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Stud.forskere
Forskning er ikke kun for professorer og lektorer. 
Masser af studerende skaber ny viden og udforsker nye
områder i deres projekter og specialer. Konference på
Folkesundhedsvidenskab viste hvad de studerende kan
præstere Læs side 4

Ikke mere tropehjelm
Antropologerne skal droppe glansbilledet af den he-
roiske opdagelsesrejsende. I stedet kan de vælge mel-
lem at være en gravko eller en Ferrari, fremgik det af
paneldebat om antropologiens rolle i morgendagens
Danmark Læs side 5

Røgslør over Uni
Forskningsfrit Område agerede røgdykker til møde 
om fremtidsudsigterne for administrationens pulsere
efter rygestoppet den 1. august. Stemningen var en
blanding af røg ud af ørerne og afdampet snak
Læs bagsiden

Man behøver ikke være tjetjener for at være bange for Putin. Danske forskere oplever kolle-
gaer der forsvinder, og kilder der bliver tavse. KU-konference bød på personlige historier om
forholdet mellem ytringsfrihed og forskning.  LÆS SIDE 6-9

Forskere kan også være bange
F O T O : S C A N P I X
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Tattoo-mode på Nat
T U S S E R  – I sit seneste nummer kårer fakultetsbladet Scient på Naturvi-
denskab vinderne af deres Tattoo fotokonkurrence. Ifølge dommerpanelet
har kampen været hård mellem de mange indsendte tatoveringer, men det
er lykkedes at finde to vindere. Førstepladsen gik til Rikke Rasmussens ta-
tovering der er et tryk af et dna-helix set fra oven tatoveret mellem skulder-
bladene. På en andenplads kom en pige fra Biologi der har valgt at få sin
yndlingsalge foreviget på overarmen. Begge vindere har modtaget gratisbil-
letter til Experimentariet i præmier.

Børnecheck til ph.d.er
OV E R E N S KO M ST  – AC og Finansministeriet har indgået forlig om over-
enskomsten for statsansatte akademikere. Det mest markante fremskridt
for forsknings- og universitetssektoren er at der blev afsat et relativt stort
beløb på 43 millioner kroner til løft i ph.d.ers løn, fremgår det af Forsker-
forums hjemmeside. Pengene skal blandt andet bruges til at nogle af de
2.200 ph.d.er kan blive ansat på den fulde akademiske basis-lønskala. Per-
soner der fx har arbejdet som undervisningsassistent i to år før ph.d.-studi-
et, vil kunne få det fulde udbytte af ordningen og score 3.000 kroner ekstra
månedligt. Den nye aftale er straks døbt ‘børnechecken’ hvilket blandt an-
det henviser til at Finansministeriet modsatte sig generelle forbedringer for
de andre stillingskategorier. Lektorgruppens lønkrav henviser statens for-
handler til lokale aftaler om Ny Løn. 

Rektor søges til sommer
N Y  L E D E R  – Mens de øvrige universiteter i Danmark allerede har ansat
deres rektor eller er i færd med det, slår bestyrelsen på Københavns Univer-
sitet først rektorstillingen op til august. Den oprindelige plan var at slå stil-
lingen op i slutningen af 2005, men bestyrelsen ønsker at fremskynde an-
sættelsen, så institutterne også snart kan få ansat ledere. Den kommende
ansættelse af rektor gav i forbindelse med vedtagelsen af vedtægten for 
Københavns Universitet anledning til debat. Hverken i universitetsloven el-
ler i de kommende vedtægter for Københavns Universitet står der nemlig et
ord om at rektor skal have undervisningserfaring. Og det mente blandt an-
dre de studerende kunne blive skæbnesvangert når universitetets midler
groft sagt består af lige dele midler til undervisning og forskning. Bestyrel-
sesformand Bodil Nyboe Andersen gav de studerende håndslag på at der
skal lægges vægt på undervisningserfaring i det første jobopslag til rektor-
stillingen. Det opslag vil blive et forbillede for alle de kommende jobopslag,
mente bestyrelsesformanden. Med det løfte gik de studerende med til at
udelade undervisningserfaring i vedtægterne.

Ros til GBIF
EVA LU E R I NG  – En ny international evaluering giver roser til Global Biodiver-
sity Information Facility, GBIF med hovedkvarter på Zoologisk Museum ved 
Københavns Universitet. GBIF er et globalt netværk af partnere der arbejder på 
at gøre data om klodens biologiske mangfoldighed gratis og frit tilgængelig for 
alle via internettet. Den nye uafhængige evaluering kalder GBIF for en guldgrube
af information om jordens arter med et enormt potentiale for fremtiden. Allerede
nu kan man ved en enkel forespørgsel på en art på GBIF’s dataportal
www.gbif.net inddrage næsten 50 millioner data fra 101 informationskilder i 
søgningen.

TAP’er får kun taleret
TA P N Y T  –  For fremtiden vil det teknisk-administrative personale
(TAP) ikke have andet end taleret i de såkaldte akademiske råd som
erstatter fakultetsrådene. I stedet regner TAP’ernes repræsentant i
bestyrelsen, Ingrid Kryhlmand, dog med at langt flere personalepo-
litiske spørgsmål flyttes til de såkaldte hovedsamarbejdsudvalg
(HSU) hvor de ansattes vilkår i højere grad end i dag vil blive for-
handlet.

BESTYRELSEN

Demokrati til debat

Af Lise K. Lauridsen

Vedtægterne for Køben-
havns Universitets virke
ligger efter bestyrelsens

andet møde nu klar til godken-
delse i Videnskabsministeriet.

Men først skulle kampene
tages om hvem der skal be-
stemme over hvem på univer-
sitetet. Et af de hedeste emner
handlede om resultatet af det
nylige valg af interne repræ-
sentanter til bestyrelsen. Hver-
ken blandt de studerende eller
de videnskabeligt ansatte er
der nemlig repræsentanter fra
natur- og sundhedsvidenskab,
og det undrede to af de ekster-
ne medlemmer fra dansk er-
hvervsliv. 

