hen-

holdsvis jødedom og kristendom og 

i islam.

Nederste billede:

Fra venstre ses prof. Margit

Warburg der talte om religion og

globalisering, Jørgen S. Nielsen og

Jørgen Bæk Simonsen der er hen-

holdsvis nuværende og forhenvæ-

rende leder af Det danske Institut i

Damaskus, samt prof. Niels Henrik

Gregersen der talte om Lutherdom

og sekularisering.
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SOCIOLOGI

Af Morten Emmerik 
Wøldike og Kristian 
Elkjær Kristensen 

Djævletræf var hvad
Sociologisk Udsyn – et
debatforum for stude-

rende på Sociologisk Institut –
havde inviteret til i sidste uge
da en af deres egne og mere
karismatiske professorer Hen-
ning Bech forelæste om ‘det
onde’ i Danmark.

En sortklædt Henning Bech
lagde for med at præsentere
sin teoretiske ramme om ‘det
onde’ som begreb. Efter udgi-
velsen af sin bog ‘Kvinder og
mænd’ sidste forår har sociolo-
gen været en tur i mediekarru-
sellen og er fra flere kanter
blevet udskældt som en ond
djævel der burde uddrives af
akademia.

Men professoren var ikke af-
tenens eneste djævel. En efter
en løftede han andre djævle og
onde eksistenser frem som
mulige kandidater til at inkar-
nere ‘det onde’ i det senmoder-
ne Danmark. Homoseksuelle,
muslimske indvandrere, pæ-
dofile – bemærk de sidste to
grupper er mænd – alle fik et
ord med på vejen. 

Også de over 100 fremmød-
te sociologer og ditto in spe fik
horn i panden da professor
Bech med sin legendariske sti-
gende intonation og et glimt i
øjet udråbte de kritiske socio-
loger til djævle når de repro-
ducerer ufrugtbare perspekti-
ver på køn, seksualitet, natio-
nalitet og etnicitet.  

Moralsk panik
Menneskers og samfunds op-
fattelse af ‘det onde’ ligger ik-
ke fast, men forandrer sig over
tid under påvirkning af fx syg-
domme, trusler om terror og
naturkatastrofer og værdi- og
moralkomplekser. 

Man kan ikke gå ud fra at
der altid er onder i et sam-
fund, men når der udbryder
en moralsk panik hvor der ret-
tes en kollektiv hetz mod en
gruppe mennesker, giver det
ifølge Henning Bech god me-
ning at tale om disse mennes-
ker som ‘onder’ fordi de opfat-

tes som onde, truende og sam-
fundsnedbrydende.    

En moralsk panik er en ud-
talt uproportional frygt for no-
get hvor almindelige regler for
handlen og ræsonnering sæt-
tes på stand by. Dette noget le-
gemliggøres ligeledes i en per-
sontype med særlige egenska-
ber. Folk mobiliseres mod ‘det’
i en grad der ofte fører til pro-
tester i gadeniveau og i værste
fald selvtægt trods en tit ret
beskeden trussel, sagde Hen-
ning Bech og tilføjede at et
helt apparat af politi, retsvæ-
sen, videnskab og medier med
deres forskellige hensigter og
interesser også er med til at
skabe og forstærke en moralsk
panik.

Senmoderne onder
I forrige århundrede var
homoseksuelle genstand for
dæmonisering i Danmark, og
to gange resulterede det, ifølge
Henning Bech, i moralsk pa-
nik. Fra 1906 til 1911 ramte
panikken for første gang lan-
det. Der blev afholdt masser af
borgermøder, vedtaget resolu-
tioner og mange mente at de
såkaldte ‘homoseksualister’
skulle nedkæmpes.

Men frygten for det homo-
seksuelle viste sig at være ube-
grundet. At en gruppe sam-
fundsmedlemmer dyrkede
homoseksualitet, var langt fra
den trussel der endte med at
omkalfatre andre menneskers
livsomstændigheder. I virkelig-
heden skyldtes frygten foran-
dringer i kønsforholdet. I takt
med at kvinder indtog en sta-
dig større position i samfundet
der kulminerede med kvinders
stemmeret i 1915, opstod der
hos mænd en frygt for at blive
kvindagtiggjort, sagde Hen-
ning Bech og pointerede at
den moralske panik dækkede
over en angst for den ændrede
verdensopfattelse der nødven-
digvis måtte ledsage det æn-
drede kønsrollemønster.

Men er den homoseksuelle i
dag stadig det danske sam-
funds ‘djævel’? »Nej, den
homoseksuelle er yt,« sagde
Henning Bech med vanlig iro-
nisk distance og henviste til at

homoseksuelle i dag nærmest
er trendy. Det der engang var
en særlig homoseksuel livs-
form som udfoldede sig i en
‘byverden’, er i dag en almen
levevis de fleste mennesker i
Danmark fører.

Den muslimske indvandrer
blev herefter hentet frem som
et nyt muligt senmoderne on-
de. En kandidat der i den se-
neste tid er skrevet meget om.
Indvandrerens tilstedeværelse
i det danske samfund har
skabt bekymringer i be-
folkningen. Mange muslimske
indvandrere besidder ikke det
særligt danske senmoderne
værdikompleks om fx ligestil-
ling mellem kønnene og ac-
cept af homoseksualitet. De
muslimske indvandrere er alt-
så, ifølge Henning Bech, årsag
til en rationel bekymring der i
dag er blevet kanaliseret over i
det politiske regi. Dansk Folke-
partis fremgang skyldes blandt
andet at de andre partier ikke
har taget denne velbegrunde-
de bekymring alvorligt. At de
etniske danskere er meget ra-
cistiske, er en overdrivelse. De
udtrykker en berettiget be-
kymring som derfor ikke er en

moralsk panik, mente Hen-
ning Bech.

Pædofil panik
Den muslimske indvandrer in-
karnerer nok ‘det onde’ i nogle
danske kredse, men overgår
ikke den pædofile der giver
anledning til moralsk panik.
Bechs konklusion var klar: den
pædofile mand er den ondeste
i vort samfund i dag. Alle de
vigtigste tegn på en moralsk
panik såsom en intens mobili-
sering mod ‘problemet’ af poli-
ti, retsvæsen, politikere,
psykologer, en solid dækning i
medierne og et stort folkeligt
engagement, fx via smæde-
kampagner, indsamlinger af
underskrifter og selvtægt, er
til stede i Danmark. 

Seksuelle overgreb mod
børn er en forbrydelse der
selvfølgelig skal straffes, poin-
terede Henning Bech, men det
enorme fokus den p.t. får, er
helt ude af trit med proble-
mets størrelse. Fokuseringen
på pædofili er blevet så over-
dreven at man fx accepterer at
133 pædagoger anklages for
overgreb mod børn selv om
kun to dømmes skyldige. Og

Socialministeriet lancerer en
kampagne hvor man siger lige
ud at man hellere skal anklage
en for meget end en for lidt.
Det er desuden blevet et tabu
overhovedet at sige at børn
kan finde på at lyve i sager om
pædofili. Der findes ikke fan-
tasi og purt opspind når det
gælder overgreb mod børn,
hævdes det, og det hele sker
ud fra dogmet om at varetage
barnets tarv. Men tager man
vare på børnenes tarv når man
trækker dem gennem lange,
ubehagelige afhøringer, og
glemmer man ikke at tage
hensyn til den anklagede der
jo også kan have børn som li-
der under de uretmæssige an-
klager? spurgte Henning Bech.

Forklaringen på denne mo-
ralske panik skal i Henning
Bechs analyse igen findes i
kønsforholdet. Kvinders ønske
om at træde i karakter på ar-
bejdsmarkedet kolliderer med
et samtidigt uerkendt begær
efter magt i hjemmet (og over
børnene) der skaber en følel-
seskonflikt. Syndebukken for
denne konflikt må nødvendig-
vis være en mand, og naturlig-
vis en der vil forbryde sig fy-

sisk mod børn som er centrum
i den intimmagt kvinder vil be-
vare.

Der er ikke noget galt i kvin-
ders begær efter magt i hjem-
met, men hvorfor ikke sige det
i stedet for at fare ud med bål
og brand og forvandle et pro-
blem til en hel moralsk panik
der har grusomme følger for
uskyldige mennesker og sages-
løse børn. Seksuelle overgreb
mod børn kan sagtens straffes
efter de eksisterende love
uden at mobilisere moralsk
panik. 

Sociologiprofessoren efter-
lyste en mere reflekteret de-
batform og et opgør med dæ-
moniseringen af folkegrupper
med ‘sære’ skikke eller tilbøje-
ligheder. Det er en opgave som
også sociologer må tage an-
svar for i stedet for som djævle
ukritisk at bidrage til hysteri,
moralsk panik og unødig stig-
matisering af befolknings-
grupper, lød opfordringen fra
Henning Bech.  

kek@adm.ku.dk og

mwo@adm.ku.dk 

Læs mere om Sociologisk Udsyn
på www.sociologiskudsyn.dk.

Uvidende professor
»Jeg ved ikke hvilke bevæggrunde Bech har til at vælge en så fortænkt tilgang til et så alvorligt emne

som sædelighedsforbrydelser der p.t. straffes med op til otte års fængsel. Men jeg kan da ikke lade være

med at undre mig over at man kan være professor i sociologi – og samtidig vide så lidt om det danske

samfund.«

Forfatter og journalist Kristian Ditlev Jensen, Politiken, 19. juli 2005.

MUSLIM? PÆDOFIL? – I det senmoderne Danmark er ‘den onde’ en

mand mens kvinden altid er god, siger sociologiprofessor Henning Bech.
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I dag er det cool at være homo,
og politikere står i kø for at tale

deres sag. Hvis den homoseksuelle
ikke længere inkarnerer ‘det onde’

i Danmark, hvem gør så? 
Er det indvandreren, den pædofile
eller måske den kritiske sociolog?

spørger Henning Bech
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MUHAMMEDSAGEN

Af Tania Maria 
Johannesen

Hvad er forskellen på re-
spekt og tolerance? Er
en bøvs en ytring? Og

skal der tages særlige hensyn
til muslimer i Danmark fordi
de er en minoritet? Fronterne
blev tegnet skarpt op da tre 
af tidens mest fremtrædende
debattører krydsede klinger 
til debatmøde på Carsten
Niebuhr Afdelingen.

Trods konkurrence fra både
fredagsbar og fredagsbøn var
godt hundrede nysgerrige fra
Carsten Niebuhr og andre af-
delinger på KU mødt op for at
høre debatten mellem institut-
tets egen lektor i arabisk, Jør-
gen Bæk Simonsen, ph.d. Ja-
kob Feldt der er ansat ved Cen-
ter for Mellemøststudier på
Syddansk Universitet og
stud.mag. Fatih Alev.

Det var to studerende der
stod bag arrangementet. De

læser begge arabisk, men i
undervisningen er der ikke
meget tid til debat og analyse
af den aktuelle situation i sam-
fundet.

»Selvfølgelig bliver der talt
meget om sagen i kantinen,
men det bliver hurtigt et
spørgsmål om at være for eller
imod tegningerne og regering-
ens linje. Vi ville gerne give
andre studerende mulighed
for at diskutere i et forum med
nogle rammer så det kommer
op på et højere niveau,« forkla-
rer Helle Joensen.

Når alle prutter
Et ofte brugt ord i debatten om
Muhammed-sagen har været
‘respekt’. Det begreb gik Jakob
Feldt til angreb på da han ind-
ledte mødet med sit oplæg.

»Tolerance, respekt og ac-
cept er blevet forplumret i 
den her debat. Hvorfor skal 
jeg vise respekt over for noget
jeg personligt er uforstående

overfor. Det vil jeg ikke. Men
det betyder ikke at jeg ikke 
tolererer det. Selv om vi ikke
respekterer andres synspunk-
ter, er vi nødt til at tolerere 
deres tilstedeværelse i den 
offentlige debat,« lød det ud i
lokalet.

Temperaturen steg hurtigt i
det tætpakkede rum, og dis-
kussionen blev også ophedet –
især mellem Jakob Feldt og
Fatih Alev. Da sidstnævnte fik
ordet, var hans indlæg rettet
direkte til Jakob Feldt.

»Problemet er at vi i Dan-
mark ikke vil acceptere at vi er
et multikulturelt samfund. Det
er arrogancen overfor andre
kulturer der har startet denne
konflikt. Hvis den ikke var
brudt ud nu, ville det være
sket senere. Selv om jeg per-
sonligt går ind for islams vær-
dier, respekterer jeg samtidig
andres sekulære værdier, men
respekten for muslimers vær-
dier har været meget fravæ-

rende i Danmark de sidste
fem-seks år,« sagde han.

På spørgsmålet om tegning-
erne overhovedet skulle have
været bragt, var fronten
mellem de to også skarp. Mens
Jakob Feldt argumenterede for
at det ikke er tegningerne,
men den efterfølgende debat
der er problemet, efterspurgte
Fatih Alev en grænse mellem
ytringsfrihed og hån, spot og
latterliggørelse.

»Er en bøvs eller en prut så
også en almindelig ytring?«
spurgte han. »Hvis vi alle sam-
men gjorde det herinde, ville
ingen kunne holde ud at være
her. Det er det vi oplever i de
her dage. Det er begyndt at
stinke, og der trænger til at bli-
ve luftet ud.« 

Det billede af konflikten fik
en hovedrysten med på vejen
fra Jakob Feldt.

»Hvor er vi henne uden hån
spot og latterliggørelse? Vi øn-
sker ikke offentlig hygiejne

hvor kun renheden er tilbage,«
lød hans standpunkt i den de-
bat.

Hensygnet hensyn 
Jørgen Bæk Simonsen placere-
de sig med sit indlæg midt
imellem de to og bragte et nyt
begreb ind i debatten, nemlig
‘sårbarhed’. Ud fra den aktuel-
le situation er hans konklusion
at vi alle er sårbare over for de
forandringsprocesser der er i
vores kulturer, og at vi er nødt
til at anerkende denne sårbar-
hed for at kunne skabe en kon-
struktiv debat.

Det virkede dog mest som
en appel til ikke-muslimerne,
for samtidig argumenterede
Jørgen Bæk Simonsen for at
muslimerne i Danmark er i en
mere sårbar position end
resten af befolkningen dels
fordi de er en minoritet og dels
på grund af den efter hans me-
ning helt uacceptable retorik
der har præget udlændingede-

Fredagsbøn på KU
Tre kendte 

debattører trak
fulde huse da

de i fredags 
deltog i en 
debat om 

Jyllands-Postens
Muhammed-
tegninger på

Carsten Niebuhr
Afdelingen

Muslimsk
menings-tv

Syv personer fra den store arabis-
ke tv-station Middle East Broad-
casting Company, tilbringer ugen 
i det råkolde København 

Af Kristian Elkjær 
Kristensen

Middle East Broadcas-
ting Company, der er
søsterselskab til sta-

tionen Al Arabiya, og har
hjemme i Saudi-Arabien,
Egypten og Dubai, vil tilbringe
en lille uge i København. Sam-
talerne med et bredt udvalg af
danske borgere og menings-
dannere, heriblandt integra-
tionsminister Rikke Hvilshøj,
Karen Jespersen, imam Abdul
Wahid Petersen, komiker
Omar Marzouk, studerende og
muslimske menigheder skal
give inspiration til de næste
fem-seks ugers indslag i pro-
grammet Yallah Shabab der er
tv for de 18-30-årige.

Værten for Yallah Shabab,
Ahmad Al Shugairi, betegner
stationen som ‘næsten uaf-
hængig’, for selv om den er i
privat eje, har journalisterne
ikke lov at sende alt ud i æte-
ren.

»Vi kan ikke sige ret meget
om den saudiske kongefami-
lie, og det vi siger, skal være
positivt. Men inden for politik
er det blevet meget bedre de
seneste ti år. Vi kan godt an-
lægge en kritisk vinkel på re-
geringens politik hvis bare vi
ikke gør det for entydigt,« 

uddyber journalist Hawazen
Nassief.

En arabiskstuderende, Mo-
na, kender godt programmet:
»De er gode til at vise begge si-
der og er for det meste åbne om
alt. Det er vist sådan rimeligt
objektivt,« mener hun, men
pointerer at hun dog ikke ved
hvordan de vil fremstille denne
sag.

Saudisk kendis
De to journalister Universi-
tetsavisen talte med, sukkede
dog efter de frie tøjler som
præger de vestlige medier. 
»På mange måder er I som den
islamiske verden var for tu-
sinde år siden,« siger Ahmad
Al Shugairi.

»Dengang havde vi stor fri-
hed og tolerance i vores lande,
men det er væk i dag. Folk fø-
ler sig pressede og er derfor
mindre tolerante. Jo mere
stærk og jo mere selvtillid et
folk har, desto mere tolerance
kan man finde i samfundet,«
mener den handelsuddannede
tv-stjerne. I Saudi-Arabien er
han et af de kendte ansigter
der ikke kan gå på restaurant
uden at blive forstyrret af nys-
gerrige fans.

Trods deres suk efter større
frihed og bedre rettigheder for
kvinderne som i Vesten, er me-

diefolkene dog stadig på en
muslimsk mission. Gennem
debatter forsøger de at stoppe
den undertrykkelse af musli-
mer de ser i mange vestlige
samfund.

Mens danskerne taler om fri
presse, er en islamtro ind-
gangsvinkel lige så grundlæg-
gende og naturlig for araberne
som en sanddru omgang med
virkeligheden er for os.

De to journalister er derfor
på linje med redaktøren, Hani
Khoja, der ser en klar, islam-
fjendtlig dobbeltmoral i rege-
ringens håndtering af Muham-
med-sagen:

»Personer er kommet i fæng-
sel for racistiske tilråb mod en-
keltpersoner mens en avis ikke
bliver straffet for at fornærme
1,6 milliarder muslimer.« 

»I kan ikke skjule jer bag je-
res traditioner for satire, for I
må være klar over at det vil
fornærme muslimer når man
afbilder profeten. Tegningerne
er meget slemme. De er farli-
ge. Det er meget stødende at
afbilde Muhammed med en
bombe, for det antyder at alle
muslimer er terrorister. I kan
ikke forvente at folk uden for
Danmarks grænser ikke ser de
billeder, for sådan er verden
ikke skruet sammen længere.
Sådan er den globale landsby,«
påpeger redaktøren.

TOLERANCE – »På mange måder er I som den islamiske verden var for tusinde år siden,« siger 

Ahmad Al Shugairi.
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Barmhjertighed 
»Han er min profet, mit forbillede. Jeg elsker ham mere end noget andet. Jeg efterligner ham i alt hvad jeg

gør eller det jeg stræber efter. Han er barmhjertighedens profet (...) Han er den perfekte skabelse og at gøre

nar ad ham på den her måde, det rammer lige i hjertet på alle muslimer i verden.«

Hawazen Nassief, Deadline på DR2, den 21 februar, 2006.
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MUHAMMEDSAGEN

Af Kristian Elkjær 
Kristensen

Som repræsentanter for et
næsten uafhængigt de-
batprogram rejser pro-

grammedarbejderne fra Yallah
Shabab (Kom så, ungdom) til
verdens brændpunkter for at
få syn for sagn når der er røre
på den politiske verdensscene.
I kølvandet på stridighederne
om Muhammed-tegningerne
brugte de arabiske tv-folk en
uge i København for at lodde
stemningen og mane til for-
ståelse kulturerne imellem.