Claus Bræstrup, administre-
rende direktør i medicinalfir-
maet H. Lundbeck A/S, havde
derfor foreslået at universite-
tets kommende vedtægter
skulle sikre at det interne valg
på universitetet gav både de
våde og de tørre fag en repræ-
sentant i universitetets øverste
ledelse; bestyrelsen.

»Det er uhensigtsmæssigt at
der ikke er nogle repræsentan-
ter for natur- og sundhedsvi-
denskab i bestyrelsen for hver-
ken de videnskabeligt ansatte
eller de studerende når cirka
60 procent af KU’s budget går
til de to fakulteter. En valgpro-
cedure må sikre at de våde fag
er repræsenteret i bestyrelsen.
Vores ekspertise omkring na-
tur- og sundhedsvidenskab er
meget, meget tynd, og vi står i
en uheldig situation som ikke
må kunne opstå igen. Hvis vi
ikke sikrer natur- og sundheds-
videnskabs repræsentation i
vedtægterne, risikerer vi at
den næste bestyrelse også bli-

ver skævt sammensat,« sagde
Claus Bræstrup.

Også direktør Henrik Top-
søe, Haldor Topsøe A/S var be-
kymret for at efterårets valgre-
sultat ville betyde at besty-
relsen kommer til at mangle
viden. Som en af de få støttede
han derfor Bræstrups forslag
om at sikre en bred repræsen-
tation af de faglige områder i
vedtægten.

»Universitetet er et utroligt
komplekst sted; derfor er det
vigtigt at tilstræbe en bredere
repræsentation,« sagde Henrik
Topsøe.

Lær at tælle
De fleste af de øvrige medlem-
mer af bestyrelsen mente ikke
der var grund til at bekymre
sig for om natur- og sundheds-
videnskab skulle stå uden ind-
flydelse. Som de to fakulteter
med langt flest ansatte har de
historisk set altid været godt
repræsenteret i universitetets
ledelse. Årsagen til at efterå-
rets valg faldt ud til fordel for
de tørre fag (humaniora og
samfundsvidenskab, red.), var
at de våde kandidater spredte
sig på for mange lister.

Tillidsrepræsentant for VIP’-
erne på Humaniora, Henrik
Prebensen, mente at det er
vigtigt at universitetsbefolk-
ningen også i fremtiden kan
vælge deres kandidater for de-
res holdninger frem for deres
faglige baggrund.

De studerende mente at alle
i bestyrelsen alligevel skal re-
præsentere langt mere end
bare det faglige bagland.

»Jeg tror jeg ved mere om
hvad der foregår på Naturvi-
denskab end de fleste naturvi-
denskabsstuderende. Det

handler jo ikke om hvor du
kommer fra på universitetet,
men hvor engageret du er,«
sagde Katrine Møller der læser
sociologi.«

Jørn Lund ønskede af prin-
cipielle grunde ikke at indføje
en passus som sikrer natur- og
sundhedsvidenskab plads i be-
styrelsen: »Her er jo heller ik-
ke nogen teologer. Jeg synes vi
skal stryge alle hensyn til sær-
interesser.«

Bestyrelsesformand Bodil
Nyboe Andersen tilsluttede sig
det synspunkt.

»Jeg tror de på natur- og
sundhedsvidenskab vil tælle
bedre efter næste gang de skal
have valgt en repræsentant til
bestyrelsen,« sagde hun.

Forslaget om at sikre de vå-
de fag repræsentation i besty-
relsen blev derefter stemt ned,
og det samme gjorde et forslag
om at sikre at de eksterne re-
præsentanter i bestyrelsen på
lignende vis skal komme fra
forskellige sektorer.

likl@adm.ku.dk 

Læs forslaget til KU’s nye 
vedtægter på: www.ku.dk/
ledelse/bestyrelse/.

Er universitetets bestyrelse repræsentativ nok? Sådan lød et af de
spørgsmål der blev debatteret heftigt da bestyrelsen lagde sidste
hånd på vedtægterne for Københavns Universitet
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Nyt ansigt til afdød konge
M A K E OV E R  –  På Antropologisk Laboratorium har læge og retsantropolog Niels
Lynnerup og skulptør Bjørn Okholm Skaarup genskabt ansigtet på en 2000 år
gammel mand der formodentlig var nabatæisk konge. De jordiske rester af naba-

tæeren lå skjult i den jordanske oldtidsby Petra – i det klippetem-
pel der blev berømt med Indiana Jones-filmen Det sidste korstog.
Her fandt arkæologerne i august 2003 en skjult etage med grav-
kamre under jorden. Da Niels Lynnerup tilfældigvis var i Jordan
for at hjælpe et hold danske arkæologer, fik han lov til at tage
kongegravens bedst bevarede kranium med hjem til laboratoriet
for at rekonstruere dets ansigt. På billedet ses rekonstruktionen
trin for trin.

Web Baseret Læring godt på vej
WEB – Københavns Universitet åbnede 1. januar Center for Web 
Baseret Læring, CWBL. Det nye center er nu fuldt bemandet og godt
i gang i Krystalgade 16. CWBL’s opgave bliver at støtte anvendelsen
af web baseret læring på KU i samarbejde med WBL-koordinatorer
ved de seks fakulteter. Centret vil også arrangere workshops og mø-
der med undervisere med henblik på at hjælpe med udvikling af
webbaseret undervisningsmateriale i forhold til den bestående
undervisning. Hvis man er interesseret i at deltage i et inspirations-
møde, kan CWBL kontaktes på tlf. 3532 4074 eller via e-mail: 
cwbl-mail@adm.ku.dk.

Læs mere på www.cwbl.ku.dk.