De indledte således ugen
med et to timer langt debat-
møde mellem tre af tv-statio-
nens egne medarbejdere og
omkring 20 arabiskstuderende
på Carsten Niebuhr Afdeling-
en på Institut for Tværkulturel-
le og Regionale Studier på Kø-
benhavns Universitet mandag
formiddag.

Foran de snurrende kamera-
er blev linjerne trukket op
mellem muslimerne der føler
sig trådt på, og danskerne der
måske nok fandt tegningerne
pubertære, men også var me-
get bekymrede over at tegner-
ne skulle frygte for deres liv.
Idet mange på Arabisk selv er
muslimer, var der også stor
forståelse for panelets ønske
om en dansk undskyldning for
de krænkende tegninger.

Tv-programmets 32-årige
vært, Ahmad Al Shugairi, er i
de arabiske lande kendt for ik-
ke at lægge fingrene imellem.
Hans direkte facon kom bag på
det danske publikum som fx
da arabisk-studerende Niklas i
starten fremførte at han fandt
det uacceptabelt at bladtegne-
re skulle frygte repressalier
når nu karikaturer er helt ac-
cepterede i vores kultur.

Her blev han mødt af mod-
spørgsmål fra ordstyreren der i
offensiv tone spurgte ‘selv ikke

når de mobber og forhåner?’
og ‘der er altså slet ingen
grænser for pressen?’. Ordsty-
reren ledsagede gerne sine
pointer med korancitater.

»Er der nogen der deler den
holdning, så ræk hånden op,«
opfordrede han efter et indlæg,
mens hans egne budskaber
dog ikke stod til afstemning.

Bønnemøde 
Journalisterne og programre-
daktøren tog sig gerne tid til
en runde hvor alle blev bedt
om at sige hvad de kendte til
Muhammed. 

Manglende tegn på forstå-
else hos panelet gjorde imid-
lertid deltagerne usikre på in-
itiativtagernes agenda, eller
som arabisk-studerende Mar-
tin sagde efter mødet:

»Jeg mangler i høj grad at se
den gensidige respekt, som der
tales så meget om, for hvor er
respekten for vore værdier?

De spurgte om hvad vi ville
gøre for at løse striden. Derfor
spurgte jeg også om hvad de i
de arabiske lande ville gøre, for
de nævnte jo selv at en dialog
skal følges op af handling.
Men i stedet for at svare mente
de at ‘hvis bare vi lærer Mu-
hammed at kende, så løser alt
sig.’ Mødet endte jo med at bli-
ve en farce«.

Studieadjunkt June Dahy
mente også at debatten var
delvist forfejlet:

»Jeg tror nogle af de stude-
rende føler sig lidt misbrugt.
Det fik jo karakter af et bønne-
møde til sidst hvor alle skulle
sige noget godt om Muham-
med i stedet for at komme dy-
bere ind i debatten om de kul-
turforskelle der hersker.«

Forstå os, arabere
Niklas der også læser arabisk,
følte ikke at araberne udviste
forståelse for adskillelsen af
stat og aviser.

»Journalisten havde svært

ved at forstå eller acceptere at
presse og stat er adskilt hos os.
Han mente at staten skal tage
afstand fra tegningerne. Lige-
sådan med snakken om re-
spekt. Jeg savnede en son-
dring mellem respekt og tole-
rance. Naturligvis tolererer jeg
at muslimerne er her og at de
har andre værdier end jeg,
men det er ikke det samme
som at jeg skal respektere de-
res religiøse værdier,« sagde
Niklas.

Muslimen Mariam havde
håbet at mødet kunne bidrage
til at give et bedre billede af
Danmark i den islamiske ver-
den.

»Skal vi have en dialog i
gang – og det skal vi – hjælper
provokationer ikke. Et angreb
inviterer ikke til dialog, men
svares med et andet angreb.
Som profeten sagde, så tænker
man ikke klart når man er
vred«.

Til hele Muhammed-sagens
eskalering sagde Niklas:

»Når jeg ser arabere brænde
flag af, så rammer det mig da
et eller andet sted, men så er
det heller ikke værre. Jeg tæn-
ker bare ‘nåja, det er måske så-
dan arabere gør.’ Så kan jeg
undre mig over at vores måde
at kommunikere på kan give
så stærke reaktioner i deres
verden«.

En gruppe kvindelige stude-
rende diskuterede karakteren
af det færdige tv-show. Hvis
saudiaraberne nu ser nogle
kønne danske piger sidde og
sige at Muhammed er god, kan
det jo nok bidrage til forstå-
elsen og velviljen fra deres si-
de, mente de. Og det er posi-
tivt at programmet gav links til
den danske webside another-
denmark.org der ytrer ønske
om forsoning på tværs af reli-
gion.

kek@adm.ku.dk

YALLAH SHABAB – Mandag var holdet bag program-

met Yallah Shabab på Carsten Niebuhr Afdelingen for at høre

de studerendes holdninger til Muhammedtegningerne.

Yallah Shabab
Hver uge sætter millioner af unge arabere sig 
til rette i sofaen foran tv og tuner ind på ‘Yallah
Shabab’. Om 14 dage vil de opleve tonen i de
danske studerendes Muhammed-debat

batten siden starten af 1990’-
erne.

»Vi er som majoritet nok en
smule blokerede for at fornem-
me hvordan det er at blive
gjort til genstand for de forhå-
nelser, og jeg tror aldrig vi vil
kunne forstå hvor sårbart det
er at opleve disse generaliserin-
ger i en vedvarende periode,«
forklarede han forsamlingen.

Dermed lagde han op til en
kommentar til endnu et hyp-
pigt anvendt ord i hele debat-
ten: dialog.

»Det er utroligt uhensigts-
mæssigt at der ikke gøres brug
af evnen til at lytte, men at
man hører hvad man tror der
bliver sagt,« sagde han, og for
en gangs skyld så det ud til at
de tre i panelet var enige. 

De argumenterede alle for
at ‘vi og de’ ikke hører hjemme
i debatten, og at kassetænk-
ningen skal væk hvis vi skal
fungere som medborgere i det
samme samfund. 

»Ønsker du positiv særbe-
handling af muslimer?« lød et
spørgsmål til Fatih Alev.

»Nej, der skal ikke tages
særlige hensyn. Men i proces-
sen frem mod medborgerskab,
skal majoriteten måske lige
stikke en finger i jorden og føle
hvordan minoriteten reagerer
på det der bliver sagt. Hvis
gruppen af muslimer fx bliver
stødt over noget i samfundsde-
batten, kan det jo føre til at vi
bevæger os væk fra målet om
at minoriteter også skal være
medborgere,« svarede han.

Dialog i højsædet 
Om det handler om respekt,
tolerance eller anerkendelse af
andre menneskers sårbarhed,
kom der ikke et entydigt svar
på. Men budskabet i fredagens
møde var alligevel klart: Vi er
nødt til at tale med hinanden
om det der foregår i vores
samfund lige nu.

Det var præcis hvad der ske-

te i et fyldt undervisningsloka-
le på Carsten Niebuhr Afde-
lingen. Endda så meget at ar-
rangør Helle Joensen til sidst
måtte rejse sig og trampe i gul-
vet for at lukke munden på de
debatlystne deltagere. 

Hun var glad for den store
opbakning til mødet og op-
fordrer andre studerende til at
tage lignende initiativer.

»Det er vigtigt at vi bliver
ved med at prøve at holde os
selv og vores medstuderende
opdateret om de ting der sker.
Underviserne sidder jo inde
med en kæmpe kompetence,
men det er ikke altid at insti-
tuttet har ressourcer til at sta-
ble et arrangement på benene.
I stedet må vi jo selv hive fat i
dem og sørge for at gøre deres
viden tilgængelig for andre, og
de plejer gerne at ville delta-
ge,« fortæller hun.

tmjo@adm.ku.dk
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Fortjener undskyldning
»Det islamiske folk fortjener en form for undskyldning af den danske

statsminister. Hvis han havde gjort det før, ville vi ikke have nået til dette

punkt,« siger en talsmand fra regeringen i Ankara.

Politiken, den 22. februar, 2006.
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UNDERVISNING

Af Tania Maria Johannesen

Et grønt bord, en underviser, en censor og
to, tre eller fire studerende. Gruppeeksa-
mener er ikke et ukendt fænomen på Kø-

benhavns Universitet. Hidtil har andre universi-
teter ført ordet i den offentlige debat om afskaf-
felse af denne eksamensform, men nu melder
KU sig i koret af kritiske røster.

De fleste fakulteter på universitetet bruger
gruppeeksamener i et eller andet omfang. Hvis
regeringens forslag om at ændre eksamensbe-
kendtgørelsen bliver gennemført, vil det betyde
at selv om tre studerende skriver deres bache-
lorprojekt sammen, skal de gå til mundtlig ek-
samen hver for sig. Det gælder også for alle an-
dre prøver der bygger på et gruppesamarbejde.

Forslaget vil især gå ud over Det Naturviden-
skabelige Fakultet hvor mange eksamener i for-
bindelse med den nye studiestruktur er blevet
omlagt så de nu foregår i grupper. Men også på
Samfundsvidenskab, Sundhedsvidenskab og
Humaniora vil flere fag blive ramt.

Saglige mangler
I et netop afleveret høringssvar til Videnskabs-
ministeriet efterspørger KU en saglig begrun-
delse for forslaget om at afskaffe gruppeeksa-
mener. Alle de steder hvor prøveformen bruges,
er et af hovedargumenterne at det er vigtigt at
teste de studerende på forskellige måder under-
vejs i uddannelsen for at give et bredere billede
af deres kompetencer. 

Med gruppeeksamener er der mulighed for

at opnå en dynamisk diskussion mellem de stu-
derende der afspejler det forudgående arbejde i
gruppen. Der står i eksamensbekendtgørelsen
at eksamen skal afspejle undervisningens ind-
hold, men hvis gruppeeksamener bliver afskaf-
fet, vil det ikke længere være muligt at teste de
studerende i deres gruppearbejde, og dermed
vil et vigtigt læringselement gå tabt.

Den generelle opfattelse på universitetet er
desuden at det ikke er vanskeligt at give indivi-
duelle bedømmelser på baggrund af en fælles
eksamen.

Lovstridigt forslag
Der er bred enighed blandt landets universite-
ter om at den nye bekendtgørelse vil forringe
eksamensforholdene. Rektorkollegiet har sam-

let trådene i et fælles høringssvar hvor proble-
mer af mere principiel karakter også bliver sat i
fokus. 

Ifølge universitetsloven fra 2003 har univer-
siteterne som udgangspunkt ret til selv at vælge
undervisnings- og eksamensformer. At ministe-
riet nu vil frasortere en bestemt eksamenstype,
mener rektorerne er i åbenbar strid med lovens
intentioner.

De henviser også til den succes danske uni-
versiteter har haft med at profilere sig selv in-
ternationalt på baggrund af arbejdet med nye
lærings- og prøveformer. Det arbejde vil blive
hæmmet hvis forslaget vedtages.

tmjo@adm.ku.dk

Gruppeeksamen bør bevares
Hvis det står til Københavns Universitet, skal eleverne fortsat 
have mulighed for at gå til eksamen i grupper

Af Tania Maria Johannesen

Halvanden dags under-
visning om ugen og
mindst en blok om året

helliges forskningen. Det var
hvad lektorerne blev lovet da
den nye studiestruktur på Det
Naturvidenskabelig Fakultet
blev gennemført i 2004.

Men selv om løfterne reelt
er blevet overholdt, og den nye
struktur har vist sig som en
succes med hensyn til at redu-
cere frafaldet og få flere stude-
rende gennem eksamenerne,
er flere lærere ikke tilfredse.
De føler at de bruger mere tid
på undervisning nu end de
gjorde med den gamle studie-
struktur.

»Hvis man har et lille hold,
kan det godt være det kan lade
sig gøre kun at bruge halvan-
den dag på undervisning om
ugen. Men med et stort intro-
hold på 450 elever holder det
ikke. Med vejledning og opga-
veretning har man højst en ti-
me fri hist og her,« argumente-
rer en lektor fra Fysik.

Hun er mødt op til debatmø-
det ‘Er vi ved at undervise os
til døde?’ på Naturvidenskab.
Initiativet til mødet er taget af
Kjeld Bagger Laursen der ud
over selv at være lektor, er le-
der af Center for Naturfagenes
Didaktik. Denne baggrund gi-
ver ham ekspertviden på
undervisningsområdet, men
som han selv lægger ud med at
sige, er han ikke kompetent i
egentlig stresshåndtering.

Kjeld Bagger Laursens råd
til pressede undervisere lyder
kort og godt: ‘Forelæs mindre
– sæt de studerende i sving’.
Hermed mener han at halvan-
den dags undervisning om
ugen ikke behøver at være lig
med halvanden dags forelæs-
ninger. Ved at træde tilbage i
en form for konsulentrolle,
kan underviseren frigive tid til
opgaveretning og til at forbe-
rede næste forelæsning.

»En forelæsning er ikke nød-
vendigvis opfyldelsen af un-
dervisningspligten. Det hand-
ler om læring – altså hvad den
studerende får ud af undervis-

ningen. Ved at give en kort
forelæsning og derefter lade
de studerende arbejde med re-
laterede opgaver, udnyttes ti-
den i kursets tjeneste uden at
man som underviser bliver
meget ophængt,« forklarer
han.

Lærere får stress
En af de grundlæggende ideer
med den nye studiestruktur var
netop at undervisningsmeto-
derne skulle fornys. Ved at de-
le semestret op i to blokke er
underviserne blevet tvunget til
at gennemtænke deres kurser. 

De korte kurser giver nu 7,5
ECTS point hvor der tidligere
var semesterkurser på op til

femten point. Selv om der her-
med er lagt op til at undervi-
serne hverken kan eller skal nå
igennem det samme pensum
som tidligere, mener flere at
det er problematisk. Især på de
indledende kurser er det vig-
tigt at de studerende introdu-
ceres grundigt til grundbegre-
berne, men med den nye struk-
tur føler flere at de har svært
ved at nå det de gerne vil og
derfor er nødt til at slække på
niveauet. I den situation hjæl-
per Kjeld Bagger Laursens for-
slag om at gøre forelæsninger-
ne kortere og i stedet indtage
en konsulentrolle i forhold til
de studerende ikke meget.

»Det er svært at træde tilba-

ge som underviser når de stu-
derende skal igennem så me-
get på kort tid,« beklager en af
de fremmødte sig.

De frie blokke der egentlig
er tilegnet forskning, drukner
også hurtigt i administrativt
arbejde, mener Else Trangbæk
der er studieleder på Institut
for Idræt.

»Jeg synes blokstrukturen
kan være udmærket. Proble-
met er det store administrative
pres der er på underviserne. 
I de blokke hvor de ikke har
kurser, skal de alligevel bruge
tid på at evaluere det foregå-
ende kursus og forberede pen-
sum til det næste, og samtidigt
er de måske vejledere for spe-

cialestuderende eller projek-
ter. Min opfattelse er at vores
lærere er stressede,« siger hun.

Biologerne maner til ro
Den betragtning er flere andre
studieledere på fakultetet eni-
ge med hende i. På Biologi,
der allerede indførte blok-
strukturen fra 2002, mener
studieleder Søren Rosendahl
at de andre institutter skal se
tiden lidt an.

»Det er klart at det er hårdt
at starte en ny studieordning.
Man skal jo bruge megen tid
på planlægning i starten, og
det er virkelig noget der koster
på forskningssiden,« fortæller
han.

Han understreger at det ik-
ke har noget med blokstruktu-
ren specifikt at gøre. Det vil al-
tid tære på kræfterne at lægge
undervisningen om fra en
struktur til en anden. Selve
blokstrukturen er han efter-
hånden blevet godt tilfreds
med.

»I stedet for at have under-
visningen spredt ud over hele
året bliver den koncentreret på
to eller tre blokke. Og resten af
tiden er så fri til forskning. For
de undervisere der tænker
over tilrettelæggelsen, funge-
rer det fint, men det er klart at
det selvfølgelig ikke virker hvis
man er fuldstændig anarkistisk
med sin planlægning,« forkla-
rer han.

tmjo@adm.ku.dk

Undervisning 
underminerer 
forskning
Mange undervisere føler sig 
pressede på grund af den nye 
studieordning på Naturvidenskab.
Der er ikke nok tid til at forske, 
lyder nødråbet
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ARGH – Undervisningens om-

fang spiser sig ind på de ansattes

tid til forskningen.

Angreb på selvstyre
»Afskaffes gruppeeksamen i eksamensbekendtgørelsen, vil det samtidigt være et an-

greb på universiteternes selvstyre, da det indsnævrer universiteternes muligheder for

udvikling og forbedring af eksamensformer.«

Fra Danske Studerendes Fællesråds høringssvar til ny eksamensbekendtgørelse
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GALATHEA

Af Kristian Elkjær 
Kristensen

Et skelet består af mere end
blot kalk, protein og vand.
Kigger man godt efter, er

både livet, måltiderne og dø-
den lagret i de blege knogler.
Hvordan dagligdagen var for
slaverne under de danske her-
rer på St. Croix, vil to køben-
havnske Galathea ekspedi-
tionsdeltagere nu finde ud af. 

Historikeren Niklas Thode
Jensen har i de sidste tre år la-
vet ph.d.-forskningsprojekt på
Saxo-Instituttet om slavernes
sundhedsforhold under det
danske koloniherredømme på
St. Croix.

Pia Bennike er antropolog og
lektor på Sundhedsvidenskabs
Retsmedicinsk Institut hvorun-
der der hører et laboratorium i
biologisk antropologi. Hun har
over 25 års erfaring med at
undersøge historiske folks le-
vemåder og sygdomme ved at
studere deres jordiske rester.

I fællesskab har de to nu
stykket et projekt sammen for
at finde håndgribelige beviser
på hvordan slaverne levede –
og døde – da St. Croix var på
danske hænder. Projektet
Stemmer fra Graven er et af de
få Galathea-projekter der ikke
udspringer af naturvidenska-
ben.

»Der er masser stof at under-
søge, men med de skriftlige
kilder når man til et punkt hvor

man ikke kan komme videre.
Med biologisk antropologi kan
man supplere med andre in-
formationer. Når plantageejer-
ne fx siger at slaverne fik så og
så meget at spise, stemmer det
så? Og passer beskrivelserne
af det fysiske arbejde, eller var
det i virkeligheden hårdere end
plantageejeren ville indrøm-
me?« spørger Niklas Thode
Jensen der har nærlæst meter-
vis af  tohundrede år gamle
plantageregnskaber og papirer
fra koloniadministrationen og
andre arkivalier. Han afleverer
snart sin ph.d.-afhandling,
men synes slet ikke han er fær-
dig med emnet. Derfor er han
glad for at Pia Bennike vil tage
med Galathea-ekspeditionen
til Vestindien for at undersøge
de håndgribelige beviser på
slavernes kår.

Antropologen og historike-
ren har sammen planlagt hvil-
ke facetter af slavelivet på
plantagerne der er mest værd
at udforske, men Niklas Thode
Jensen bliver hjemme på Rigs-
arkivet så længe som han kan.
Når først udgravningerne på
St. Croix går i gang står han
derimod på spring til at kaste
sig over de nye fund. Duoen
påpeger det gavnlige i at be-
gynde tolkningen af fundene
på stedet for at fremskynde
processen samt af hensyn til
journalisterne på skibet der er
parate til at telegrafere de
dugfriske historier hjem.

»Skeletstrukturen og formen
bærer vidnesbyrd om hvilke
muskler slaverne brugte mest
under arbejdet. Musklerne på-
virker jo skelettet som derfor
fortæller hvilken type arbejde
den pågældende person hav-
de. Fx kan man hos en profes-
sionel tennisspiller se en 30
procents forøgelse af knogle-
massen i slagarmen. På sam-
me måde kan slavernes knog-
ler til en vis grad røbe hvilket
og hvor hårdt arbejde perso-
nen har haft,« forklarer Pia
Bennike. »Ud fra knoglerne
kan vi undertiden også se om
slaverne døde som følge af
vold eller ulykker.«

Kemi i knoglerne
Også madens kemiske indhold
sladrer knoglerne om.

»Detaljerede analyser kan
vise om kosten har været rig
eller fattig på proteiner, om
slaverne overvejende har spist
mad fra havet og om personen
har lidt af mangelsygdomme,«
beretter Pia Bennike. Fx kan
jernmangel sætte spor på kno-
glerne  fordi knoglemarven
kommer på overarbejde med at
producere røde blodlegemer.

Når Pia Bennike har slået
fast om en slave har fået en
god kost og om han måske er
blevet slået ihjel, vil Niklas
Thode Jensen se om det stem-
mer overens med plantageeje-
rens og myndighedernes op-
tegnelser.

Krise
Et af Niklas Thode Jensens
største håb for projektet er at
det afdækker baggrunden for
slavebefolkningens overdøde-
lighed i den sidste periode af
slavetiden.

»Der var en krise i den sidste
del af slavetiden efter 1803
hvor der ikke længere måtte
indføres nye slaver. Der kom
særligt fokus på at bevare sla-
verne raske og dermed få dem
til at ‘holde længere’. Men der
døde alligevel flere end der
blev født. Historikere har
længe ment, at det skyldtes en
kombination af det hårde ar-
bejde og underernæring, men
andre faktorer kan også have
spillet ind. Fx blyforgiftning
eller specifikke sygdomme
som syfilis.« Men da palæoan-
tropologiske undersøgelser
kan fortælle om både ernæ-
ringstilstanden, udbredelsen
af syfilis og blyindtaget, er
Niklas Thode Jensens håb om
svar på dette spørgsmål ikke
urealistisk.

»Der er også spørgsmålet
om den generelle blyforure-
ning på øerne,« siger Niklas
Thode Jensen.

»Der blev brugt bly i mad-
varer, i tallerkner og glas, i
destillationsapparaterne til
romproduktionen, og måske
var det endda i drikkevandet
fordi man drak regnvand ind-
samlet fra tagene der var ma-
let med blyholdig maling. Det

kunne være spændende at
iagttage om slaverne har fået
mere eller mindre bly end de-
res herrer. De hvide havde jo
adgang til meget mere mad og
vand end slaverne, så man kan
ikke på forhånd afgøre om de
hvide på dette punkt har været
heldigere stillet end slaverne.«

Fokus på fortid
Hvorfor er det vigtigt at vide
hvad slaverne har spist og
hvad de er døde af?

»Den største del af befolk-
ningen på øerne er jo efter-
kommere af slaverne, og de vil
gerne vide mere om hvordan
livet og dagligdagen var for de
forfædre (m/k) de måske har
hørt om og hvordan deres op-
vækst formede sig. Det hand-
ler om at de gerne vil kende
deres rødder og have sat fokus
på fortiden,« forklarer Pia Ben-
nike.

»Fra et videnskabeligt per-
spektiv er det i sig selv vigtigt,
for de kilder jeg bruger i min
ph.d., siger at slaverne kun fik
dårlig mad og ikke et gram
mere end de skulle have ifølge
myndighederne. Denne under-
søgelse vil vise om det er noget
der skal korrigeres,« mener
Niklas Thode Jensen. 

Mange mennesker ser ingen
problemer i at undersøge de
jordiske rester af datidens
mennesker, men antropologen
der siden ‘75 har forsket i ske-
letter, er meget opmærksom

på ikke at krænke efterkom-
mernes følelser:

»I Danmark har vi ikke de
store problemer med udgrav-
ning af fortidens skeletter. Det
skal ses i forhold til at over 80
procent af alle udgravninger
er nødudgravninger på grund
af anlægsarbejde som under
alle omstændigheder vil for-
styrre skeletterne. En arkæolo-
gisk udgravning og efterføl-
gende antropologisk undersø-
gelse er således en mere re-
spektfuld måde at behandle
skeletterne på, og det skaffer
os mere viden om vore egne
forfædre. Samtidig er mange
danskere engagerede og inter-
esserede i vores fælles fortid.
Andre steder, og især i USA,
har de et meget større tabu
omkring det. Skeletterne be-
tragtes som hellige, og en op-
gravning betragtes som disre-
spekt for de døde. Så vores
strategi er at lade de lokale
komme til os med en liste over
mulige områder med gravste-
der at udgrave i forbindelse
med anlægsprojekter samtidig
med at de beder os om at få
undersøgt deres forfædres hel-
bred. Det ville være utænkeligt
og respektløst uden en anmod-
ning og uden projektet sker i
samarbejde med de lokale,« si-
ger Pia Bennike.

kek@adm.ku.dk

TALER MED DØDE –
Skeletterne kan for Pia Bennike

afsløre levevilkår, trængsler og

skavanker gennem deres lange

eller korte liv. Her viser hun

Niklas Thode Jensen kraniet af

en ca. 38-årig mand fra de Dansk

Vestindiske Øer. Dog ikke en 

slave ...

Stemmer fra graven
Det er over 150 år siden slaveriet på St. Croix ophørte. Alligevel har
man aldrig hørt slavernes version af livet på den gamle danske koloni.
Det vil en historiker og en antropolog nu lave om på
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Galathea i rørte vande 
»Balladen om tegningerne (...) får nu konsekvenser for Galathea 3-ekspeditionen, der

skal afsejle til august. Ekspeditionen skulle i efteråret sejle gennem Suezkanalen i

Egypten, Det Røde Hav, Den Arabiske Havbugt og Indonesien. Ruten (...) lægges nu om,

så ekspeditionen i stedet går syd om Afrika og krydser Det Indiske Ocean til Darwin i

Australien, hvor den oprindelige ruteføring Jorden rundt ventes genoptaget.«

Politiken, den 22. februar 2006.



10 Un i v e r s i t e t s av i s e n  3  . 2 0 0 6

Teologi i tal

831 studerende 

122 hel- og deltidsansatte

19 phd. studerende

Adresse: Købmagergade 44-46

Brugsareal: 5.775 kvm

Det Teologiske Fakultet består udover

Teologi af kandidatuddannelsen i Afri-

ka-studier (50 studerende)

Teologi har tre grunddiscipliner svaren-

de til de tre afdelinger og biblioteker

på fakultetet: Kirkehistorie, Bibelsk Ek-

segese (tolkning og tekstforståelse) og

Systematisk Teologi (praktisk teologi,

dogmatik, etik og religionsfilosofi)

Teologi huser desuden Center for Afri-

kastudier, Center for Kunst og Kristen-

dom, Center for Studiet af Bibelens

Brug, Center for Studiet af Kulturarven

fra Middelalderens Ritualer, Center for

Subjektivitetsforskning samt forsker-

skolen Religion og Samfund

Af Pia Melander Guilbert
og Lise K. Lauridsen

Midt mellem Vero
Moda og Konica duk-
ker det op, Det Teolo-

giske Fakultet. Gården bag
Købmagergades hektiske, ma-
terialistiske leben ligger dog
ikke øde hen. Rygere damper
af. Cykler parkeres, og der er
en stadig vandring fra under-
visning til læsegrupper, fore-
drag, frokost og fredagsbar. 

Men der er også stilhed.
Mellem de tykke bøger på Teo-
logis tre biblioteker sidder de
studerende fordybet i hebræis-
ke oversættelser, religionsfilo-
sofiske analyser og kirkehisto-
riens højdepunkter.

Læsepladserne der er strøet
ud over bibliotekerne, fortæl-
ler deres egen historie om livet
som teologistuderende: tyske,
engelske, latinske og græske

ordbøger, Kierkegaard og Løg-
strup og håndbøger i bibel-
tolkning. Og så en enkelt krav-
lenisse og en kaffekop.

Lektiecafe
I lektiecafeen for græsk og la-
tin kunne man forestille sig at
møde fortvivlede unge men-
nesker der kæmper sig igen-
nem første års pensum klynget
til en kop kaffe. Men stem-
ningen er rolig og koncentre-
ret. 

Et par gamle computere
summer, men står ubrugte
hen, og studiemedhjælperen
lister rundt og hvisker med de
studerende der har brug for
hjælp. En hurtig rundspørge
afslører at der næsten ikke er
nogle førsteårsstuderende til
stede. 

»Jo, dem derovre måske,«
siger en lyshåret pige og peger
hen mod en mand og en dame

på henholdsvis 68 og 62 år.
Elisabeth og Bjørn hæver gen-
nemsnitsalderen for nye teolo-
gistuderende (26-27 år) bety-
deligt. De er begge gået på
pension, og de betegner teolo-
gien som en gammel interesse
de nu har fået tid til at forføl-
ge. 

»Det er dejligt at læse sam-
men med unge mennesker, og
undervisningen er virkelig
god,« fortæller Elisabeth som
har været kontorchef i HK.

»Ja, men man er nødt til at
etablere grupper for at komme
gennem sprogfagene, derfor
kommer vi her i lektiecafeen,«
tilføjer Bjørn.   

Studiemedhjælperen forkla-

rer at der ikke er så mange der
benytter sig af muligheden for
at få hjælp til sprogfagene. De
fleste prøver at klare det selv
eller slår sig ned med deres læ-
segruppe i kantinen eller kæl-
deren. 

Fælleskøkken
Kantinen på Teologi minder
mest af alt om et stort fælles-
køkken. Medlemsskab koster
50 kroner om året, men så kan
man også indtage dagens ret
for en rund tyver. Efter køen at
dømme, er det et tilbud de
fleste studerende benytter sig
af. Og det er også de studeren-
de selv der står for madlav-
ningen. 

Ved et af de lange borde sid-
der Mie, Rikke, Lisbeth og Bet-
tina og spiser riskager med
kartofler og tomatsovs. De læ-
ser på andet år og har fundet
sammen i en læsegruppe. De
har tretten timers undervis-
ning om ugen fordelt på
græsk, hebræisk, kirkehistorie
og kirkehistorisk metode. Der-
udover læser de lektier i hvert
fald 20 timer om ugen, og en
stor del af tiden bliver brugt i
gruppen.

Pigerne er enige om at cirka
halvdelen af deres årgang
faldt fra i løbet af første år.
Selv er de ikke blevet voldsomt
overraskede over den store ar-
bejdsbyrde som især skyldes

sprogfagene.
»Man indser efterhånden at

det altså er til at komme igen-
nem,« forklarer Rikke.

»Men det er et knoklearbej-
de,« tilføjer Mie: »Og man kan
undre sig over at vi skal have
så meget latin. Men hebræisk
som vi har nu, kan jeg godt se
hvad vi skal bruge til. Det er
nødvendigt for at forstå og dis-
kutere de originale tekster, og
nogle ord kan slet ikke over-
sættes til dansk.«

Tro
Tre af de fire piger, der er
mellem 25-27 år, ved allerede
nu at de gerne vil være præs-
ter. 

KU Derude
Københavns Universitet har en rig flora af institutter, centre,

fag og fakulteter fyldt med vadesteder hvor sære eksistenser

og vilde ideer spirer. Universitetsavisen har fundet travestøvler-

ne og kompasset frem for at gå tættere på KU’s uudforskede

krinkelkroge. Turen starter på Teologi, hvorefter kursen i de

kommende numre sættes mod Samfundsvidenskab, Naturvi-

denskab, Jura, Sundhedsvidenskab og Humaniora

Hvis du har en god ide fra universitetets underskov, så skriv til

uni-avis@adm.ku.dk.

REPORTAGE

I de helliges baggård
I to baggårde i indre by lever teologerne side om side med Trinitatis
Kirken, ældgamle tekster og den moderne verdens fristelser 
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FÆLLESSKAB – De

studerende og undervi-

serne kender hinanden

godt. Kantinen og kælde-

ren er to ad de fore-

trukne tilholdssteder.



Af Lise K. Lauridsen

De teologistuderende hø-
rer til alderspræsiden-
terne på KU. Når de

starter på studierne, er de fem
år ældre end gennemsnittet,
og ingen teologistuderende
fuldfører ifølge statistikken
studiet på normeret tid. De-
rudover er Teologi indehaver
af landets højeste frafaldspro-
cent: Knap hver tredje stude-
rende opgiver i løbet af de før-
ste tre år.

For teologi er tungt. At kun-
ne tolke biblen på et videnska-
beligt grundlag kræver at de
studerende mestrer både
græsk, latin og hebræisk. Og
på Teologi er der da heller ing-
en tvivl om at de tre sprogfag
er lidt af en mur for de fleste
studerende der troede de skul-
le fordybe sig i kristendom, fi-
losofi og historie.

»Sprogfagene er altid til dis-
kussion, men generelt er der
ikke den store uenighed om at
de sproglige redskaber er nød-
vendige for at kunne læse teo-
logi. Det er klart at vi ville be-
grænse frafaldet med et snup-
tag hvis vi skar ned på sprogfa-
gene, men vi ville også be-
grænse de studerendes mulig-
heder for at arbejde selvstæn-
digt og kritisk med traditio-
nens tekster,« siger Kirsten
Busch Nielsen der godt ved at
kravet om latin og græsk på a-
niveau er højt i en tid hvor la-
tin ikke engang er obligatorisk
i gymnasiet længere.

»Vi oplever et vist sammen-
stød mellem studieformer og
læringsmetoder på Teologi.
Man kan simpelthen ikke lære
græsk, latin og hebræisk uden
at arbejde meget disciplineret,
og det er mange studerende
slet ikke vant til,« mener hun.

Men Teologi prøver at lette
studiestarten med de tunge
sprogfag. Filosofi, historie og
bibelstudier er blevet en mere
integreret del af de første år på
studiet end for bare fem år si-
den. 

Selve sprogundervisningen
der bliver varetaget af under-
visere fra Græsk og Latin på
Humaniora, har været igen-
nem et grundigt pædagogisk

tjek hvor der er blevet blødt op
på undervisningsformen, eta-
bleret læsegrupper og lavet
daglige lektiecafeer hvor de
studerende kan hente hjælp
fra en vejleder og via virtuelle
læringsprogrammer.

For effektivt
Resultatet af bestræbelserne
på at gøre teologi lettere at
komme igennem uden at kva-
liteten svækkes urimeligt, kan
ses allerede nu, mener Kirsten
Busch Nielsen.

»Der er en tendens til at de
studerende læser efter studie-
ordningen – altså tager fagene
når de skal. Det holder sam-
men på de hold som de stude-
rende er startet på og øger stu-
dieeffektiviteten,« siger Kir-
sten Busch Nielsen der dog hå-
ber at de nye tiltag ikke ensret-
ter teologistudiet alt for me-
get.

»Vi skal selvfølgelig bruge
ressourcerne så fornuftigt vi
kan, men det er langt fra alt
hvad der ligner sløseri hos
langsomme studerende der er
det. Studier tager nu engang
tid. Ligesom molboen der hi-
ver i kornet for at få det til at
gro, kan vi også være for utål-
modige og skynde så meget på
de studerende at de ingen veg-
ne kommer. Uddannelse er ik-
ke sådan at styre. Det samme
gælder uddannelsesvalget,« si-
ger hun.

Efter i en årrække at have
haft faldende søgning af nye
studerende, fik Teologi sidste
år 19 procent flere ansøgere.
Om det er den stigende inter-
esse for religion og tro eller
ren tilfældighed, har Kirsten
Busch Nielsen ingen ide om,
men hun er ikke i tvivl om at
Teologi kommer til at arbejde
endnu mere på at analysere
uddannelsesvalget og gerne
også mindske frafaldet på ud-
dannelsen. 

Og fakultetet har tænkt sig
at sætte helt konkrete mål for
det arbejde.  

»Men problemet med frafald
er efter min mening stærkt
overdrevet. Samfundsmæssigt
må det da være en gevinst at
de studerende kommer på den
rigtige hylde frem for at de ta-
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Lisbeth er endnu ikke sikker
på hvad hun vil bruge sit fag
til. Hun kunne godt forestille
sig at tage tilvalg på et andet
fag som fx Mellemøststudier,
og måske på længere sigt be-
skæftige sig med etik. Hun sy-
nes det er svært at koble den
kritiske tilgang til kristendom-
men som man får på studiet,
med præstegerningen.

Bettina anser derimod den
kritiske tilgang som en forud-
sætning for at kunne bestride
præsteembede. Hun tror også
godt at man kan blive præst
uden at være troende. 

»Det handler i sidste ende
om at være firmaloyal,« siger
Bettina der dog giver de andre
ret i at det kan være svært at
skulle overbevise folk om Guds
eksistens hvis man ikke selv
tror.

Ingen af pigerne er blevet
mere eller mindre troende ef-
ter at være startet på teologi-
studiet.

»Jeg er nok blevet mere ra-
tionel i min tro og mindre
naiv. Det handler ikke længere
om en gammel langskægget
mand, men om at man godt
kan tro uden at have beviser,«
forklarer Mie der efter at være
begyndt på teologi føler at
større behov for at gå i kirke:
»Ellers forsvinder Gud simpelt-
hen for mig«. 

Til gengæld er de alle blevet
udsat for spørgsmål, ingen vil-
le have fundet på at stille dem
før de begyndte at læse teolo-
gi.

»Hvis man siger at man vil
være præst, kan folk finde på
at spørge om man drikker, om
man må have sex eller hvad
man mener om bøsser,« siger
Mie.

»Ja, folk kan være virkelig
grænseoverskridende,« tilføjer
Lisbeth: »Meget af det der
handler om tro, er jo i virkelig-
heden dybt privat.«

Påstanden fra andre egne af
universitetet om at teologi ik-
ke er et videnskabeligt studie,
har pigerne ikke meget til
overs for.