Af Lise K. Lauridsen 

Endnu en rapport om hu-
manisternes arbejdsmar-
ked har set dagens lys, og

selv om den ved første øjekast
kan virke som et kopinummer
af den gamle sang om at der
bliver uddannet for mange og
for dårlige humanister til uen-
delige køer på Arbejdsformid-
lingen, så er der kommet nye
toner.

Således kan man læse alle-
rede i forordet til rapporten
Humanistiske kandidater og
arbejdsmarkedet:

»Den seneste tids bemær-
kelsesværdige forandring af de
humanistiske kandidaters an-
sættelsesmønster er en histo-
risk chance for de humanistis-
ke uddannelser, men også for
arbejdsmarkedet. En moderne
globaliseret økonomi kan ikke
trives uden de humanistisk ud-
dannedes kompetencer – og
den har ikke råd til at lade di-
verse praktiske og identitets-
mæssige problemer blokere for
at erhvervslivet får hvad det
har brug for.«

Det skred som det humanis-
tiske arbejdsmarked har været
ude for de sidste ti år, ses
blandt andet ved at antallet af
privat ansatte magistre fra
1992 til 2001 er vokset med
over 5000 personer hvilket
svarer til en vækst på cirka 100
procent.

Men overgangen fra tradi-
tionelle jobs som undervisere
og forskere, er ikke nem, og
den er langt fra gjort ved at er-

statte traditionelle fag med
kurser i kommunikation og er-
hvervsøkonomi. Arbejdsgiver-
ne efterspørger nemlig seriøse
og dybdegående humanistiske
uddannelser og ikke en udvan-
det erhvervsrettet udgave,
skriver arbejdsgruppen bag
rapporten.

Glem popkurserne
Arbejdsgruppen blev nedsat af
Videnskabsministeriet sidste
år i kølvandet på en masse kri-
tik af de humanistiske uddan-
nelser og fokus på den høje ar-
bejdsløshed blandt de nyud-
dannnede. 

Forhenværende studieleder
og lektor på Kunst- og Kultur-
videnskab, Isak Winkel Holm,
har siddet med i den syv mand
store arbejdsgruppe bestående
af universitets- og erhvervs-
folk. Han understreger at er-
hvervslivet vil have, er kandi-
dater der er godt uddannet og
brænder for det de laver.

»Kortåndede kursusforløb i
kommunikation eller er-
hvervs-et-eller-andet, som
næsten enhver humanistisk
uddannelse har i dag, har ikke
den store betydning for ar-
bejdsgiverne. Derfor tror jeg vi
skal passe på med at udbyde
kurser inden for alt for mange
emner vi ikke har forstand på.
Vi skal lave det som vi er gode
til, og i øvrigt blive meget be-
dre til at henvise vores stude-
rende til at tage et modul eller
en hel kandidatuddannelse på
Handelshøjskolen, IT-universi-
tetet eller RUC, hvor de rent

faktisk har ekspertisen, frem
for at flikke et nyt kursus sam-
men. Det er en misforståelse,
at man kan erhvervsrette de
humanistiske uddannelser ved
at garnere dem med en masse
erhvervsrelevante toppings,«
siger Isak Winkel Holm med
henvisning til en af anbefa-
lingerne i rapporten: at den
samlede vifte af fag gennem-
gås nøje.

Ifølge Isak Winkel Holm gør
uddannelsesstrukturen på uni-
versiteterne at der er en meget
ringe bevægelighed mellem
forskellige fag – og især
mellem forskellige fakulteter
og uddannelsesinstitutioner.

»I Danmark tænker man me-
get i hele studieforløb, og selv-
følgelig kan der da være pro-
blemer ved at de studerende
hopper fra institution til insti-
tution, men det er primært ud-
dannelsessystemet, der er
uhensigtsmæssigt skruet sam-
men for den studerendes flek-
sibilitet. Det er jo ikke fordi in-
stitutterne selvisk holder på de
studerende, men hvis man
tænker alt for snævert i taxa-
metersystemet, motiverer det
de humanistiske uddannelser
til så vidt muligt at holde deres
studerende inden for mure-
ne,« forklarer Isak Winkel
Holm.

Han mener at erhvervsret-
ningen på humaniora mere
skal finde sted i arbejdsformen
end i det faglige indhold:

»Lige nu sidder mange stu-
dier netop og slås med bache-
lor-studieordninger, og så vidt

ARBEJDSMARKED

Humanister 
i sigtekornet

mit overblik rækker bestræber
man sig mange steder for at si-
kre de studerendes evne til at
indgå i projektforløb, arbejde i
grupper, fremlægge mundtligt
på seminarer og skrive godt
dansk. Det er en god idé, for
den slags vil ruste de studeren-
de til den måde man arbejder
på uden for universitetet, vel
at mærke uden at vi erhvervs-
retter studierne indholdsmæs-
sigt. Der er også modstand
mod at indføre den slags ar-
bejdsformer visse steder,
blandt andet på Filosofi, og
den modstand har jeg meget
svært ved at forstå,« siger Isak
Winkel Holm.

Humaniora er i gang
På Humaniora er dekan John
Kuhlmann Madsen glad for
endnu en rapport om huma-
nioras arbejdsmarked, men
finder samtidig den efterføl-
gende debat om at humaniora
har sovet i timen og lignende
opsange noget misforstået og
forældet. 

»Rapporten her mener jeg
er nummer fire i rækken, så vi
har altså været i gang med at
ændre på de humanistiske stu-
dier er stykke tid. Men vi får
endnu engang bekræftet be-
tydningen af de mange initiati-
ver som vi har taget for at ska-
be tættere forbindelse mellem
universitetsuddannelserne og
arbejdslivet,« siger John Kuhl-
mann og remser i flæng op:
praktik, projektforløb, kompe-
tencebeskrivelser, inddragelse

af iværksætter- og formidlings-
dimensionen, arbejdsmarked-
spaneler, styrket studie- og er-
hvervsvejledning, styrket pro-
gression og fleksibilitet i studi-
erne, mere informative eksa-
mensbeviser o.s.v..