»Man får ikke 13 for at sige:
Jamen, jeg tror på Gud,«
understreger Mie og smiler.         

Den højeste videnskab
Det kan godt være at ugudeli-
ge eller naturvidenskabelige
røster mener at Teologi slet ik-
ke hører hjemme på universi-
tetet, men for dekan Steffen
Kjeldgaard-Pedersen er der
ingen tvivl: Teologi er den høj-
este videnskab, eller i hvert
fald den ældste. Teologi var
det første fag på Københavns
Universitet. 

Det Teologiske Fakultet står
altid først i rækken af fakulte-
ter, og den teologiske dekan
går forrest når fakulteternes
ledere materialiserer sig ved fx
immatrikulationen. Men teo-
logi lever også i bedste velgå-
ende som videnskab i dag, for-
klarer en stolt dekan mens han
viser rundt i de gamle, hygge-
lige baghuse. 

Turen ender i Teologis kæl-
derbar hvor der bliver røget ci-
garetter og læst mellem væg-
genes plakater med grønne
træer. Kælderbaren bliver flit-
tigt brugt til læsning, foredrag
og så selvfølgelig indtagelse af
øl – hele 39 forskellige af slag-
sen. Måske ånden gemmer sig
i flasken?

Læs mere om Kælderbaren >>

Lizette Harritsø, 21 år, 4. semester
Bag Teologis kælderbar står Lizette Harritsø. For hende var det

interessen for religion, kristendom og filosofi der gjorde at hun

valgte teologi. 

»Og så fordi jeg gerne vil være præst,« siger hun. Selvom teologi

på grund af græsk og latin er et fuldtidsstudium, er der både tid

til at stå i fredagsbar, have studiejob og gå i studentermenighe-

den.

»Teologi er et rart sted at være fordi der altid er liv og folk he-

rinde. Det giver en god energi i baren og kantinen,« siger Lizette.

Hun er også selv på studiet hver dag fra kl. 8 til 15 og så lidt læng-

ere når der er fredagsbar.

Til spørgsmålet om hun tror på Gud er svaret prompte: Ja.

Kristine Krarup, 20 år, 3. semester
Da de andre fra gymnasiet holdt sabbatår og tjente penge i 

Kvickly til en tur til Afrika, søgte Kristine Krarup ind på Teologi.

»Her kunne jeg kombinere alle de fag jeg godt kunne lide i 

gymnasiet: historie, filosofi, religion og oldtidskundskab,« siger 

Kristine Krarup. 

Hun ved ikke om hun vil være præst: »Jeg vil gerne undervise og

skrive på en eller anden måde.«

Hun er troende uden dog at holde sig tilbage i fredagsbaren, og

studiemiljøet på Teologi er hun glad for selvom hun synes det er

de samme mennesker der går igen.

»Jeg opholder mig nok cirka otte timer om dagen på Teologi for

studiet og især sprogfagene fylder meget,« siger Kristine der også

bruger kælderbaren på Teologi til at læse i.

Ane Bækgaard, 24 år, 6. semester
»At blive præst er en måde at kombinere det at hjælpe andre

mennesker med det kristne budskab som for mig er en helt fan-

tastisk livsfilosofi. Det er et privilegium at få SU for at få lov til at

beskæftige sig med livets store spørgsmål.«

Onklen er præst hvilket har inspireret Ane en smule da hun valgte

uddannelse. For Ane gør kælderbaren meget for miljøet på Teo-

logi. 

»Om fredagen er der studentergudstjeneste i Trinitatis Kirken, fro-

kost i Studentermenigheden, og så kan man gå direkte i fredags-

baren kl. 14,« fortæller hun.

Baren holder tit åbent til sent på natten, og beliggenheden i indre

by gør det til en rigtig bar og ikke bare en fredagsbar, mener Ane.

Ind imellem kan hun godt mærke at teologi er et meget lille sted

med mange forskellige mennesker i forskellige aldre, men det gi-

ver også et rigt studiemiljø at der er stor forskel på de studerende:

»De fleste teologistuderende er meget åbne også overfor folk de

ikke kender og for at diskutere.«  

Anders Thomsen Brok, 27 år, 10. semester
Anders Thomsen Brok har læst Teologi siden 1997 og har skrevet

speciale, men mangler stadig et år.

»Jeg kom ikke ind på Historie, og så var Teologi min anden priori-

tet. Jeg blev så hængende fordi faget var så interessant og bredt

med både sprog, historie og tekstanalyse,« siger han. 

Anders Thomsen Brok tror på Gud, men vil ikke være præst:

»Min mor er fængselspræst, så jeg kender miljøet fra hende. Det

er et hårdt job hvor man er en offentlig figur hele tiden og nær-

mest ikke har noget privatliv.«

Studiemiljøet på teologi er efter Anders mening rigtig godt.

»Men man skal selv opsøge det. Og det gør jeg. Jeg er nærmest

en del af møblementet hernede i baren.«

Niels Ulrik Vaangskov, 34 år, 10. semester
Niels Ulrik Vaangskov startede på teologi i 1997 og regner med at

være færdig om et år. Valget faldt på teologi fordi han ville være

præst.

»Jeg synes det er et meningsfuldt og vigtigt arbejde. Det er noget

jeg føler jeg vil kunne lave resten af mit liv. Det har sådan et evig-

hedsperspektiv.«

Niels Ulriks oldefar var præst, men det fandt han først ud efter

han var begyndt på studiet.

Om studiemiljøet på teologi har han kun en ting at sige:

»Det er vidunderligt,« siger han. Niels Ulrik har selv været meget

aktiv omkring det sociale i løbet af sin studietid. Blandt andet har

han siddet i fakultetsrådet. Og så går han meget i fredagsbaren.

Billig ånd i brand
Den 9. januar var der brand i den billige udgave af Ånden, tøjforretningen Esprit, belig-

gende under Teologis biblioteker. Bibliotekerne måtte evakueres, og den efterfølgende

udluftning gjorde dekanen  nervøs. »Nu håber jeg ikke vi fyrer for fuglene« bemærke-

de han. Det gjorde biblioteket ikke. De næste par dage var temperaturen på bibliote-

kerne tæt på nulpunktet.

Kilde: Teologisk Fakultets studenterflyer a4ark.

EKSEGESE – Der bliver studeret intenst på

Bibliotek for Bibelsk Eksegese hvor de studerende

kan fordybe sig i tolkning og oversættelse af bibel-

tekster.
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KU-DERUDE

Af Lise K. Lauridsen

De teologistuderende hø-
rer til alderspræsiden-
terne på KU. Når de

starter på studierne, er de fem
år ældre end gennemsnittet,
og ingen teologistuderende
fuldfører ifølge statistikken
studiet på normeret tid. Der-
udover er Teologi indehaver af
landets højeste frafaldspro-
cent: Knap hver tredje stude-
rende opgiver i løbet af de før-
ste tre år.

For teologi er tungt. At kun-
ne tolke biblen på et videnska-
beligt grundlag kræver at de
studerende mestrer både
græsk, latin og hebræisk. Og
på Teologi er der da heller ing-
en tvivl om at de tre sprogfag
er lidt af en mur for de fleste
studerende der troede de skul-
le fordybe sig i kristendom, fi-
losofi og historie.

»Sprogfagene er altid til dis-
kussion, men generelt er der
ikke den store uenighed om at
de sproglige redskaber er nød-
vendige for at kunne læse teo-
logi. Det er klart at vi ville be-
grænse frafaldet med et snup-
tag hvis vi skar ned på sprogfa-

gene, men vi ville også be-
grænse de studerendes mulig-
heder for at arbejde selvstæn-
digt og kritisk med traditio-
nens tekster,« siger Kirsten
Busch Nielsen der godt ved at
kravet om latin og græsk på a-
niveau er højt i en tid hvor la-
tin ikke engang er obligatorisk
i gymnasiet længere.

»Vi oplever et vist sammen-
stød mellem studieformer og
læringsmetoder på Teologi.
Man kan simpelthen ikke lære
græsk, latin og hebræisk uden
at arbejde meget disciplineret,
og det er mange studerende
slet ikke vant til,« mener hun.

Men Teologi prøver at lette
studiestarten med de tunge
sprogfag. Filosofi, historie og
bibelstudier er blevet en mere
integreret del af de første år på
studiet end for bare fem år si-
den. 

Selve sprogundervisningen
der bliver varetaget af under-
visere fra Græsk og Latin på
Humaniora, har været igen-
nem et grundigt pædagogisk
tjek hvor der er blevet blødt op
på undervisningsformen, eta-
bleret læsegrupper og lavet
daglige lektiecafeer hvor de

studerende kan hente hjælp
fra en vejleder og via virtuelle
læringsprogrammer.

For effektivt
Resultatet af bestræbelserne
på at gøre teologi lettere at
komme igennem uden at kva-
liteten svækkes urimeligt, kan
ses allerede nu, mener Kirsten
Busch Nielsen.

»Der er en tendens til at de
studerende læser efter studie-
ordningen – altså tager fagene
når de skal. Det holder sam-
men på de hold som de stude-
rende er startet på og øger stu-
dieeffektiviteten,« siger Kir-
sten Busch Nielsen der dog hå-
ber at de nye tiltag ikke ensret-
ter teologistudiet alt for me-
get.

»Vi skal selvfølgelig bruge
ressourcerne så fornuftigt vi
kan, men det er langt fra alt
hvad der ligner sløseri hos
langsomme studerende der er
det. Studier tager nu engang
tid. Ligesom molboen der hi-
ver i kornet for at få det til at
gro, kan vi også være for utål-
modige og skynde så meget på
de studerende at de ingen veg-
ne kommer. Uddannelse er ik-
ke sådan at styre. Det samme
gælder uddannelsesvalget,« si-
ger hun.

Efter i en årrække at have
haft faldende søgning af nye
studerende, fik Teologi sidste
år 15 procent flere ansøgere.
Om det er den stigende inter-
esse for religion og tro eller
ren tilfældighed, har Kirsten
Busch Nielsen ingen ide om,

men hun er ikke i tvivl om at
Teologi kommer til at arbejde
endnu mere på at analysere
uddannelsesvalget og gerne
også mindske frafaldet på ud-
dannelsen. 

Og fakultetet har tænkt sig
at sætte helt konkrete mål for
det arbejde.  

»Men problemet med frafald
er efter min mening stærkt
overdrevet. Samfundsmæssigt
må det da være en gevinst at
de studerende kommer på den
rigtige hylde frem for at de ta-
ger en hel uddannelse de ikke
interesserer sig for. De fleste
unge i dag er vant til at valg
kan gøres om, så hvorfor skul-
le valget af videregående ud-
dannelse så være så meget an-
derledes?« spørger Kirsten
Busch Nielsen.

Det der skal fokuseres på er
de studerende der tabes på
gulvet, men som kunne være
blevet udmærkede cand.the-
ol.’er. Her ligger problemet og
ikke i de tidlige studieskift,
mener hun.

Adgangsbegrænsning
duer ikke
I modsætning til de fleste an-
dre fag med stort frafald, har
Teologi dog ikke aktuelle pla-
ner om at indføre adgangsbe-
grænsning på studiet hvor der
i princippet er frit optag.

Ingen undersøgelser kan
nemlig entydigt dokumentere
at studerende med høje karak-
terer fra gymnasiet klarer sig
markant bedre end andre på
Teologi.

Kirsten Busch Nielsen tror
snarere at det er vigtigt at
fremme et attraktivt socialt og
fagligt miljø, så de studerende
ikke falder fra. Og her har Teo-
logis størrelse som universite-
tets absolutte miniput sin for-
del.  

»Forskningsbaseret under-
visning er ikke bare et ord på
Teologi. Vores fremmeste pro-
fessorer og lektorer underviser
de studerende fra første se-
mester. Det giver mulighed for
relationer mellem studerende
og lærere der holder igennem
hele studiet og den slags lang-
varige forhold er helt uvurder-
lige når det gælder om at fast-
holde studerende og skabe go-
de kandidater og forskerspi-
rer,« forklarer hun.

Kravet fra politisk side om at
alle danske uddannelser skal
være bygget op på den samme
måde med en treårig bachelor
og en toårig kandidatuddan-
nelse der afsluttes med et spe-
ciale, har haft sine fordele og
ulemper. Til fordelene hører at
studiet er blevet mere oversku-
eligt opbygget. Ulempen er
ifølge Kirsten Busch Nielsen at
den nye ensrettede opbygning
kan blive en spændetrøje.

»Hvad er den saglige nød-
vendighed ved at alle danske
universitetsuddannelser uan-
set indhold skal være ens?«
spørger Kirsten Busch Nielsen
der godt kan ærgre sig over at
Teologi i fremtiden skal afslut-
tes med et speciale.

Studerende der startede før
2003 kunne selv vælge hvor-

når de ville skrive speciale. I
stedet blev kandidatstudiet af-
sluttet med en række såkaldte
kandidateksamener der lå ef-
ter specialet. Det virkede som
en tilskyndelse til at få specia-
let afsluttet. Den afsluttende,
mundtlige eksamen virkede
som en festlig markering af at
studiet var gennemført. 

»Måske det er en del af årsa-
gen til at vi aldrig rigtig har
oplevet specialesump på 
Teologi,« siger Kirsten Busch
Nielsen.  

Selv om 95 procent af de
studerende på kandidatud-
dannelsen bliver færdige, så
venter der ikke en masse ledi-
ge jobs. Teologi har dog ikke
som på Humaniora lavet de
store tiltag for at præparere de
studerende til at søge genera-
listjobs.  

»Vi har ansat en erhvervsvej-
leder der råder de studerende
om overgangen fra studium til
erhverv, og i princippet er der
plads til fx praktikforløb på
overbygningen. Men studie-
nævnet har ikke ønsket at skæ-
re i de akademiske discipliner
til fordel for at erhvervsrette
Teologi mere. Vi er en profes-
sionsuddannelse hvor cirka 80
procent af vores færdige kan-
didater bliver præster når de
har taget en supplerende ud-
dannelse i folkekirkens regi.
Og de har mest af alt brug for
akademiske studier som for-
udsætning for deres erhverv,«
siger Kirsten Busch Nielsen.

likl@adm.ku.dk

Teologi tager tid
Teologi har landets højeste 
frafaldsprocent og nogle af 
universitetets ældste studerende,
men fakultetets ledelse har 
dog ikke tænkt sig at ensrette 
universitetets ældste studium 
alene for effektivitetens skyld 

Flere tal på teologi

Ansøgertallet til Teologi steg sidste år med 15 procent. Der er

frit optag til de cirka 130 pladser 

Ifølge de seneste tal falder 62 procent af de teologistuderende

på KU fra. På kandidatuddannelsen er frafaldet på fem pro-

cent.

Ud af de knap 800 studerende på teologi:

– Har hver 7. barn 

– Er hver 9. inaktiv (mere end et år forsinket)

– Er 330 studerende ukendte i SU-systemet 

Ledigheden blandt teologer var i december 2005 6,2 procent.

I 2004 gennemførte ni procent bachelorstudiet på normeret

tid. Ingen gennemførte kandidatuddannelsen på normeret tid.

Trådløst netværk   
Der er kommet trådløst netværk på Teologi, og det er rigtig smart. Auditorierne er

dækkede og kantinen er blevet et ‘hotspot’. Eneste problem er at bibliotekerne og kæl-

deren hvor de studerende oftest læser lektier, ikke er dækkede. Det skyldes efter sigen-

de at fakultetets IT-ansvarlige ikke var på arbejde da netværket blev implementeret.

Kilde: Teologisk Fakultets studenterflyer a4ark.  

DET SVÆRESTE STUDIUM – Teologi er tungt. At kunne tolke biblen på et videnskabeligt 

grundlag kræver at de studerende mestrer både græsk, latin og hebræisk.
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KU DERUDE

Af Pia Melander Guilbert

Han kunne godt ligne en
præst. Høj og rank kom-
mer han gående op ad

kirkegulvet i sin lange sorte
frakke. Men det er han ikke.
Ikke endnu. Og det der skal
ske om lidt er bare den første
smagsprøve på hvad der forhå-
bentligt venter ham ude i
fremtiden. Der er et uroligt
skær i de grå øjne. For et par
dage siden tænkte han at det
ville være ligesom at springe
ud fra femmetervippen. Ikke
værre. Og slet ikke så slemt
som at gå til eksamen. I dag er
nerverne anderledes drilske.
Så sent som i går foretog han
de sidste ændringer i sin præ-
diken og mon han nu kan
finde ud af at uddele nadveren
på det rigtige tidspunkt? 

Der kommer sikkert ikke ret
mange, prøver han at berolige
sig selv med. Det er jo vinterfe-
rie, og dagens gudstjeneste
har ikke været annonceret ov-
re på fakultetet. Han glæder
sig nu også lidt – mest til at få
det overstået.

En del af kristendommen
Christian Aalling begyndte på
teologistudiet i sommeren
2003. Han er 34 år og har i
forvejen en kandidatgrad i re-
ligionsvidenskab og engelsk.
Efter at have afsluttet sin før-
ste videregående uddannelse,
underviste han i religion på
gymnasiet. Og her indså han
det: At han ikke bare ville stå
og betragte kristendommen
udefra. Han ville være en del
af den. Han ville være præst.

At Christian har læst reli-
gionsvidenskab, betyder at
han har fået afskrevet cirka to
årsværk af teologistudiet. Når
dette semester slutter, har han
læst tre år, og han regner med
at det vil tage ham fire år i alt.

SU´en  slap op på den første
uddannelse, så for at holde ud-
gifterne nede, bor han hos for-
ældrene i Ølstykke. Tjener en
lille smule penge som studie-
medhjælper i fakultetets lek-
tiecafe og lever ellers, som han
selv udtrykker det, “ på et ek-
sistensminimum”.    

En ledig dato
I sommer begyndte han i den
studiekreds der hver måned
evaluerer de studerendes præ-
dikener. Samtidig blev han
skrevet op til selv at holde en.
Til trods for at hver studeren-
de kun må melde sig til en præ-
diken per semester, var de fle-
ste datoer dog allerede booket
op. Så det skulle blive fredag
den 17. februar 2006 før Chri-
stian kunne få sin chance.    

Han skal holde gudstjene-
sten sammen med Ea Ander-
sen der er præst. Christians del
består i at tale fra prædikesto-
len og uddele oblater under
nadveren. Det er det sidste
han er mest nervøs ved. Af en
eller anden grund håber han
bare at  kirkegængerne smiler
til ham når de går op mod
nadverbordet.

Kirketjeneren instruerer Ea
Andersen og Christian i hvor-
dan de skal bruge mikrofonen. 

»Har du prøvet at holde tale
før?« spørger han.

»Ikke med mikrofon,« svarer
Christian spagt, og kirketjene-
ren forklarer at det er vigtigt at
tale artikuleret.

»Du skal udtale ordene så
langsomt at det næsten virker
grotesk samtidig med at du
lægger kraft i stemmen,« siger
han, og udtrykket i Christians
ansigt får ham til at understre-
ge at ja, det er rigtigt svært.

»Så svært er det altså heller
ikke,« beroliger Ea Andersen
inden Christian smutter ud for
at hilse på et par venner.

På prædikestolen
Det er ikke kun Christians ven-
ner, men også flere af hans
medstuderende fra Teologi der
er mødt op for at deltage i
gudstjenesten. Da den begyn-
der, er der cirka 30 kirkegæng-
ere til stede. De har næsten al-
le sammen sat sig midt i kirken
hvorfra man har bedst udsyn
til prædikestolen. Her vil ties,
her vil bies synger de med på
første salme, men teologistu-
derende har tilsyneladende ik-
ke større stemmepragt end de
fleste andre vinterhæse dan-
skere, og fra forreste række
hvor Christian sidder sammen
med Ea Andersen, lyder deres
stemmer som en forkølet snøv-
len.

Selv synger Christian ikke
med. Lidt uroligt flytter han på
benene og bladrer i salmebo-
gen for at se hvornår sidste vers
slutter. Så rejser han sig. Går
forbi alteret, ned langs venstre
side af kirken og op ad den lil-
le trappe til prædikestolen. 

Efter at have læst dagens
tekst som stammer fra Marku-
sevangeliet, begynder han sin
prædiken.  

»Hvad skal vi gøre, hvordan
skal vi bære os ad med at nå
frem til noget der er bedre end
det liv og den verden, som vi
kender?« starter han.  

Stemmen er rolig som havde
han prøvet det mange gange
før, men overkroppen der vri-
der sig fra side til side røber at
situationen alligevel er lidt
uvant. At stå der, hævet over
alle andre. 

Med livrem og seler
Til en almindelig gudstjeneste
taler præsten ud fra flere bi-
beltekster, men for at gøre det
lidt mere enkelt, nøjes de stu-
derende der får lov til at præ-
dike i Trinitatis Kirke, med en
tekst. Prædikenen skal forhol-
de sig til teksten og rumme en
tolkning som moderne men-
nesker kan relatere til.   

Christian skrev sin prædiken

på en formiddag. Så sendte
han den til studenterpræsten
der kun havde en enkelt kom-
mentar. Siden har han fået fe-
edback fra et par af sine med-
studerende, og fra en  kamme-
rat som han har læst den højt
for. 

Nogle studerende vælger
kun at bruge den udleverede
bibeltekst som udgangspunkt
og taler derefter  frit fra leve-
ren, men det synes Christian
let kan blive patetisk fordi man
som studerende endnu ikke
har den store erfaring at tale
ud fra. Selv har han valgt at
holde sig tæt op ad teksten.
Som han siger, er den “med
livrem og seler”. Han skal ikke
have hug for sin præstation
ved næste studiekreds.  

Ned igen
Han bliver ved med at tale.
Højt og tydeligt. Om hvad
Guds rige er og hvordan vi kan
gøre os fortjent til det. 

»Det ser ud til at Guds rige

ligner noget der vokser frem.
Det ligner en naturproces der
sætter sig igennem med en ur-
kraft som mennesket heldigvis
ikke behøver at forstå sig på i
detaljer; den virker alligevel«.

Til sidst sætter han tempoet
endnu længere ned. Overkrop-
pen bliver rolig, og det er som
om han prøver at trække tiden
lidt ud. Men der er kun et sid-
ste ord tilbage på papiret foran
ham: »Amen«. 

Han vender sig om og går
langsomt tilbage på sin plads
forrest i kirken. Siden følger
nadveren og altergæsterne der
kommer gående imod ham i
en lang række. Han møder de-
res blikke. De smiler. Selv har
han endnu ikke forstået at det
hele gik som det skulle. Men
han ved at han vil melde sig til
en ny studenterprædiken næs-
te semester. 

pmn@adm.ku.dk

Den første
prædiken
Der er studerende på prædike-
stolen til fredagsgudstjenesten 
i Trinitatis Kirke et stenkast fra
Teologisk Fakultet. Universitets-
avisen var med da Christian 
Aalling som læser teologi på 
sjette semester, holdt sin første
prædiken

Fredagsgudstjeneste
Hver fredag i semestret er der gudstjeneste i Trinitatis Kirke. Fredagsgudstjenesterne

starter klokken 12.15 og varer omkring en halv time. Det er hovedsagligt studerende

der prædiker.

Se programmet for forårssemestret på www.indreby.org.

STUDENTERPRÆDIKEN – Det er attraktivt at holde studenterprædiken, og Christian Aalling måtte

vente et halvt år før det endelig blev hans tur.
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SPECIALESTUDERENDE

Af Helene Ratner

Alle kender den klamme
fornemmelse af angst
og frygt. Jacob Rasmus-

sen læser antropologi og har
gjort frygten for vold til sit vi-
denskabelige objekt. Hans felt-
arbejde fandt sted i det fattige
Sydafrika. 

Hvordan navigerer man i et
felt med risiko for selv at blive
offer for den vold man obser-
verer? For at få adgang til kva-
litative data om de fattiges op-
levelser af vold og frygt måtte
Jacob indsamle sin empiri un-
der forhold der i Danmark er
uacceptable. 

Det var en personlig ople-
velse der oprindeligt fik Jacob
til at interessere sig for frygt
og dens sociale konsekvenser: 

»Året er 1997. Jeg er netop
kommet tilbage til Danmark
efter et ophold i Soweto (fattig
‘township’ uden for Johannes-
burg i Sydafrika, red.) og går
en tur ned ad Smallegade.
Pludselig kommer der nogen
løbende bag mig, og jeg mær-
ker de små hår rejse sig i min
nakke. Jeg bliver anspændt og
nervøs, og jeg kigger mig over
skulderen. Her opdager jeg at
der har indlejret sig en slags
angst over for pludselige be-

vægelser i store forsamlinger
eller på offentlige steder,« hus-
ker Jacob. 

Frygten for vold havde ube-
mærket sat sig i Jacob under
hans frivillige arbejde med ga-
debørn i Johannesburgs og 
Sowetos gader. To år senere
begyndte han at læse antropo-
logi, og i dag er han ved at
skrive speciale om selvsamme
frygt på baggrund af et feltar-
bejde i Johannesburg. 

Således resulterede Jacobs
overraskelse over sin egen
reaktion fra 1997 i et syv må-
neder langt ophold i Sydafri-
ka. Jacob boede med sin kæ-
reste i en hvid forstad, men
udførte sit feltarbejde og ind-
samlede sin empiri blandt be-
boerne i det faldefærdige lej-
lighedskompleks Manhattan
Court der ligger centralt i by-
delen Joubert Park. 

Nitratdampe 
Feltarbejdet er den antropolo-
gistuderendes svendeprøve.
Efter fire års undervisning i
teori og metode befandt Jacob
sig i en fremmed by. Han 
skulle først lære byens fortid,
tempo, metaforer, fortælling-
er, fattigdom, håb og håbløs-
hed at kende. 

Selv om demokratiet har

prydet Sydafrika siden 1994,
er der stadig store sociale for-
skelle mellem sorte og hvide.
Johannesburg blev bygget ef-
ter apartheid-ideologiens for-
skrifter med tydelig segrega-
tion. Joubert Park er et tidlige-
re etnisk hvidt kvarter der som
størstedelen af de centrale be-
boelsesområder i dag næsten
udelukkende huser fattige sor-
te.  

»Den kontrast mærker man
downtown. Det såkaldte Cen-
tral Business District (CBD)
med banker, mineselskaber,
private vagtværn og skinnende
glasfacader grænser op til
Joubert Park hvor jeg befandt
mig. Hvor CBD’s overvågnings-
kameraer stopper, tårner høj-
husene sig op tætpakket med
fattige sorte. Sådanne kontra-
ster betyder at jeg har et meget
ambivalent forhold til byen.
Der eksisterer en fantastisk in-
tensitet samtidig med en ube-
hagelig følelse af ugæstfrihed.
Man skal hele tiden passe på
volden der på den ene eller an-
den måde er et udslag af de
kontraster,« mener Jacob. 

Manhattan Courts vægge af-
grænsede feltet hvor Jacob
foretog sine interviews, spør-
geskemaundersøgelser og del-
tagerobservation.  

»I starten af mit feltarbejde
deltog jeg i et stormøde i kæl-
deren. Luften var tung efter
sommerens regnstorme, og
bygningen absorberede sim-
pelthen vandet. En gammel
dør blev brugt som trædeplade
for at undgå våde sko, og fug-
ten drev ned ad cementvægge-
ne der frigav giftige nitrat-
dampe. Det resulterede i et par
dages sygdom med opkast og
hovedpine for mit vedkom-
mende. Men det er altså den
slags forhold folk lever under,
og hvis man som antropolog
vil undersøge menneskers
hverdag, må man være indstil-
let på at deltage på deres vil-
kår.« 

Mug money
Netop frygten og volden der
var genstand for Jacobs inter-
esse, blev også en personlig
del af feltarbejdet. Et overfald
på åben gade i den første uge
udløste en kronisk følelse af
usikkerhed der forfulgte ham
gennem hele feltarbejdet. 

»En ting jeg hurtigt lærte
var at have mug money på mig.
Hvis man ikke har noget til rø-
verne, risikerer man en endnu
mere hårdhændet behandling.
Så jeg sørgede altid for at have
penge på lommen og lidt ek-

stra i sokken til bussen hjem
hvis uheldet skulle være ude.
Man gør sig nogle overvejelser
om hvordan man kan formind-
ske risikoen for overfald. 

Det fik konsekvenser for
min metode med dataindsam-
ling, og jeg tænkte meget over
ikke at se for rig ud ved for ek-
sempel at lade båndoptager,
kamera og bæltetaske blive
hjemme. Jeg anbefaler at man
inden sådan et feltarbejde
overvejer hvor ens grænse går
og hvad man vil udsætte sig
selv for. Jeg havde indstillet
mig på risikoen for at blive
overfaldet, så selv om jeg blev
meget chokeret, afbrød jeg ik-
ke mit feltarbejde. Jeg tænkte:
hvad med min kæreste og min
familie? Er det rimeligt at de
skal være nervøse hver dag jeg
tager i felten? Ud fra den be-
tragtning drejer det sig ikke
kun om én selv, man har også
et ansvar for sine nærmeste,«
understreger Jacob.

Antropologiens 
udfordringer
At volden og usikkerheden
blev følgesvende, var ikke Ja-
cobs eneste bekymring. Selve
den antropologiske disciplin
fordrer grundige etiske over-
vejelser over repræsentationen
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Antropolog Jacob Rasmussen skrev speciale om frygt og
vold i det fattige Sydafrika. Her fortæller han om frygten for
selv at blive offer for den vold han studerede

HØJSPÆNDING – Volden

eskalerer i Sydafrika. Et overfald

på åben gade kort efter ankom-

sten udløste en kronisk følelse af

frygt hos Jacob Rasmussen gen-

nem syv måneders feltarbejde i

Johannesburg. 

Feltarbejde i frygt

af den verden der skal indfan-
ges og kondenseres i ord. 

I sin tid var det en forkærlig-
hed for fortællinger og indivi-
duelle historiers evne til at
rumme noget universelt der
skubbede Jacob i retning af
antropologistudiet. Ude i vir-
keligheden har det indimellem
været vanskeligt at bevare det
videnskabelige overblik.

»Jeg havde somme tider
svært ved at vurdere hvornår
kvaliteten og mængden af data
var tilstrækkelig. Den kvalita-
tive metode sætter nogle me-
get høje krav til selvjustits.
Man skal virkelig være tro
mod sine data og måden man
indsamler dem på og ikke ube-
vidst komme til at farve dem
undervejs. I princippet kunne
jeg jo bare finde på noget og
skrive hvad jeg ville. Men man
har høje faglige krav til sig
selv, og man har en konstant
forpligtelse over for de men-
nesker der har stillet sig til rå-
dighed for en.« 

Ved at troppe op hver dag
gennem syv måneder i Man-
hattan Court blev Jacob en del
af dagligdagen, og han blev
fortrolig med beboernes for-
tællinger lige såvel som de
blev en del af hans. Nu mod
slutningen af specialeproces-
sen siger han: 

»Feltarbejde er ikke bare at
rejse ud, indsamle data og så
vende hjem igen. Det tager tid
at falde på plads. Det er mest
en fornemmelse af at føle sig
til rette, og jeg gik nogle må-
neder efter min hjemkomst
uden at gå i gang med specia-
let. Jeg måtte have mine data
på afstand før jeg kunne for-
holde mig videnskabeligt til
dem. Det er en proces at tage
af sted, og man rykker ud af sit
liv i Danmark.« 

I dag er Jacob begejstret for
den viden han har opnået i 
Johannesburg. Og ideen om at
vende tilbage engang er ikke
utænkelig. Men foreløbig vil
han nyde roen på specialekon-
toret.

Helene Ratner læser antropo-
logi og er vært på programmet
SkabsViden i Universitets-
radioen.

Studerendes SkabsViden
I samarbejde med Universitetsradioen sætter Universitetsavisen med en artikelserie 

fokus på KU-studerendes specialer. Hver artikel i Universitetsavisen bliver ledsaget af 

en udsendelse i Universitetsradioen. Programmet SkabsViden kan høres hver onsdag 

kl. 10:30-11:30 på 95.5 MHz, 95.2 hybrid eller via 

www.universitetsradioen.dk/skabsviden.

Hvis du har lyst til at deltage, kan du sende en mail 

til redaktionen på aj@universitetsradioen.dk.
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Af Kresten Lindorff-Larsen

Den afdøde pave Johannes Paul II, Salva-
dor Dali og Johnny Cash havde den. Ja,
selv Adolf Hitler havde vist Parkinsons

sygdom. En uhelbredelig nervesygdom der
hvert år rammer tusindvis af mennesker verden
over. I Danmark anslås det at ca. 5.000 lider af
sygdommen der typisk optræder efter 60-års 
alderen. 

Sygdomsrisikoen stiger med alderen: cirka
en procent for 65-75-årige og op til tre procent
for de endnu ældre. Og med en stigende leveal-
der i befolkningen tyder alt på at en endnu stør-
re andel af os vil få Parkinsons sygdom i fremti-
den. Disse tal betyder dog ikke at unge kan vide
sig sikre. For sygdommen kan også ramme
langt yngre mennesker. Skuespilleren Michael
J. Fox fik diagnosen som 30-årig og lever sta-
digvæk med sin sygdom. Og da vi stadig ikke
ved hvorfor sygdommen opstår, er der lang vej
til en helbredende behandling.

Enhver der kender eller har set en patient
med Parkinsons kender også de invaliderende
symptomer der følger med sygdommen. Patien-
ten får ufrivillige rystelser og meget langsomme
bevægelser. Balanceproblemer og muskelstiv-
hed er også hyppige. Disse motoriske proble-
mer gør dagligdagen for mange Parkinson pa-
tienter svær. Nogle patienter lider alvorlige tab
på essentielle funktioner som gang, tale, synk-
ning, vandladning og afføring. Depressioner og
søvnforstyrrelser forekommer også. Ofte følges
rystelserne også af hukommelsesproblemer og
demens.

Den høje hyppighed og de alvorlige konse-
kvenser af Parkinsons sygdom gør grundig
forskning i sygdommen essentiel. Både så vi
kan forstå hvordan og hvorfor den opstår, men
selvfølgelig også for at vi kan forbedre behand-
lingsmetoderne og måske forhindre sygdom-
men i at opstå. 

På Institut for Molekylær Biologi og Fysiologi
(IMBF) forsker vi i de molekylære mekanismer
bag sygdommen. Vi er især interesserede i hvor-
ledes kroppen forsvarer sig imod at sygdom-
men opstår, og vi håber at det kan give os ind-
blik i hvad der går galt når dette forsvar ikke
virker. Særligt interessant er det at den nyeste
forskning viser at de samme forsvarsmekanis-
mer måske også virker mod en lang række an-
dre sygdomme.

Nervecellerne dør
Selv om den engelske læge James Parkinson op-
dagede sygdommen allerede i starten af 1800-
tallet, begyndte vi først i anden halvdel af det
20. århundrede at opnå en grundlæggende for-
ståelse af årsagen til sygdommen. Specielt viste
forskningen at en bestemt type nerveceller i
hjernen var gået til grunde hos patienter med
Parkinsons sygdom. 

Disse celler producerer stoffet dopamin, et
vigtigt signalmolekyle i vores nervesystem. De
døde nerveceller findes især i et område af hjer-
nen med det lidet flatterende navn ‘den sorte
substans’ der blandt andet er vigtig for at vi kan
bevæge os. Så på det overordnede niveau er sa-
gen klar: nervecellerne i den sorte substans dør
og kan dermed ikke producere den dopamin
der er vigtig for at kontrollere vore bevægelser. 

Disse resultater gav forskere og læger en op-
lagt vej til behandlingen af patienter. Ved at gi-
ve dem et supplement af dopamin (eller rettere
et af dets molekylære forstadier) og ved at for-
hindre at kroppen fjerner den eksisterende do-
pamin, kan man modvirke mange af sympto-
merne. I hvert fald i et stykke tid.

Lige så vigtig som afklaringen af de dopamin-
producerende cellers rolle var, lige så lidt gav
disse fund klarhed over hvorfor sygdommen op-
står. Er det genetiske faktorer eller miljøet der
bestemmer, eller er det som så ofte en kombina-
tion af disse effekter? 

En italiensk landsbyslægt
Det blev en lille italiensk landsby der dannede
rammen for de næste store fremskridt i forsk-
ningen i Parkinsons sygdom. I byen Contursi øst
for Napoli findes en familie der har en ekstra-
ordinær høj hyppighed af sygdommen. Og ved
hjælp af undersøgelser af familiemedlemmer-
nes dna fandt forskere i 1996 frem til et gen ko-
dende for et protein kaldet alfa-synuclein der
var årsag til den uheldige familiehistorie. 

De familiemedlemmer der arver en muteret
form for synuclein-genet, udvikler Parkinsons
sygdom mens de slægtninge der har den nor-
male form, går fri. 

I den muterede form er en enkelt base i dna-
strengen skiftet ud med en anden. Denne muta-
tion forårsager at synuclein-proteinet der består
af flere hundrede atomer, får sølle fire atomer
ekstra. Men disse fire atomer er nok til at give
de uheldige italienere Parkinsons sygdom. 

Denne opdagelse fik hurtigt stor betydning
for forskningsverdenen, for ikke alene var det 
et direkte bevis for at der findes arvelige former
for Parkinson og for at synuclein spillede en
central rolle i sygdommen. Mindst ligeså over-
raskende var det at synuclein-proteinet tidlige-
re var blevet fundet i forbindelse med patienter
med Alzheimers. Der er måske en sammen-
hæng mellem de to sygdomme?

Giftige klumper i hjernen
Yderligere forskning har vist at den arvelige
form for Parkinsons sygdom i Italien ikke er
særligt hyppig. Alligevel var fundet starten på
nye molekylære studier af hvordan sygdommen
opstår. 