Dekanen på humaniora
lover at der kommer flere initi-
ativer til, men mener allerede
nu at indsatsen har båret frugt
når der på et tiår er blevet skabt
over 5.000 nye jobs for huma-
nister i den private sektor. 

»Det er svært at få øje på en
lignende omstillingsparathed
på andre studieretninger. 
Humaniora og det private ar-
bejdsmarked er kommet tæt
på hinanden,« siger Kuhlmann
Madsen der dog stadig nærlæ-
ser den nyeste rapport om hu-
manioras arbejdsmarked for at
se om der er noget som fakul-
tetet kan gøre endnu bedre.

likl@adm.ku.dk

Danmark får hårdt brug for humanister i
fremtidens globaliserede økonomi, konklude-
rer ny rapport om de humanistiske kandida-
ter og arbejdsmarkedet. Derfor må både 
erhvervsliv, universiteter og politikere skabe
bedre forhold for humanisterne
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BLØD ELLER HÅRD – Humanister skal ikke klassificeres som ‘bløde’. På det mo-

derne arbejdsmarked er humanistiske kompetencer  lige så kontante og ‘hårde’ for den

enkelte virksomhed som en ingeniørs eller økonoms. 

Humanisternes overgang til 
arbejdsmarkedet kan lettes ved:

– flere projektorienterede forløb.

– at styrke de studerendes evne til at give og modtage feed-

back.

– at træne de studerendes mundtlige og skriftlige fremstil-

lingsevne.

– at udvikle en professionel etik.

– at undervisningstilbud oprettes under hensyn til faglig pro-

gression.

– særligt fokus på tredje studieår i forbindelse med forbedret

studieprogression og fleksibilitet.

– at gennemgå den samlede vifte af fag nøje – både lokalt og

nationalt.

– at ændre på økonomiske og strukturelle der hindre fleksible

kombinationsmuligheder under uddannelsen.

– at regeringen opretter en trainee-ordning for kandidater i

samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

– private og offentlig bør etablere uddannelsesstillinger for

færdiguddannede under denne ordning.

– at etablere kortvarige tillægsuddannelser inden for fx rekla-

me- eller forlagsbranchen i samarbejde med relevante virk-

somheder.

Kilde: Humanistiske kandidater og arbejdmarkedet, 

Videnskabsministeriet.
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FOLKESUNDHED

Af Lise K. Lauridsen

Hvilke problemstillinger
oplever hospitalsperso-
nalet i mødet med etnis-

ke minoritetspatienter? Hvilke
faktorer påvirker gravide med
et alkoholproblem? Forbedrer
man befolkningens livskvalitet
ved at have sundhed som mål? 

Spørgsmålene er bare et par
af de mange ideer der pryder
tolv opslagstavler med plaka-
ter på Panums gangareal. Bag
spørgmålene og svarene står
studerende på Folkesundheds-
videnskab der har sat deres
specialer, bachelorprojekter
og andre opgaver på plakaten
denne fredag formiddag foran
Haderup Auditoriet på Sund-
hedsvidenskab. 

Anledningen er hverken ek-
samen eller åbent hus for kom-
mende studerende. Med kon-
ferencen Fremtidens Folke-
sundhedsaktører ønsker de
studerende og ansatte på Fol-
kesundhedsvidenskab at give
omverdenen og ikke mindst de
yngre studerende indsigt i
hvad de rent faktisk laver på
studiet. 

Forløberen til dagens arran-
gement har været faglige dage
med fokus på hvad de stude-
rende kan blive når de er fær-
dige. Ved dagens arrangement
er vægten lagt på forskningen. 

At skrive en problemformu-
lering og undersøge og besva-
re spørgsmål på en ny måde
minder meget om hvad forske-
re gør når de skal søge penge
eller have en videnskabelig ar-
tikel offentliggjort i et tids-
skrift. Og i stil med den ‘rigti-
ge’ forskning har studienævnet
på Folkesundhedsvidenskab
derfor bedt alle studiets stude-
rende om at indsende ab-
stracts (forskningsresuméer,
red.) til en videnskabelig ko-
mite der til dagens konference
om fremtidens folkesund-
hedsaktører har udvalgt en
række af vidt forskellige pro-

jekter og specialer til præsen-
tation.

Se hvad vi kan
En af arrangørerne er Jutta
Skau der går på bachelorud-
dannelsen. Hun mener at ar-
rangementet først og frem-
mest skal skabe en form for
identitet for Folkesundhedsvi-
denskab der kun er et seks år
gammelt studie.

»Vi gør primært det her for
at vores arbejde kommer til 
at nå længere ud end eksa-
mensbordet. På et nyt studie
som Folkesundhed er det vig-
tigt at vise hinanden hvad vi
laver. Vores uddannelse er
tværfaglig og kan virke meget
bred, derfor vil vi gerne vise
både vores kommende ar-
bejdsgivere og de nye stude-
rende hvad vi kan,« fortæller
Jutta Skau.

Det er dog ikke arbejde de
cirka 25 nyuddannede kandi-
dater mangler. Alle er i dag 
ansat i jobs hvor de kan bruge
deres faglige kompetencer
som cand.scient.san.publ. 

Der er også indlagt fest for
de nyudklækkede kandidater
som afslutningen på dagens
program.

»For det er også med til at
skabe identifikation at de nye
kandidater kan fejre sig selv
med familie, venner, studeren-
de og undervisere,« mener
Jutta Skau. 

Raketkandidater
Studieleder Lisbeth E. Knud-
sen slår stolt ud med armen
mod udstillingen med studen-
terprojekter.