Kort tid efter fandt forskere at der i nervecel-
lerne hos næsten alle Parkinson patienter fin-
des store mængder synuclein i en speciel sam-
menklumpet form. Disse aggregater er kendt
fra en række andre sygdomme, heriblandt Alz-
heimers. Den italienske slægt er så uheldig at
have en form af proteinet med særlig stor ten-
dens til at klumpe sammen. Andre Parkinson
patienter har fuldstændig den samme form som
raske mennesker, men af en eller anden årsag
aggregerer proteinet alligevel. Måske på grund
af ydre påvirkninger, måske fordi patienter er
arveligt disponerede på forskellige måder. Det
ved vi endnu ikke.

For at komme til en dybere forståelse af syg-
dommen, udviklede forskere en mus der ikke
kunne producere synuclein. Disse mus viste
umiddelbart ingen specielle tegn på Parkinson
eller lignende sygdomme. Ja, faktisk var muse-
ne stort set normale. Det er altså ikke fordi
Parkinson patienter mangler synuclein de bliver
syge. Alt tyder på at de bliver syge fordi de har
for meget protein, og har man det, så klumper
det sammen, bliver giftigt for cellerne og slår
dem ihjel.

Fundet af sammenklumpninger hos både
Parkinson patienter og Alzheimer patienter er
bare et af mange indicier på den sygdomsfrem-
kaldende effekt af proteiner. Faktisk findes der
nu en lang række sygdomme der alle har det til
fælles at de skyldes sammenklumpninger af
proteiner. 

Hvem husker ikke billederne af brændende
køer i England da kogalskaben for nogle år si-
den var på alles læber? Ved kogalskab og den
menneskelige variant af sygdommen, Creutz-

feldt-Jacobs syge, er der også aggregater af pro-
tein i nervecellerne. I disse sygdomme er det ik-
ke synuclein, men prion-proteinet der klumper
sammen. Igen ved vi ikke præcis hvad årsagen
er. 

Nyere forskning viser at der kan findes pro-
teinaggregater i patienter med en lang række
andre sygdomme, herunder visse former for
sukkersyge og måske endda i nogle former for
stær i øjet. Fælles for disse sygdomme er at vi
alle har de involverede proteiner, men at de
først bliver skadelige når de pludselig finder på
at aggregere. 

Så mens alle disse sygdomme er helt forskel-
lige på det medicinske plan, så minder de om
hinanden på det molekylære niveau. Det bety-
der ikke alene at vi kan lære noget om alle disse
sygdomme, men det peger også frem mod at
man måske kan finde generelle helbredelses-
metoder der virker mod alle sygdommene.

Molekylære anstandsdamer
Hvis en lang række proteiner kan indgå i disse
upassende og for cellen giftige alliancer, så
overrasker det måske ikke at evolutionen har
udviklet forsvarsmekanismer der skal beskytte
os mod proteinaggregater. 

Vores normale immunforsvar er udviklet til
at genkende fremmede proteiner fra bakterier
og vira. Men i sygdomme som Parkinsons syg-
dom er det vores egne proteiner der gør os syge,
og her hjælper immunforsvaret ikke meget.
Derfor har evolutionen udviklet en serie af små
molekylære nano-maskiner hvis funktion det er
at forhindre proteiner i at klumpe sammen. 

Disse forsvarsproteiner, kaldet molekylære
chaperoner (efter det engelske ord for anstands-
damer), har som funktion at forhindre at der
dannes uheldige forbindelser. Og hvis enkelte
proteinaggregater skulle slippe forbi chapero-
nerne og cellens kvalitetskontrol, kan andre
proteiner aktivt gå ind og splitte aggregaterne
ad.  Centrale spørgsmål står dog stadig ubesva-
rede: Hvordan fungerer disse processer? Hvor-
dan kan cellen finde ud af at et ellers fuldkom-
men normalt protein er ved at indgå skadelige
alliancer? Og hvordan kan chaperonerne gen-
kende disse og skille dem ad igen?

I stedet for at bruge mennesker eller andre
dyr til at studere hvorledes chaperonerne for-
hindrer synuclein i at danne aggregater, har vi
overtalt almindeligt bagegær til at danne aggre-

Kroppens kamp 
mod Parkinsons sygdom

I hjernevævet hos patienter med Parkinsons sygdom
findes aggregater af et særligt protein. Nyt, multidis-
ciplinært forskningsprojekt undersøger hvordan cel-
lerne kan forsvare sig mod den proces



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

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

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

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

Un i v e r s i t e t s av i s e n  3  . 2 0 0 6 17

gater der minder om dem i Parkinsons sygdom.
For selv om gærceller på mange måder adskiller
sig fra de dopaminproducerende nerveceller i
mennesker, så kan gær bruges som et fantastisk
modelsystem til at studere de molekylære de-
taljer i fænomenerne. For eksempel kan vi få
gærceller til at dø ved at få dem til at producere
store mængder synuclein. Og ved at koble synu-
clein til et protein der lyser op, kan vi se direkte
ind i cellerne og følge den fortløbende proces.
Her kan vi tydeligt se at det i gær som i menne-
sker er dannelsen af proteinaggregater der får
cellerne til at dø. Det næste skridt bliver at se i
hvilket omfang vi kan kurere gærcellerne ved
hjælp af de molekylære chaperoner.

Multidisciplinært forskningsprojekt
Ved den nyoprettede gruppe for Proteinbiologi
på IMBF forsker vi blandt andet i de molekylæ-
re mekanismer bag chaperonernes funktion.
For at komme tættere på et svar er vi nødt til at
bruge en tværfaglig tilgang. 

Vi kan gennem cellebiologien finde frem til
de relevante proteiner og studere deres aktivi-
tet inde i levende celler. Med disse studier som
udgangspunkt kan vi foretage biokemiske og
biofysiske målinger der kan give os en kvantita-
tiv forståelse af den molekylære genkendelse:
hvordan, hvorfor, hvor hurtigt og hvor meget? 

Og endelig benytter vi moderne computersi-
muleringsmetoder til at forstå hvordan atomer-
ne i proteinerne interagerer. For eksempel til at
forstå hvorfor fire ekstra atomer kan give ophav
til en arvelig sygdom. Eller for at forstå hvordan
cellens anstandsdamer kan genkende de giftige
sammenklumpninger og sørge for at skille dem
ad i tide. Og måske forstå hvorfor disse proces-
ser af og til ikke fungerer og derfor giver anled-
ning til for eksempel Parkinsons sygdom.

Kresten Lindorff-Larsen er 
adjunkt på Institut for Mole-
kylær Biologi og Fysiologi. 
Han har netop modtaget 
Videnskabsministeriets elite-
forskerpris til projektet han 
her beskriver.
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PARKINSON PATIENT –
Salvador Dali led af Parkinsons

sygdom der karakteriseres ved at

kroppens egne proteiner snyder

immunforsvaret og gør patien-

ten syg. 
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Hvor svært kan det være
at få adgang til et com-
puterrum når man 

som international masterstu-
derende kommer til KU? Nogle
af os har været heldige – vi fik
adgang efter bare tre uger, 
ti telefonopkald  og et par e-
mails. Andre er knapt så hel-
dige, de venter stadig på at få
adgang efter deres første fire
uger.

Det tegnede ellers lyst da vi
modtog vores id-kort med ly-
nets hast. Sidste semester til-
bragte jeg på universitetet i
Amsterdam. Her modtog jeg
mit studiekort efter to måne-
der, men adgangen til biblio-
tek, læse- eller computerrum
afhang ikke af kortet.

Jeg var med andre ord im-
poneret over den københavn-
ske effektivitet – indtil det vi-
ste sig at mit funklende kort
ikke var aktiveret. Eftersom 
alle vores undervisere bruger
tavle og kridt i undervisningen
og vores projekt er berammet
til seks måneder, er det ret af-
gørende at man har computer-
adgang hurtigt.

I vores frustration ringede 
vi til administrationen hvor en
sagsbehandler lod os vide at
vores kursus »ifølge compute-
ren først begyndte den 1. fe-

bruar.« Vores venlige koordi-
nator forklarede at vi faktisk 
havde været i gang siden 16. ja-
nuar, men det kunne ikke være
rigtigt når computeren mente
noget andet, ifølge sagsbe-
handleren. Så vi måtte pænt
vente til computeren ligesom
var klar...   

Nu er jeg ikke nørd, men så
vidt jeg ved, genererer en com-
puter ikke selv den slags infor-
mation. Nogen har på et tids-
punkt fodret computeren med
misinformation, så nogen må
vel kunne korrigere fejlen? Tro
det eller ej. Vi har prøvet alt.
Men computeren har talt, og
ved Københavns Universitet
har den tilsyneladende status
af orakel.

Den tredje februar virkede
vores id-kort endelig. Nu hå-
ber vi så bare at det er den
samme computer der skal ud-
regne vores husleje, for det vil-
le unægteligt lune med et par
ugers rabat.

Vi har stadig ikke adgang til
det virtuelle bibliotek, men det
er måske også for meget for-
langt. Er I i øvrigt helt sikre på
at Kafka ikke var dansk?

Xavier Tislair er master-
studerende på Master in 
International Health.
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Fokus på Asien – 
KU’s ansvar

Globaliseringen bringer os tættere på fremmede
kulturer, og migration gør i stigende grad 
vores lokale virkelighed multikulturel. Den 

seneste tids begivenheder har lært os at der ikke er
skodder mellem det lokale og det globale. Moderne
informationsteknologi har åbnet dørene, og vi skyder
os selv i foden hvis vi buser frem som om vor egen
kultur er af universel værdi og derfor legitimt kan på-
trykkes andre. Den form for kulturel imperialisme 
udspringer i bund og grund af en provinsialisme vi
må vokse fra hvis vi vil være medspillere i globalise-
ringsprocessen. Uden for den muslimske verden er 
vi foreløbig sluppet forholdsvis heldigt fra den tvær-
kulturelle kommunikation, men det har ikke altid
skyldtes at vi har været bedre klædt på. Ofte bærer
man over med os fordi vi ikke ved bedre. Det går så
længe vi kun er turister. Men spørg diplomatiet og
danske virksomheder i udlandet hvor langt man kom-
mer med klaphatte-fornuften. Uden indgående kend-
skab til den kulturelle kontekst man befinder sig i, 
løber man sig hurtigt en staver i livet. Ifølge en norsk
sinolog kan man fx ikke indgå forretningsaftaler i
Kina uden at vide at de høflige kinesere har 117 må-
der at sige nej på – inklusive ordet ‘ja’. Her må man
virkelig have det kulturelle hørerør i orden.

Asien, hidtil anført af Japan og Sydkorea, men i
fremtiden snarere af de økonomiske giganter

Kina og Indien, rykker tættere på os i disse år. Et sti-
gende antal danske virksomheder etablerer filialer i
Asien, og en stigende andel af vores forbrugsvarer 
importeres derfra. Det er gået meget hurtigt. For få år
siden diskuterede vi bekymret om verden kunne hol-
de til at hver kineser fik et køleskab for ikke at sige en
bil, men vi trøstede os med at det nok ville have me-
get lange udsigter. Nu er Kina godt i gang med at rea-
lisere sine forbrugsdrømme. Det samme gælder 
Indien og andre asiatiske lande der ikke længere vil
nøjes med at være andres fabrikshal og underleveran-
dører, men selv vil nyde frugterne af indsatsen. Hidtil
har vi også trøstet os med at Asien kun kunne konkur-
rere med lavteknologiske og arbejdsintensive produk-
ter mens vi selv ville forblive overlegne med hightech
varer, forskningstung knowhow og kreativt design.

Det kan vi godt glemme. I dag uddannes der i Asien
specialister og forskere hurtigere og i et antal der
overstiger vores fantasi. Også på kultur- og design-
området vækker Asien global opsigt. På mit bord 
ligger en bog med titlen China’s New Dawn – An 
Architectural Transformation. Den skildrer et kvali-
tetsbyggeri vi kun kan drømme om.

Jeg vil påstå at fremtiden for den samfundsmodel vi
har udviklet i det 20. århundrede kan stå eller falde

med hvordan vi håndterer vore relationer til Asien.
Den tid hvor vi kunne nøjes med at orientere os mod
vest, er slut. Selv vores storebror på den anden side af
Atlanten er begyndt at stille spørgsmål om hvordan
den asiatiske udfordring kan håndteres. Vejen for et
lilleputland som vores er både øget samarbejde med
og øget viden om de voksende økonomier i øst. Vi står
i en situation hvor erhvervslivet, den offentlige ad-
ministration, udenrigstjenesten, medierne, undervis-
ningssektoren og kulturlivet har brug for folk med
den fornødne indsigt i Asiens økonomiske, politiske
og kulturelle udvikling. De skal være i stand til at
medtænke det specifikt institutionelle og kulturelle i
vurderingen af aktuelle begivenheder og udviklings-
tendenser. De skal kunne arbejde i Asien, indgå sam-
arbejde med asiatiske partnere og kommunikere de-
res viden til vores eget samfund.

KU har et stort medansvar for Danmarks evne til at
håndtere den globale udfordring. Andre skandi-

naviske universiteter har satset betydeligt på at udvik-
le asienstudierne og på at indgå partnerskaber i Asien
for at være til stede og positionere sig. Nu må tiden
også være inde for KU. Vi huser Nordisk Institut for
Asienstudier (NIAS) der sammen med de øvrige sam-
fundsvidenskaber og Institut for Tværkulturelle Regio-
nale Studier på KUA, udgør et stærkt udgangspunkt.
Forældede fakultetsgrænser og faglig kassetænkning
må ikke forhindre os i at opbygge stærke tværfaglige
uddannelsestilbud der imødekommer globaliserin-
gens krav.

T ak, Helge Sander og an-
dre ansvarlige, fordi I
med den ny universitets-

lov har lavet en studietidsfor-
længende regel for underteg-
nede og hundredvis af andre
studerende. 

Jeg står sammen med
mange andre studerende i en
frustrerende situation hvor vi
ikke kan få dispensation til at
komme ind på overbygningen
af vores uddannelser hvis vi
mangler den mindste smule af
vores bacheloruddannelser. 

Før lovændringerne, der
trådte i kraft ved årsskiftet, var
muligheden for dispensation
til at starte på overbygningen
(med begrænsede rettigheder)
en formalitet hvis man mang-
lede under et halvt årsværk af

sin bacheloruddannelse. Den-
ne mulighed er nu begrænset
til det yderste og vil sjældent
blive givet. Den ny skærpning
af dispensationsregelen for
indskrivning på overbygnin-
gen forhindrer altså talrige
studerende i at komme videre
med deres uddannelse selv om
de måtte ønske dette – for ikke
at spilde tid og SU.

Det er pudsigt at vi i et ud-
dannelsessystem hvor effekti-
visering prioriteres højt (eller
højest) ikke kan få lov til at 
uddanne os videre og komme
så hurtigt som muligt ud på
det danske arbejdsmarked.

Palle Demant, studerende 
ved Film- og Medievidenskab.

UNIVERS ITETSLOV

Sanders studietids-
forlængende lov
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NAVNE

Tiltrædelser

Jørgen Olsen

Den afgående

prorektor på 

Københavns

Universitet og

lektor ved Insti-

tut for Moleky-

lær Biologi og Fysiologi Jørgen 

Olsen tiltræder den 1. marts stil-

lingen som chef for det ny kon-

sortium The Danish Pharma

Consortium der blev dannet sid-

ste år mellem Københavns Uni-

versitet, Danmarks Farmaceuti-

ske Universitet, Danmarks Tek-

niske Universitet og Den Kgl. 

Veterinær- og Landbohøjskole.

Konsortiet skal bl.a. styrke sam-

arbejdet mellem universiteterne

på lægemiddelområdet og ska-

be en fælles platform for forsk-

ning, innovation og uddannelse

på kandidat- og ph.d.-niveau. 

Gunhild

Waldemar

Forskningspro-

fessor, overlæ-

ge, dr.med. og

leder af H:S 

Hukommelses-

klinikken Gunhild Waldemar er

blevet udnævnt til professor i

neurologi ved Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet og Neu-

rologisk Klinik på Rigshospita-

let. Den 48-årige Gunhild

Waldemar har været ansat på

hospitaler i Hovedstadens Syge-

husfællesskab siden hun fik sin

embedseksamen fra KU i 1985.

Hun etablerede H:S Hukommel-

sesklinikken i 1995 og har såle-

des beskæftiget sig med demen-

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra 1/3 til 1/7-06.

Størrelse: Værelse el. lille lejlig-

hed, min. 15 kvm., med køk-

ken, bad og toilet.

Udstyr: Delvist møbleret.

Lejer: Norsk stud. K, ikkeryger.

Husleje: Maks. 2.500 kr. pr. md.

inkl. el, varme og vand.

Kontakt: Ragnhild, e-mail: 

ragnhildbr@s5.stud.ku.dk el.

tlf. 4158 8255.

København

Periode: Fra ca. 1/3 til 

31/12-06.

Størrelse: 1-2 vær., ca. 50 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad

og toilet.

Beboer: Udenlandsk gæstefor-

sker M. 

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Tom S. Romdal, e-mail:

tsromdal@bi.ku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/7-06, min. 1 year.

Size: Apartment.

Tenant: Dutch PhD-student with

girlfriend, non-smokers.

Rent: Max 6.500 kr. per month.

Contact: E-mail:

jvzweden@bi.ku.dk or 

tel. 3254 3626.

Bolig udlejes

Amager

Periode: Fra 1/5 til 30/9-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm.

Udstyr: Møbleret, kabel-tv, ad-

gang til vaskekælder. 

Lejer: 1 person el. par, ikke-

ryger(e), ingen dyr.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

varme og el. 

Depositum: 13.500 kr.

Kontakt: E-mail:

vikinger@get2net.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/3 til 1/8-06.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Møbleret, adgang til

fælles have.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. 

Depositum: 17.000 kr.

Kontakt: Vibeke Sandholm 

Pedersen, tlf. 2751 6241 el. 

e-mail: visape@hotmail.com.

Østerbro

Periode: Fra 1/4 til 1/9-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

85 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

kabel-tv og adgang til vaskeri.

Lejer: 1 person el. par, ikke-

ryger(e), ingen husdyr.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: E-mail:

vikinger@get2net.dk el. 

tlf. 3528 4894/4060 5756.

sområdet. Hun har tillige taget

initiativ til den årlige landsdæk-

kende tværfaglige konference

DemensDagene, er vicepræsi-

dent for Det Europæiske Neuro-

logiske Selskab og har siden

2003 været medlem af Retslæ-

gerådet. 

Universitetsavisen

Ny journalist-

praktikant

Universitets-

avisen har den

1. februar 2006

fået ny journa-

listpraktikant.

Tania Maria Johannesen kom-

mer fra Forbrugerstyrelsens

kommunikationsafdeling hvor

hun det seneste år har været i

praktik. Hun skal være seks må-

neder her på avisen før hun til

sommer skal tilbage til Journa-

listhøjskolen i Århus.

Ny praktikant

Pia Melander

Guilbert er den

13. februar

2006 begyndt 

i praktik på

Universitetsavi-

sen og vil de næste tre måneder

bidrage til avisens spalter. Pia er

stud.mag. i dansk og har skrevet

speciale om fortællende journa-

listik.  

DET SKER

Danmark og det tyske spørgsmål efter 1945
Gæsteforelæsning af lektor, cand.mag. Karl Christian Lammers, Saxo-Instituttet, KU

Tid: 24/2 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.21

Arr.: Studienævn for Tysk og Nederlandsk, www.tysk.ku.dk

Medicinsk sociologi – fra vugge til grav
Symposium i anledning af Bjørn E. Holsteins – en dansk pionér i medicinsk sociologi – 60 års fødselsdag

Tid: 24/2 kl. 14.00-17.00

Sted: Panum Instituttet, bygn. 9, Dam auditoriet

Arr.: Afdeling for Social Medicin, KU

Lampshade + Kå
Dobbeltkoncert med Lampshade og Kå. 60 kr. for medlemmer og 80 kr. for ikke-medlemmer. 

Forsalg i billetlugen og i Fonabutikker

Tid: 24/2 kl. 22.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Studenterhuset, www.studenterhuset.com

Complexities of Modernity: 
Magic, Progress, and Money in Northern Ghana
Gæsteforelæsning af dr. Bernhard M. Bierlich, The Wilberforce Institute for the Study of Slavery and

Emancipation, University of Hull, England

Tid: 28/2 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4 sal, Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, tba@teol.ku.dk

Chinese Storytelling and the Written Novel
Open seminar with a presentation of Chinese storytelling by Dr. Vibeke Børdahl, senior researcher,

NIAS. Free entrance, but please register your attendance latest 27/2 on tel. 3532 9510 or e-mail: 

bib@nias.ku.dk

Tid: 28/2 kl. 17.00

Sted: NIAS, Leifsgade 33, 3. floor

Arr.: Nordic Institute of Asian Studies, NIAS

Emotioner og amygdala: Fra dyrestudier til psykiatri
Foredrag af Anders Gade, lektor, mag.art. 

Tid: 28/2 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, Aud. B

Arr: Dansk Human-etologisk Forening, human.etologi@yahoo.dk

Naturvidenskabens kulturhistorie i Danmark og Sverige i 1600-tallet
Foredrag af ph.d. Jakob Danneskiold-Samsøe

Tid: 28/2 kl. 19.45

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, Aud. 10

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, www.math.ku.dk/videnskabshistorie

Governmentality studies of the EU
Jean Monnet lecture by Jens Henrik Haahr

Tid: 1/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, room 15.3.01

Arr.: Jean Monnet Guest Lectures, hl@ifs.ku.dk

Åben fortællen og mangel på slutning: Tjechovs aspektualitet
Forelæsning af prof., dr.phil. Peter Alberg Jensen, gæsteprofessor ved TORS, Østeuropæisk afdeling

Tid: 1/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Østeuropæisk afdeling, Snorresgade 17-19, 3.sal., lok. 368

Arr.: Østeuropæisk Afdeling, TORS

Om moderne salmer
Foredrag af Erik Skyum-Nielsen om moderne salmer i Salmestudiekredsen

Tid: 1/3 kl. 17.00

Sted: Trinitatis kirke

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

Dødens sociologi
Foredrag af Michael Hviid Jacobsen, Aalborg Universitet  

Tid: 1/3 kl. 20.00-21.30

Sted: Sociologisk Institut, CSS, Øster Farimagsgade 5a, Katedralen

Arr.: Sociologisk Udsyn, www.sociologiskudsyn.dk

Niels Bohr Institutet har fået ny

professor i teoretisk fysik. Det er

Benny Lautrup der er en kreativ

fysiker med alsidige forsknings-

interesser, et stort talent for 

formidling og en hang til filo-

sofi. Gennem sin 40-årige karrie-

re har professor Lautrup marke-

ret sig stærkt inden for bl.a. 

højenergifysikken og neurale

netværk. Han ledede fx Center

for Kunstige Neurale Netværk,

CONNECT i 1990’erne. I arbejdet

med neurale netværk fik Lau-

trup en stor interesse for fysik-

kens naturfilosofiske sider som

han diskuterede ivrigt i dags-

pressen. Han var med til at op-

rette Center for Naturfilosofi og

Videnskabsstudier under Køben-

havns Universitet hvor han sta-

dig virker som formand. Lautrup

beskriver sig selv som ‘filosofisk

inkontinens’ – han kan ikke lade

være med at blande sig hvilket

ikke kun

giver sig

udtryk i

det na-

turfilo-

sofiske, men også i hans store

bredde inden for teoretisk fysik.

Hans nysgerrighed har drevet

ham i mange retninger hvor

han har bidraget med sin ind-

sigt og kreativitet. I dag forsker

han især i biologiske membra-

ners mekaniske egenskaber. De

over 100 populærvidenskabeli-

ge artikler – og i særlig grad

hans seneste bog ‘Physics of

Continuous Matter. Exotic and

Everyday Phenomena in the Ma-

croscopic World’ – vidner også

om Lautrups formidlingsevner.

Den nye bog er en ny type lære-

bog der gør matematisk fysik

mere jordnær ved at tage ud-

gangspunkt i hverdagens fæno-

mener.

En ikke almindelig 
professor
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FORTSAT ...

Indre Østerbro

Periode: 3 mdr. fra 1/3-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med tv

og adsl-internet. 

Husleje: 5.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Tlf. 2751 0840.

Kollegier

Studentergården
Periode: Medio og ultimo 2006. 

Målgruppe: Studerende ved KU,

DTU el. tilsvarende højere læ-

reanstalt der har bestået 1 års

normeret studieårsværk.

Kollegiet: Værelserne er udsty-

ret med telefon og interne-

tadgang, håndvask og klæde-

skab. Møblement stilles i et

vist omfang til rådighed. Fæl-

leskøkkener og -bad, læse- og

fjernsynsstue, have, tennisba-

ne, billard- og bordtennisrum,

mørkekammer, musikstue og

vaskemaskine. 

Husleje: 1.600 kr. pr. md. 

Ansøgning: Særlige ansøgnings-

skemaer for Studentergården

findes på www.studenter-

gaarden.dk el. fremsendes 

efter skriftlig henvendelse

vedlagt frankeret svarkuvert

(standardformat, laveste 

A-post-takst).

Sendes til: Studentergårdens

efor Bent Jørgensen, Tagens-

vej 15, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist 1/4-06, kl. 12.00.

Sundhedsvidenskab

Kliniske lektorer i almen
medicin
Sted: Pædagogisk Udviklende

Funktion i Region Øst, Det

Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet.

Indhold: 2 stillinger som post-

graduat klinisk lektor i almen

medicin, subsidiært postgra-

duat klinisk studielektor i al-

men medicin.

Omfang: 3 år med besættelse

snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 9/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

stillinger el. kontakt fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Kandidatstipendiat/læge
Sted: Retspatologisk  Afdeling,

Retsmedicinsk Institut.

Indhold: En kombinationsstilling

som kandidatstipendiat på 2/3

tid og læge (A-TAP) på 1/3 tid.

Forudsætning for ansættelse

som kandidatstipendiat er at

man er indskrevet som ph.d.-

studerende på Sundhedsvi-

denskab, og at genstandsfel-

tet for studiet ligger indenfor

afdelingens faglige område.

Omfang: 21/2 år med besættelse

1/5-06.

Ansøgningsfrist 24/3-06. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk.

Undervisningsassistenter
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik.

Indhold: Teoretisk og praktisk

undervisning i biokemi for

medicin- og odontologistude-

rende i forårssemestret 2006. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning: Ansøgningsskema

findes på www.imbg.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/3-06.

Yderligere oplysninger: Under-

visningskoordinator Jørgen

Olsen, tlf. 3532 7637 el. 

e-mail: jolsen@imbg.ku.dk el.

studiesekretær Terne Lykke

Nielsen, tlf. 3532 7175 el. 

e-mail: tln@imbg.ku.dk.

Naturvidenskab

Lektorat i matematik
Sted: Matematisk Afdeling, 

Institut for Matematiske Fag.

Indhold: Lektorat i analyse el.

geometri.

Ansøgningsfrist: 7/4-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

TAP-stillinger

Kemikere
Sted: Retskemisk Afdeling, 

Retsmedicinsk Institut.

STILLINGER

Dekaner

Sted: Københavns Universitet.

Indhold: Københavns Universi-

tet søger dekaner til at lede

universitetets 6 fakulteter.

Dekanen er øverste leder for

fakultetet og indgår i Køben-

havns Universitets ledelseste-

am. 

Kvalifikationer: Der søges udvik-

lingsorienterede, inspirerende

og energiske ledere som er

anerkendte forskere inden for

det relevante fakultets

forskningsområde. Erfaring

med og indsigt i uddannelse,

ledelse og samspil med det

omgivende samfund er en

forudsætning. 

Ansøgningsfrist: 13/3-06, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

stillinger. 

VIP-stillinger

Teologi

Lektorat i Ny Testamente
Sted: Afdeling for Bibelsk Ekse-

gese, Det Teologiske Fakultet.

Ansøgningsfrist: 27/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk.

Samfundsvidenskab

Lektorat i Statskundskab
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Almen og Sammenlig-

nende Statskundskab med

særlig henblik på teoretisk og

empirisk forskning i de cen-

trale demokratiske institutio-

ner og/el. aktører i det danske

politiske system i et kompara-

tivt perspektiv.

Til besættelse: 1/8-06 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 20/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.   

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Lars Bille, tlf. 3532 3384

el. e-mail: lb@ifs.ku.dk.

Adjunktur i Statskundskab
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Almen og Sammenlig-

nende Statskundskab med

særlig henblik på politisk 

teori og idéhistorie.

Omfang: En 3-årig videreuddan-

nelsesstilling med forsknings-

og undervisningsforpligtelse

med besættelse 1/8-06 el. sna-

rest derefter. 

Ansøgningsfrist: 20/3-06, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Dansk Sproghistorie og forfattersprog
Foredrag af Ebba Hjorth og Nikolaj Zeuthen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Tid: 2/3 kl. 19.30

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, lerche@hum.ku.dk

White Negroes. Hipster, Blues und die Suche nach Authenzität in der
westdeutschen Gegenkultur der 60’er Jahre
Forelæsning af lektor, Dr.phil.habil. Detlef Siegfried, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU

Tid: 3/3 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.21

Arr.: Studienævn for Tysk og Nederlandsk, www.tysk.ku.dk

Evolution, fylogeni og diversitet hos de enkimbladede
Tiltrædelsesforelæsninger af ph.d. Gitte Petersen og dr.scient., ph.d. Ole Seberg der begge er udnævnt

til professorer i Molekylær Systematik og Evolution med særlig henblik på at introducere og udvikle 

disse forskningsfelter på Statens Naturhistoriske Museum

Tid: 3/3 kl. 14.00

Sted: Geologisk Museum, Auditoriet

Arr.: Prof. Ole Hamann, oleh@snm.ku.dk

Hvad er psykoanalyse?
Seminar med bl.a. Alexandre Stevens, Præsident for New Lacanian School; Kjell Soleim, førsteamanuen-

sis, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen, Norge og René Rasmussen, psyko-

analytiker, KU 

Tid: 4/3 kl. 13.00-17.00

Sted: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade

Arr.: René Rasmussen, e-mail: reneras@hum.ku.dk

Re-inventing Order in the Congo: 
How People Respond to State Failure in Kinshasa
Gæsteforelæsning af Theodore Trefon, visiting professor at the Katholieke Universiteit Leuven, Belgien

Tid: 7/3 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/cas

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

måneder. Boligannoncer kan sendes på e-mail: uni-avis@adm.ku.dk

og bringes kun én gang. 

Deadline 27/2 for avis 4 der udkommer 9/3 og 

deadline 13/3 for avis 5 der udkommer 23/3.

F O T O :  L A R S  B E R T E L S E N / B A M / S C A N P I X

Interesseret i fotografi?
Tid: 28/2 kl. 18.00

Sted: Studenterhuset 1. sal, Købmagergade 52

Arr.: Fo2, maya@studenterhuset.com, www.studenterhuset.com

Mangler du et sted at fremkalde og billedbehandle? Studenterhusets fotogruppe blev startet i 1990

med det formål at være et åbent forum for folk der kan lide at arbejde med fotografi af enhver art.

Gruppen tæller i dag 15 medlemmer, og der er plads til flere. Fo2-gruppen er et brugerfællesskab op-

bygget omkring Studenterhusets fotoudstyr – s/h, dias, video, mørkekammer og multimedierum med

diasscanner mm. Der arrangeres indimellem workshops, men der er ingen egentlig undervisning i foto,

fremkaldelse mm. Vi mødes fast kl. 18.00 den sidste tirsdag i hver måned og ser hinandens billeder, for-

deler barvagter, udveksler erfaringer og hyggesnakker. Vi tager på udstillinger sammen og arrangerer

egne udstillinger i husets café. Her er det årets pressefoto 1998/99 ’Session’ (red.).
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Indhold: To etårige projektstil-

linger med mulighed for for-

længelse vedrørende analy-

tisk kemi, lettere administra-

tion og kvalitetssikring. 

Ansøgningsfrist: 15/3-06. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk.

Fuldmægtig/AC-generalist
Sted: Retsmedicinsk Institut.

Indhold: Bl.a. generelle admini-

strative opgaver, koordinere

certificeringsarbejdet og vare-

tage beskrivelsen af forret-

ningsgangene og udfærdi-

gelse af procedurerne på it-

området.

Ansøgningsfrist: 15/3-06. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk.

Afdelingssekretær
Sted: Studieadministrationen.

Indhold: Forkontor for afde-

lingsledelse/Chefsekretær, ud-

valgssekretariatsarbejde og

mødeforberedelse.

Kvalifikationer: Kontoruddan-

nelse/erfaring, stærk i ret-

skrivning, god til engelsk,

mundtligt og skriftligt og er-

faring med Microsoft Office.

Ansøgningsfrist: 14/3-06.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

stillinger.

Yderligere oplysninger: 

Studiechef Jakob Lange, 

tlf. 3532 2890, e-mail:

jal@adm.ku.dk el. chefkon-

sulent Preben Liljendahl, 

tlf. 3532 2809, e-mail:

prl@adm.ku.dk.

Laborant
Sted: Institut for Molekylær Bio-

logi og Fysiologi.

Indhold: Laborant med eksper-

tise og erfaring i biokemiske

teknikker søges til projekt om

kortlægning af protein-pro-

tein interaktion i proteinkom-

plekser der er involveret i kro-

mosomreplikation i humane

celler.

Omfang: Ca. 10 mdr. med be-

sættelse snarest muligt. 

Ansøgningsfrist: 24/2-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Studievejleder
Sted: Institut for Tværkulturelle

og Regionale Studier – Sprog,

Religion og Samfund, TORS.

Indhold: Studievejledning sla-

visk, græsk, minoritetsstudier

og international vejledning. 

Omfang: Ca. 7-10 timer/uge

med besættelse 1/4-06.

Ansøgningsfrist: 6/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

ning for forståelsen af den

menneskelige organismes

funktion i sundhed og syg-

dom. Der er åbent hus på ud-

dannelsen den 23/2 kl. 15.00 i

lok. 21.01.30 på Panum Insti-

tuttet.

Ansøgningsfrist: 3/4-06.

Yderligere oplysninger: 

Se www.sund.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Dorthe

Horvath, tlf. 3532 8547.

Faglig vejleder 
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Indhold: Studievejledning af så-

vel potentielle som ordinære

studerende. Vejledning om de

teologiske bachelor- og kan-

didatuddannelsers indhold og

opbygning, herunder studie-

og eksamensordning, dispen-

sationsmuligheder, optagelse,

studieophold i udlandet, ge-

nerelle SU-regler m.m. Delta-

gelse i studiestartsprogram.

Kvalifikationer: Teologistude-

rende på bacheloruddannel-

sens sidste år el. på kandidat-

uddannelsen.

Omfang: Fra 1/4-06 til 31/3-07. 

8 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Studie-

leder Kirsten Busch Nielsen,

Det Teologiske Fakultet, Køb-

magergade 46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/3-06.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3532 3660/3606.

Kontorelever
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: 3-4 elevuddannelser

der bl.a. indeholder service-

ring af danske og udenland-

ske studerende og undervi-

sere/forskere Regnskaber og

budgetlægning og eksamens-

tilrettelæggelse.

Kvalifikationer: HG (evt. HGS el.

HGV) el. HHX i 2005 el. senere

og kendskab til it og engelsk.    

Ansøgningsfrist: 31/3-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/. 

Post docs

Post doc/research assistant
professor
Place of employment: Bioinfor-

matics Centre, Institute of 

Molecular Biology and Physio-

logy.

Content: Post doc or research

assistant professor in compu-

tational analysis of human

promoters. The position is

part of a research project on

computational analysis of 

gene regulation in human

disease funded by the Novo

Nordisk Foundation.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.binf.ku.dk

or on www.ku.dk/stillinger. 

Uddannelse

Humanbiologi
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: Humanbiologi er en

tværfaglig, forskningsoriente-

ret overbygningsuddannelse

med fokus på de basalbiolo-

giske forhold der har betyd-

Udlej din bolig i sommerferien
Øresundsuniversitetet søger boliger til internationale studerende der

skal studere ved Øresund Summer University til sommer (juli-august).

Udlejningsperioderne kan strække sig fra tre til fem uger. 

Læs mere på www.summeruniversity.org. el kontakt sekretariatet på

summeruni@oresund.university.dk.

Frankensteins brud går igen: 
Om konst, vetenskap och cyber(ge)netiska Andra
Foredrag af Jenny Sundén, Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige

Tid: 7/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18

Arr.: Medicinsk Museion, www.corporeality.net/museion

Arvelige hjertesygdomme og pludselig død
Foredrag af Michael Christiansen, KBA, SSI

Tid: 7/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Frygt for fugleinfluenza
Foredrag og debat om der er hold i den frygt medierne har skabt om en eventuel kommende pandemi.