»Jeg tror ikke der er mange
studier der med sådan en ra-
ketfart har præsteret så mange
spændende projekter som vo-
res studerende har lavet de
sidste seks år,« siger Lisbeth E.
Knudsen.

Folkesundhedsvidenskab
blev planlagt fra 1995 ud fra
ønsket om at skabe en eksper-

tise inden for sundhedsvæse-
net som ikke er patientoriente-
ret som fx læger. Det første
hold på 60 studerende starte-
de i 1999. Sidste år blev det
første store kuld kandidater
fra Folkesundhed færdige. Og
de kommer som kaldet.

Ifølge studieleder Lisbeth E.
Knudsen er der nemlig et
kæmpe behov for tværfaglige
blæksprutter inden for fore-
byggelse og sundhed. 

At hverken efterspørgslen
på de nye studerende eller en-
gagementet på det unge studie
fejler noget, viste også konfe-
rencens første oplæg.

Forskningsleder og dr.med.
Morten Grønbæk fra Statens
Institut for Folkesundhed delte
roser ud til de mange stude-
rende og undervisere der var
blandt de 170 tilmeldte.

»Jeres uddannelse er stykket
sammen på en måde som gør
at I er unikke. I kraft af at I la-

ver så meget projektarbejde og
kombinerer viden fra en vifte
af forskellige fag har I kvalifi-
kationerne til at forske,« men-
te Morten Grønbæk som der-
efter lagde en lang liste af stu-
derende og kandidater fra 
Folkesundhed der allerede nu
havde etableret sig inden for
forskningsverdenen på over-
headen.

»Er studenterforskning kva-

lificeret forskning?, spørger I i
jeres invitation. Forskning er
at stille spørgsmål og forsøge
at besvare dem igennem sine
undersøgelser, og så er det
ligegyldigt om du er studeren-
de eller ej. Det er dybden i be-
svarelsen af spørgsmålene der
gør noget til forskning,« mente
Morten Grønbæk og opfordre-
de de studerende til at prøve
at skrive engelsksprogede ar-

tikler om deres projekter så de
kan offentliggøres i internatio-
nale tidsskrifter.

Studieidentifikation
En af de studerende der har
indsendt sit arbejde, er specia-
lestuderende Karen Oppfeldt
på 27 år. For hende har det
været rart at finde ud af hvad
hendes medstuderende bruger
deres studier til.

»Jeg blev optaget som en af
de første i 1999 og har hele ti-
den været i tvivl om hvad vi
egentlig kan. Det er utroligt at
se hvor bredt vores studie er
og hvor meget folk går i dyb-
den i deres arbejde. Og så er
jeg selv lidt imponeret af at 
jeg faktisk kan forstå mange af
de meget forskellige og meget
komplekse projekter der er
blevet præsenteret på konfe-
rencen,« siger Karen Oppfeldt
der både i sit indsendte pro-
jekt og i sit studiejob arbejder
med forskning inden for dia-
betes i Indien og Danmark. 

Vinderen af posterkonkur-
rencen blev 2. årsprojektet:
Depressionsbehandling i al-
men praksis skrevet af Leo 
Milgrom og Ole Nørgaard.

Læs mere på
www.pubhealth.ku.dk/bkif/
uddannelse/fagligdag/. 

likl@adm.ku.dk 

Forskning er ikke kun for profes-
sorer og lektorer. Masser af stude-
rende skaber ny viden og udfor-
sker nye områder i deres projekter
og specialer. Konference på Folke-
sundhedsvidenskab viste hvad de
studerende kan præstere 

Fakta om Folkesundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab er startet i 1999 og har et årligt optag på 60 studerende. De første 25 stu-

derende afsluttede uddannelsen i 2004. Alle har fået arbejde med relevans inden for deres specialer

der fx er forskning, udredning, sagsbehandling, formidling og administration. Studerende på Folke-

sundhedsvidenskab beskæftiger sig med blandt andet sociologi, psykologi, statistik, epidemiologi

(læren om sygdommes udbredelse i befolkningen, red.) etc. Folkesundhedsvidenskab er del af Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Panum, men flytter til sommer ind på Kommunehospitalet i det

nye Center for Folkesundhed og Samfund.

Ni ud af ti er kvinder
»Uddannelsen optager hvert år 60 studerende. I dag har studiet 300 stu-

derende, hvoraf 90 procent er kvinder og 10 procent er mænd.«

Tekst på Folkesundhedsvidenskabs hjemmeside, www.pubhealth.ku.dk.
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Studerende kan også forske
STUD.FORSKERE – Masser

af studerende skaber ny viden og

udforsker nye områder i deres

projekter og specialer.
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KOMPETENCER

Af Kristoffer Holm 
Pedersen 

Hvis du troede at en
antropolog er en kaki-
klædt opdagelsesrejsen-

de der dukker frem fra de bra-
silianske regnskove for at for-
tælle omverdenen om nye,
spændende stammefolk, må
du tro om igen. Sådan var vir-
keligheden måske dengang for
40 år siden hvor Institut for
Antropologi blev oprettet, men
sådan er den ikke mere. Den
moderne studievirkelighed har
også ramt antropologstudiet,
med alt hvad dertil hører af
krav om mere erhvervsrettede
og alment anvendelige uddan-
nelser.

Og det er i den forbindelse
at Institut for Antropologi en
fredag eftermiddag i februar
har indkaldt til paneldebat om
antropologiens rolle i dagens
og morgendagens Danmark.
Panelet har deltagelse af bl.a.
sociologen og forfatteren Hen-
rik Dahl, institutleder Kirsten
Hastrup og afdelingschefen
ved COWI Consult, Anders
Egeberg, og de er blevet sat på
den opgave at svare på spørgs-
mål om hvad en antropologs
kompetencer overhovedet er,
og hvilke problemer nyuddan-
nede antropologer kan møde
når de skal ud på arbejdsmar-
kedet.