Tilmelding på biosatilmelding@groupcare.dk

Tid: 7/3 kl. 18.30

Sted: H.C. Ørsted Instituttet

Arr.: BIOSA, www.biosa.org 

The Future of Europe and the Pause for Thinking: Where are we going?
Jean Monnet lecture by Ulrik Federspiel

Tid: 8/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Department of Political Science, CSS, Øster Farimagsgade 5, room 15.3.01

Arr.: Jean Monnet Guest Lectures, hl@ifs.ku.dk

Instruktionel semantik og sproglig polyfoni
Foredrag af Henning Nølke, Aarhus Universitet

Tid: 8/3 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 25.1.40

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik, kabo@hum.ku.dk

Hans Kirk: Fiskerne
Litteraturstudiekreds ledet af Stefan Lamhauge-Hansen og Carl Fuglsang-Damgaard

Tid: 8/3 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 1, studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

Elitefodboldspilleres fysiske form og kamppræstation – 
i dansk og internationalt perspektiv
Forelæsning af Jens Bangsbo og Peter Krustrup

Tid: 9/3 kl. 16.00-18.00

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, Store Auditorium

Arr.: Institut for Idræt, AJepsen@ifi.ku.dk

F O T O :  S C A N P I X

Samtalens forhandlinger om argumentation
Foredrag af lektor ph.d. Niels Møller Nielsen, Institut for Sprog og Kultur, RUC

Tid: 1/3 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen, lisas@hum.ku.dk

Foredraget tager udgangspunkt i den antagelse at argumentation forhandles og fuldstændiggøres i

samtale. Perspektivet er således dialektisk snarere end egentlig retorik idet ‘enthymemet’ opfattes som

et led i en samtales dynamiske udvikling og forhandling af betydning snarere end som et afgrænset,

statisk fænomen. Nydialektiske teoridannelser på dette område har med skiftende held forsøgt at be-

skrive dette systematisk med et talehandlingsteoretisk udgangspunkt. I foredraget diskuteres emnet

med udgangspunkt i sprogfilosoffen Paul Grice.
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Forskningsrådet, Gigtfor-

eningen, Gentoftegade 118,

2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 6/4-06 med

morgenposten.

Fuldt opslag: Se www.gigtfor-

eningen.dk/forskning.

Hjerteforeningen
Støtte: Biomedicinsk

forskningsudvalg og Udvalg

for forebyggelsesforskning

indkalder ansøgninger.

Ansøgningsfrist: 3/4-06, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.Hjerteforeningen.dk.

Einar Hansens 
Forskingsfond
Støtte: Till Främja av vetenska-

pligt samarbete och institu-

tionskontakter mellan de hu-

manistiska disciplinerna vid

Köpenhamns och Lunds Uni-

versitet genom symposier, 

exkursioner och gästbesök.

Ansøgning: Via

www.eken.lu.se/stipendier.

Sendes til: Prof. Greger 

Andersson, Institutionen för

konst- och musikvetenskap,

Box 117, 22100 Lund, Sverige.

Ansøgningsfrist: 1/3-06.

Eva og Henry Frænkels
Mindefond
Støtte: Ca. 1,5 mio. kr. til frem-

me af forskning af kræft-,

hjerte- og kredsløbssygdom-

me. Til indkøb af apparatur,

udgivelse af videnskabelige

skrifter el. til legater til viden-

skabsmænd og læger til

forskning ved videnskabelige

institutioner her el. i udlan-

det, fx gennem udvekslings-

ophold for danske el. uden-

landske videnskabsmænd.

Særligt til udveksling ml. 

Danmark og Israel.

Ansøgning: Via

www.fraenkel.info.

Ansøgningsfrist: 1/5-06.

Grosserer C.P. Frederiksens
Studielegat
Målgruppe: Trængende værdige

og dygtige medicinske studen-

ter el. unge læger til hjælp

ved videnskabeligt arbejde.

Ansøgning: Begrundede ansøg-

ninger hvortil der ikke skal an-

vendes skema sendes i 3 eks. 

Støtte: 65.000 kr. er til uddeling.

Sendes til: Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet ved Køben-

havns Universitet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 6/3-06, kl.

12.00.

Lektor Marius Danielsens
Fond 
Målgruppe: KU-studerende med

engelsk som hovedfag. 

Støtte: Til opholdsudgifter ved

studierejser hovedsageligt sid-

ste halvår af 2006. 

Ansøgning: Vedlæg angivelse af

STØTTE

Stipendier

Forskeruddannelse
Støtte: Forskeruddannelsesud-

valget under Koordinations-

udvalget for forskning indkal-

der ansøgninger om støtte til

Forskerskoler, Samfinansie-

rede stipendier og Internatio-

nale stipendier. 

Ansøgning: Via

www.forsk.dk/opslag

Ansøgningsfrist: 3/4-06, 

kl. 15.00.

Legater

Caïx Legatet
Målgruppe: Studerende og kan-

didater fra danske universite-

ter med godt kendskab til

fransk.

Støtte: Dronning Margrethes og

Prins Henriks Fond uddeler i

2006 et el. flere legater inden

for en samlet legatsum på op

til 200.000 kr. til humanistiske

studier i Frankrig. 

Ansøgning: Vedlæg deltaljeret

projektbeskrivelse og et bud-

get.

Ansøgningsfrist: 20/3-06.

Sendes til: Præsidenten for 

Det Kongelige Danske Viden-

skabernes Selskab, H.C. 

Andersens Boulevard 35, 

1553  Kbh. V.

Civilingeniør Holger Rabitz
og hustru Doris May, født
Philipp’s mindefond
Målgruppe: Polytekniske og /el.

medicinske kandidater

Støtte: 96.000 kr. til uddeling  til

studier over specielle emner.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema. Vedlæg udførlig rede-

gørelse for formål samt cv

(maks. 1 s.); projektbeskrivelse

(maks. 5 s.); fortegnelse over

de seneste 5 års publikationer

og et resume (maks. 1⁄2 s.) 

Sendes til: Det sundhedsviden-

skabelige Fakultet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3B,

2200 Kbh. N. 3 eks.

Ansøgningsfrist: 2/3-06, kl. 12.00

Det Letterstedtske Selskab 
Støtte: Til enkeltpersoner som

tilskud til studie- og konferen-

cerejser i et el. flere af de an-

dre nordiske lande. Som

hovedregel under 5.000 kr.

Ansøgning sendes til: 

Kontorchef Steen A. Cold,

Engbakken 6, 2830 Virum.

Ansøgningsfrist: 1/3-06.

Dronning Ingrids 
Forskerpris
Støtte: Gigtforeningens besty-

relse har besluttet at uddele

100.000 kr. fra Dronning In-

grids Forskningsfond til en

forsker som har gjort sig gæl-

dende inden for ryg-, led- og

muskelforskning. Motiverede

indstillinger af mulige modta-

gere efterlyses. 

Ansøgning sendes til:

Ionkanaler – livets arkaiske kommunikationssystem
Foredrag af lektor Niels Willumsen, August Krogh Instituttet

Tid: 9/3 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf/

Med Gud for Danmark – danske symboler og dansk identitet
Foredrag af museumsinspektør, ph.d. Inge Adriansen, Museet på Sønderborg slot

Tid: 9/3 kl. 20.00

Sted: Afdeling for Religionshistorie, Artillerivej 86, 2.sal, lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening, www.staff.hum.ku.dk/pluchau/rhf/

Kritikken af kristendommens magt
Foredrag af cand.theol. Sylvester Roepstorff

Tid: 9/3 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.indreby.org

Utopien og Paulus’ politiske teologi
Foredrag af cand.jur., ph.d. Alexander Carnera. 25 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 9/3 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27 opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Mahlers niende symfoni i reception og opførelse
Gæsteforelæsning af stud.mag. Jeppe Rønnow, Musikvidenskabeligt Institut, KU

Tid: 10/3 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 16.1.21

Arr.: Studienævn for Tysk og Nederlandsk, www.tysk.ku.dk

Kulturhistoriske spor i marknavne på Møn
Foredrag af cand.mag. Jytte French

Tid: 10/3 kl. 14.15

Sted: Det ny KUA, lok. 27.4.4

Arr.: Afdeling for Navneforskning

Quiet, please!
Der er ledige tennisbaner på Institut for Idræt. Studerende med studiekort betaler

510 kr. pr. sæson (fra 1/5 til 30/9). Andre må betale 1.025 kr. for perioden. 

Kontakt venligst Helle R. Jensen, e-mail: hrjensen@ifi.ku.dk el. tlf. 3532 0832.

Kurser i Psykologi
Dansk Forskerskole i Psykologi kan i 2006 tilbyde en lang række

spændende kurser.

Se www.psyforskerskole.dk/kalender.html.
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Religion og politik
Foredrag af prof., dr.theol. et phil. Peter Kemp, 

leder af Center for Etik og Ret

Tid: 7/3 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Forsamlingslokale, 

Købmagergade 44, kælderen over gården

Arr.: Teologisk Forening, rmt@tteol.ku.dk

Religiøse motiver i politik medfører ofte fana-

tisme og mangel på hensyn til anderledes tæn-

kende. Foredraget vil forsøge at vise at hvis denne

betændelse i forholdet mellem religion og politik

skal undgås, må forholdet være indirekte, således

at etikken formidler religion og politik.
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navn, adresse, CPR-nr., e-mail-

adresse og bankoplysninger

samt udførlige oplysninger

om hidtidigt studium, planer

og et budgetoverslag samt –

hvis muligt – bevis for opta-

gelse på et udenlandsk uni-

versitet og udtalelse(r) fra

min. en faglærer. 

Ansøgningsfrist: 3/4-06.

Sendes til: Bestyrelsen for Lektor

Marius Danielsens Fond, Att.:

Lektor Jørgen Staun, Institut

for Engelsk, Germansk og 

Romansk, Engelsk Afd., Njals-

gade 130, 2300 Kbh. S.

Landsdommer V. Gieses 
Legat
Støtte: Tilskud til udgivelse af

historiske, litteraturhistoriske,

kunsthistoriske, sproghistori-

ske, geologiske, geografiske

og arkæologiske værker af

danske forfattere.

Ansøgning: Intet skema. Ved-

læg 1) oplysninger om arbej-

dets indhold, 2) oplysninger

om dets typografiske udstyr,

3) detaljeret overslag (evt.

regnskab) over fremstillings-

omkostningerne og 4) oplys-

ninger om støtte der er søgt

eller opnået andetsteds til

samme formål.

Sendes til: Legatbestyrelsens

formand, docent, dr.phil.

Flemming Lundgreen-Nielsen,

Institut for Nordiske Studier

og Sprogvidenskab, Køben-

havns Universitet Amager,

Njalsgade 120, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 3/4-06.

Løfflers og Steensbys rejse-
legater for geografer
Målgruppe: Hovedfagsstuderen-

de i geografi ved KU.

Støtte: Til forsknings- og studie-

rejser.

Ansøgning: Formål, budget, cv,

studieforløb (dokumenteres).

De 2 legater ansøges under

et.

Sendes til: Løfflers og Steensbys

rejselegater, Geografisk Insti-

tut, Øster Voldgade 10, 1350

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/4-06.

Legatuddeling

Københavns Universitets 

fælleslegat

Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kom-

met i betragtning ved udde-

lingen, har modtaget direkte

besked fra SU-kontoret. Der

er uddelt i alt 891.000 kr. i 131

(ikke nødvendigvis lige store)

portioner. 

Jacob Claes Vermehrens 

mindelegat

Uddelingen af legatet er nu af-

sluttet, og de der er kommet i

betragtning ved uddelingen,

har modtaget direkte besked

fra SU-kontoret. Der er uddelt

1 portion a 4.000 kr.

Measurements of depressive 

illness and mental distress in

the Danish general population

Kandidat: Lis Raabæk Olsen.  

Tid: 3/3-06, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, opg.

50, Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

LRO@dadlnet.dk. Se også

www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeLisRaabækOl-

sen.htm.

Naturvidenskab

Magnetic anisotropy 

of manganese (III) compounds

Kandidat: Cand.scient. Susanne

Mossin .

Tid: 28/2-06, kl. 14.15.           

Sted: The H.C. Ørsted Institute,

Aud. 2.

FORSVAR

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Kultur og Psykiatri. En antropo-

logi om transkulturel psykiatri

på danske hospitaler

Kandidat: Cand.scient.anth. 

Katrine Schepelern Johansen.

Tid: 3/3-06, kl. 11.00.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5,

Bygning 18, lok. 18.01.11.

Afhandlingen: Kan købes i Bog-

laden, CSS, Øster Farimags-

gade 5.

Humaniora

Letters and Arms. Literary 

Language, Power and Nation in

Renaissance Italy and France

1300-1600

Kandidat: Anders Toftgaard.

Tid: 24/2-06, kl. 13.00-16.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk, KUA.

Stilistiske praksisser i storbyens

heterogene skole – En etnogra-

fisk og sociolingvistisk undersø-

gelse af sproglig variation

Kandidat: Pia Quist.

Tid: 2/3-06, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Nordisk Forskningsinstitut,

KUA.

A Historical Geography of 

Ancient Anatolia in the Assyrian

Colony Period

Kandidat: Gojko Barjamovic. 

Tid: 10/3-06, kl. 13.00. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut for Tværkulturelle

og Regionale Studier, Carsten

Niebuhr afdelingen, Snorres-

gade 17-19.

Sundhedsvidenskab

Structural analysis of inter-

actions between cell adhesion

molecules and their ligands

Kandidat: Nikolaj Kulahin.

Tid: 2/3-06, kl. 15.00.

Sted: Panum Instituttet, Han-

nover Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

kulahin@plab.ku.dk. Se også

www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeNikolajKula-

hin.htm. 

Seks udødeligheder: 
Fænomenologi og romankunst i Milan Kunderas Udødeligheden
Foredrag af prof. Niels Henrik Gregersen

Tid: 13/3 kl. 20.00

Sted: Kældercafeen, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Selskab for kunst og kristendom, sfkk@sol.dk

Memorial Mania: Issues of Commemoration and Affect 
in the Contemporary United States
Foredrag af prof. Erika Doss, University of Colorado, Boulder, USA 

Tid: 14/3 kl. 14.00

Sted: Oplysning kommer senere

Arr.: Department of English, Germanic and Romance Studies, www.colorado.edu/finearts/erikadoss/

Infektionssygdom og vaccination i børneårene og risiko for allergi 
og dissemineret sclerose
Foredrag af Peter Michael Bager, Afdeling for Epidemiologisk forskning, SSI

Tid: 14/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien, lay@ssi.dk

Tungen lige i munden
Seminar om aktuel forskning i dansk som andetsprog med oplæg af Rineke Brouwer, Christian Horst,

Gitte R. Hougaard, Martha Karrebæk, Bergthora Kristiansdottir, Karen Lund, Karen Margrethe 

Pedersen og Pia Quist. Tilmelding på www.nordisk.ku.dk

Tid: 15/3 kl. 9.00-16.15

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprog

Generalforsamling i Studenterhuset
Yderligere oplysninger og dagsorden findes på www.studenterhuset.com

Tid: 21/3 kl. 19.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Studenterhuset, www.studenterhuset.com

Kuriositeter, kategorier og kundskaber. 
Ole Worms renæssancemuseum i et medicinsk perspektiv
Foredrag af museumsinspektør, cand.comm., ph.d. Camilla Mordhorst                                

Tid: 22/3 kl. 19.30

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, Auditoriet

Arr.: Dansk Medicin-historisk Selskab, sbj@mm.ku.dk, www.dmhs.suite.dk

Philosophical issues in psychiatry: 
Natural kinds, mental taxonomy and causation
Konference/ph.d.-kursus. Tilmelding til e-mail: pkh@cfs.ku.dk. Se program og yderligere oplysninger 

på www.cfs.ku.dk

Tid: 25-26/5 kl. 9.00-17.00

Sted: Københavns Universitet, Frue Plads, Aud. HO6

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning, CFS; Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital; The Graduate

School of Neuroscience, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, KU

F O T O :  P O L F O T O

Når staten slår ihjel
Foredrag af stud.jur og anti-døds-

straf-koordinator fra Amnesty

International Martin Martensen-

Larsen

Tid: 2/3 kl. 19.00-21.00

Sted: Studenterhuset, 

Købmagergade 52, 1. sal.

Arr.: Elfenbenstårnet, 

www.studenterhuset.com

Foredraget handler om dødsstraf i

USA, et emne der har fået meget

fokus siden henrettelse af fange nr.

1.000 siden dødsstraffens genind-

førsel i 1976 fandt sted i december

2005 i North Carolina. Der er mulig-

hed for spørgsmål undervejs og

efterfølgende debat. Billedet er fra

dødsgangen i et fængsel i Hunts-

ville, Texas (red.).

Lars Sund på Finsk 
Den finlandssvenske forfatter Lars Sund gæster den 2/3 kl. 13-15 Finsk

Afdeling, Det ny KUA, lok. 22.5.04. Han vil fortælle om sit forfatter-

skab og sin bog Eriks bog der blev nomineret til Nordisk Råds Littera-

turpris i 2004 og snart udkommer på dansk.

Der er gratis adgang, men tilmelding skal ske inden 28/2 til 

René S. Jensen, finbib@hum.ku.dk el. tlf. 3532 8339.
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Af Lise K. Lauridsen

Dekanen på Teologi, Steffen Kjeldgaard-
Pedersen, har et ganske særligt forhold
til sit fakultet og måske især til sin parke-

ringsplads i baggården i Købmagergade 44-46
hvor teologerne holder til. 

Den tidligere præst i Snoldelev og Thune
måtte fredag d. 30. december det herrens år
2005 dog sande at de studerendes begejstring
for hans person havde nået nye højder.

En mandshøj snemand var i nattens løb vok-
set frem på dekanens højt beskattede parke-
ringsplads, afslørede teologernes undergrunds-
blad a4ark i januar.

Fakultetsbladets helt egen paparazzifotograf
Kongens Søn af Nåde var på pletten da dekanen

så den afskyelige snemand i øjnene og meget
mod sin vilje måtte parkere tværs over prodeka-
nens parkeringsplads.

»Den skal have en parkeringsbøde,« sagde
dekanen om snemanden der havde invaderet
hans parkeringsplads med briller, pibe og da-
gens udgave af Kristeligt Dagblad under armen. 

Fest for dekanen
Dekanen styrer ikke bare sin Mercedes med
guddommelig præcision, men det ganske fakul-
tet. Steffen Kjeldgaard-Pedersen lægger ikke
skjul på at han er glad for sin tjans som konge
på Teologi. Måske så glad at han søger stilling-
en som ansat dekan her i marts måned.

»Jamen det er da svært ikke at holde af det
her sted,« lyder det lettere undskyldende fra

dekanen mens han viser rundt i baghusene i
Købmagergade hvor teologerne har boet siden
1971.

En gang om året holder Teologisk Fagråd så-
gar Dekanens Sommerfest.

Formand for fagrådet på Teologi, Frederik
Poulsen, forklarer at det er en stående diskus-
sion hvordan den genitiv skal forstås: »Er det en
fest for dekanen eller er det dekanen der ejer
festen – altså holder den?«

Svaret blæser i forårsbrisen.
Dekanen er dog ikke i tvivl: »Ja de holder

skam fest for mig hvilket vist mest handler om
at jeg får lov at holde en tale og dække et even-
tuelt underskud.« 

likl@adm.ku.dk

KU DERUDE

Dekanen styrer 
Dekan på Teologi Steffen Kjeldgaard-Pedersen er
kult. På Teologi bygger de studerende snemænd af
ham og holder sommerfest til hans ære
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NYTÅRSLØJER – Fredag 

d. 30. december havde en noget 

kølig herre snuppet dekanen på

teologis højtelskede parkeringsplads

i Købmagergade i Indre By.