Og det er der rigtig mange
der gerne vil have at vide. 140
mennesker er mødt op her i
Nationalmuseets Festsal, og
tilhørerskaren er en broget
flok af ansatte og studerende
ved instituttet og udefrakom-
mende folk fra det offentlige
såvel som det private erhvervs-
liv. 

Henne ved vinduerne ligger
specialer og publikationer som
instituttet har produceret i de
seneste år, og at antropologi er
et mangesidet fag, ser man hur-
tigt på titlerne. Her er specia-
ler om alt, lige fra shamanisme
i det Nordlige Mongoliet, over
individualitet og fællesskaber i

parcelhuskvarterer i Danmark,
til et speciale om »The Man in
the sperm«, om mandlig barn-
løshed i Israel.

Det rød-blå ocean
Men ud over at skrive afhand-
linger om mange forskellige
ting, hvad er det så antropolo-
gerne kan som ingen andre
kan?

Lektor og studieleder Tine
Tjørnhøj mente at antropolo-
ger først og fremmest via fa-
gets specifikke metoder kan
producere en viden om verden
og om hvorfor mennesker gør
som de gør.

»Mange førsteårsstuderende
har således fået deres jul øde-
lagt fordi de har læst teorier
om gavegivningens logik,« på-
pegede hun.

Med hensyn til en øget syn-
liggørelse af antropologifaget
var Tjørnhøj ikke ubetinget
for:

»Formidling er ikke nødven-
digvis synlighed, kronikker og
mediebevågenhed. Det kræver
træning at formidle forskning-
en på en faglig forsvarlig må-
de,« mente hun og konklude-
rede at hvis man som antropo-
log ikke kunne finde ud af det-
te, var det nogle gange bedre
at lade være.

Souschefen for uddannel-
sesforvaltningen i Frederiks-
borg Amt, Kristoffer Bertelsen,
mente at man som antropolog
ikke så meget skal spørge sig
selv om hvad man kan, men
hvad det er man vil. Der er nok
af arbejdsområder at tage fat
på, mente han, specielt inden
for det han kaldte »de innova-
tive og kreative miljøer og det
blå ocean.« Altså de områder
der endnu ikke er opdagede,
og hvor man kan svømme frit,
i modsætning til dem hvor der
er mange om budet og vandet
derfor »farves rødt af blod.«

Kameler må sluges
Professor Kirsten Hastrup min-
dede om at antropologerne er
gode til at af-selvfølgeliggøre

det man umiddelbart ser og til
at kontekstualisere ting. Dan-
mark er ved at ændre sig til et
vidensamfund, og her vil der
være brug for folk der har for-
stand på sociale processer.

Men Kirsten Hastrup var og-
så selvkritisk:

»Antropologer er måske me-
re trænede i at spotte proble-
mer end i at løse dem,« påstod
hun og talte for at løsning af
problemer måske i højere grad
skulle implementeres i under-
visningen.

Anders Egeberg fra COWI
startede sit indlæg med at be-
rolige specielt de studerende
blandt tilhørerne.

»Vær ikke bange fordi jeg
bruger ordet kunder. De er vig-
tige,« sagde han, men pegede
samtidig på et væsentligt pro-
blem for antropologerne på
det private arbejdsmarked.
Nemlig konflikten mellem den
tid der er til rådighed, og så
den gamle, hæderkronede
antropologiske disciplin: felt-
arbejdet.

»Man vil som antropolog
gerne fordybe sig, men det er
ikke altid kunden vil betale for
det. Jeg skal så som chef prøve
at begrænse antropologernes
lyst til feltarbejde. Der er sim-
pelthen ikke tid til at sidde fle-
re timer og forske i en landsby
mere.«

Den problemstilling kunne
Henrik Dahl, der betegnede
sig selv som »den glade ar-
bejdsgiver for to antropolo-
ger,« nikke genkendende til.
Alligevel mente han at antro-
pologer kan bruges til noget

nyttigt, ikke mindst for de
virksomheder der ikke længe-
re forstår deres omverden og
derfor oplever et meningstab.
Her kan antropologen via sit
kendskab til socialitet og men-
nesker fortolke og beskrive vir-
keligheden for virksomheder-
ne.

Henrik Dahl så dog gerne en
mere naturvidenskabelig til-
gang til det antropologiske ar-
bejde.

»Man skal sluge den kamel
at der har levet andre kloge
hoveder end én selv. Kumula-
tiv viden, at bygge ovenpå det
der findes, i stedet for at starte
fra nul hver gang. Man skal
sluge den kamel at verden fak-
tisk findes.«

Gravko eller Ferrari
Herefter åbnedes der for dis-
kussion i salen, og der var rig-
tig god spørgelyst blandt de
fremmødte. Specielt spørgs-
målet om tid til fordybelse i ar-
bejdet lå mange på sinde. Skal

antropologen være en gravko
der går i dybden med proble-
merne, eller skal han være en
Ferrari der hurtigt kan gøre
noget ved dem? Meningerne
var mange og delte.

Kirsten Hastrup mente god
tid er vigtig for at få en til-
strækkelig dyb indsigt i proble-
merne, og Kristoffer Bertelsen
mindede om at man ikke kan
skelne mellem at fortolke ver-
den og at gøre noget ved den.
De to ting følges ad, mente
han.

Heroverfor stillede Anders
Egeberg sig, og han mente ik-
ke at antropologer i det private
erhvervsliv skal forsøge at ska-
be »lommer« til eftertanke og
insistere på at sætte farten
ned.

»Man kan godt stille sig
udenfor og sige at det vil man
ikke være med til. Men så må
man også acceptere at der er
nogle materielle ting man ikke
kan få,« formanede han og
mindede om at »der er en en-

delig deadline.«
Henrik Dahl mente i spørgs-

målet at kunne få øje på en
manglende selvrefleksion. Det
var antropologernes selvbille-
de der var noget galt med.

»Den heroiske antropolog
der er væk i helvedes lang tid,
og så kommer hjem og forand-
rer verden. Dét selvbillede skal
I passe på at falde i. I fremti-
den er han nok kun væk i fem
minutter.«

Diskussionen fortsatte til
klokken lidt over fire, hvor ar-
rangørerne måtte afbryde mø-
det. Debatten havde budt på
en spændende diskussion af
antropologiens muligheder, og
diskussionerne fortsatte livligt
blandt mødedeltagerne, indtil
de igen strømmede ud af Na-
tionalmuseet for at nå alt det,
moderne antropologer nu skal
nå.

Kristoffer Holm Pedersen er
danskstuderende på Køben-
havns Universitet.

Hvad kan
antropologer?
Er en antropolog en gravko eller
en Ferrari? Det var blandt emner-
ne da Institut for Antropologi 
diskuterede sin egen fremtid
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SELVREFLEKSION –
Antropologer er ikke længere på

feltarbejde i lang tid for så at

komme hjem og ændre verden. 

I dag er det mindre heroisk,

mente paneldeltagerne.

Antropologer på Kommunehospitalet
»Vi har i årevis snakket om samarbejde. Nu vil vi have sociologer, antropologer og klini-

kere til at sætte sig ned sammen og løse problemer som sukkersyge, hiv og andre af ver-

dens store problemer.« 

Prof. Ib Bybjerg fra Institut for Folkesundhed, JP, 17. februar
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YTRINGSFRIHED

Nu har vi gjort det vi kun-
ne. Vi har meldt ud hvor
vi står, og hvad vi synes.

Det er vores lille bidrag til at
verdenen måske bliver mindre
brutal.« 

Ordene kommer fra Ingolf
Thuesen, institutleder på Car-
sten Niebuhr Afdelingen og in-
itiativtager til den store konfe-
rence om ytringsfrihed og
forskning som blev afholdt på
Geocentret på Københavns
Universitet torsdag den 24. fe-
bruar.

Han er ovenud tilfreds med
forløbet af konferencen hvor
godt 200 tilhørere var mødt op
for at høre indlæg fra ikke fær-
re end fjorten talere, heraf to
fra Mellemøsten.  

Et angreb på alles 
ytringsfrihed
Anledningen til konferencen
var overfaldet på en ekstern
lektor fra Carsten Niebuhr af-
delingen sidste år der blev
bortført og slået af unge volds-
mænd som straf for i en under-
visningstime at have reciteret
tekstuddrag fra Koranen uden
at være muslim.   

»Det konkrete overfald var
ikke bare et angreb på en un-
derviser fra Københavns Uni-
versitet, men et angreb på alle
universiteter og deres funktion
i samfundet,« sagde rektor
Linda Nielsen i sin velkomstta-
le og pointerede at det ikke er
nogen tilfældighed at ytrings-
frihed er en af Københavns
Universitets kerneværdier. 

»Forskere og lærere må væ-
re i stand til at sætte spørgs-

mål ved givne sandheder. Hvis
vi taber retten til kritik, taber
universiteterne deres raison
d’être,« sagde hun blandt an-
det.  

Ingolf Thuesen fortsatte i
samme spor og fortalte histori-
en om menneskets nysgerrig-
hed og kritiske fornuft. 

»For 400 år siden blev man
brændt for at sige at jorden ik-
ke var universets centrum.
Denne konference er et nød-
vendigt signal at sende til om-
verdenen om at vi ikke giver
køb på vores frihed til at stille
spørgsmål og finde svar. Et
universitet der stiller spørgs-
mål, er måske vigtigere end et
universitet der producerer de
rigtige svar,« sagde han og ad-
varede mod »den intolerance
der genereres af den globale
anti-vidensbevægelse.«

Ulykkelige Arabien
Hermed var bolden givet op til
formiddagens tema som hand-
lede om demokrati og ytrings-
frihed i den arabiske verden.
Rajaa Naji El-Mekkaoui, pro-
fessor i civilret i Rabat i Ma-
rokko, var første taler på podi-
et. Hun talte hverken dansk el-
ler engelsk, men blev oversat
af en tolk der var på hård prø-
ve. 

»At give udtryk for sin me-
ning i islamisk filosofi er ikke
bare et valg, men en pligt man
har. Ytringsfriheden i islam
beror på et ansvar for at give
sin mening til kende og en
pligt til at rådføre sig med an-
dre,« sagde El-Mekkaoui.

Hun forklarede at skiftet
væk fra ytringsfrihed er sket i
nyere tid og at den moderne
arabiske tendens ligger langt

fra traditionerne. Efter hendes
opfattelse er verdensfreden
truet fordi kanalerne til dialog
er lukkede, og fordi vesten har
svært ved at respektere retten
til forskellighed.

De næste talere forsøgte at
forklare den moderne arabiske
situation. Youssef Choueiri fra
Libanon og Jakob Skovgaard
Pedersen gav deres bud på
baggrunden for den arabiske
modvilje mod ytringsfriheden
og den akademiske frihed. 

Begge konkluderede at det
snarere er økonomiske end
kulturelle faktorer der er årsag
til at den arabiske verden ikke
har accepteret ytringsfrihed og
demokrati.

»Problemerne i den arabiske
verden skyldes i høj grad man-
gel på uddannelse. Universite-
terne er underfinansierede,
der er udtalt høj underviser-
elev ratio og høj hjernefulgt 
på grund af manglende job-
muligheder,« fortalte Skov-
gaard Pedersen.

Disse dårlige sociale vilkår
og mangel på uddannelses-
penge har skabt grobund for
hjerneflugt og totalitære syste-
mer.

Den palæstinensisk fødte
imam Ahmed Abu Laban ud-
trykte fra salen sin glæde over
arrangementet, men opfordre-
de samtidig til være påpasselig
med ikke at fremstille et en-
keltstående voldstilfælde som
en generel tendens. 

Akademisk frihed
Efter frokost blev mødele-
delsen overladt til statsretspro-
fessor Henning Koch der med
jernnæve styrede de ti oplægs-
holdere fra Københavns Uni-

versitet der skulle belyse kon-
ferencens overordnede tema
ud fra forskellige faglige vink-
ler fra religion over jura til bio-
medicin.

Kasper R. Eskildsen talte fx
om globaliseringen som en
faktor der vil tvinge os ind i en
ny æra af frihed. Han forklare-
de at den moderne videnskabs
frihedsprincipper ikke længere
kan beskytte universitetet for-
di universiteterne læner sig for
tæt op ad nationalstaten og
dermed politik. 

»Globaliseringen vil betyde
en stigende akademisk usik-
kerhed. Derfor er det utroligt
vigtigt at beskytte de unge for-
skere noget bedre i fremti-
den,« mente Kasper R. Eskild-
sen.

Lektor ved litteraturviden-
skab og forfatter Frederik
Stjernfeldt rettede et angreb
mod ‘læserbrevsmentaliteten’. 

»Det er en fejlagtig opfat-
telse at ytringsfrihed består i
retten til et hvilket synspunkt
som helst. Den ene mening er
ikke automatisk lige så god el-
ler gyldig som den anden, og
hvis vi ikke fastholder det, en-
der vi i relativisme og skepti-
cisme. Derfor er det godt at vi
sætter fokus på hvad ytrings-
frihed og tolerance egentlig
er,« sagde Frederik Stjernfelt.

Nødvendig konference
Efter den sidste spørgerunde
takkede Linda Nielsen de
mange fremmødte og glædede
sig over at det var lykkedes at
skaffe så mange kvalificerede
talere fra egne rækker på uni-
versitetet. 

»Vi kan ikke garantere mod
overgreb på ytringsfriheden,

men vi kan bidrage til at gøre
dem sværere ved at holde flere
af denne type konferencer. Vi
skal til at tænke globalt og på
tværs af grænser. Vi skal være

med til at sikre fredelig sam-
eksistens,« lød Linda Nielsens
afslutning.

sbha@admku.dk

rjb@adm.ku.df

Religion og videnskab
»Religion handler om absolutte sandheder, men i den akademiske tradition er den

eneste sandhed at den absolutte sandhed ikke findes. De fleste konflikter mellem 

religion og videnskab opstår når videnskaben sætter spørgsmålstegn ved gængse 

opfattelser«.

Margit Warburg, professor i religionssociologi, Information, 25. februar 2005.

FULDT HUS – Over 200 tilhørere mødte op til konferencen

ENGAGEMENT – Tilhørerne

ved konferencen fulgte godt med

I brechen for
ytringsfriheden

»

Af Richard Bisgaard og 
Søren Bjørn-Hansen

Konferencen om ytringsfrihed blev en stille
succes. Den var et forsøg på at skabe dia-
log efter overfaldet på en lektor fra Carsten
Niebuhr Afdelingen sidste år 

Tæsket til tavshed

Konferencen om ytringsfrihed og tolerance blev ansporet af et

voldeligt overfald mod en ekstern lektor ved Carsten Niebuhr

Instituttet der sidste oktober fik bank for at have reciteret Ko-

ranen. Lektoren blev af en kollega bedt om at læse som det gø-

res i en moske ved bøn. Han kunne læse af Koranen fordi han

stammer fra Marokko, er født af en jødisk mor og har en mus-

limsk far. Han tilhører dog ikke selv nogen af religionerne. Nog-

le dage efter recitationen, den 5. oktober 2004, står lektoren

ved Hovedbanegården da en bil holder ind til siden. I den sid-

der tre mænd han ikke kender. De spørger om de må give ham

et lift og virker begejstrede for hans recitation af Koranen. Da

han indvilger, ændres tonen imidlertid. Han sidder mellem to af

mændene der begynder at slå ham hårdt i nyrerne. De slår ham

otte-ni gange mens de fortæller ham at han ikke skal recitere

Koranen når han ikke er berettiget til det. De smider ham ud af

bilen ved Zoologisk Have med besked om ikke at gå til politiet.

Det gør lektoren heller ikke. Han melder sig syg med blod i uri-

nen efter de mange hårde slag. Rygterne summer på universite-

tet, og BT får fat i historien. Herefter går politiet ind i sagen,

men der er stadig ikke fundet nogen af gerningsmændene.   
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Af Richard Bisgaard

Skal man risikere livet for
at forske i konflikter og
mindretalsrettigheder, el-

ler skal man stille og roligt
skifte til et mere fredeligt
forskningsområde?

Det spørgsmål trænger sig
mere og mere på for lektor He-
len Krag der som minoritets-
forsker på Københavns Univer-
sitet har beskæftiget sig in-
tenst med konflikterne i Kau-
kasus i kølvandet på Sovjet-
unionens opløsning. 

Ikke alene har hun inden for
de seneste år mærket hvor me-
get sværere det er blevet at
finde kilder til minoriteternes
sprog, kultur og historie. Hun
har også oplevet hvordan hen-
des primære forskningsområ-
de, Tjetjenien, i bogstaveligste
forstand er blevet ødelagt; uni-
versitetet i hovedstaden Grosj-
nyj er jævnet med jorden, kol-
leger er dræbte eller forsvund-
ne, og udenlandske forskere
og journalister nægtes visum
og risikerer trusler på livet
hvis de skriver og taler om Tje-
tjenien.

Og nu er Helen Krag blevet
bange, fortalte hun åbenhjer-
tigt fra talerstolen på KU’s
konference om ytringsfrihed
og forskning. 

»Jeg ved ikke om jeg virkelig

behøver at være bange, men
blot det at jeg skal være i tvivl,
er signifikant. Jeg siger ærligt
at jeg er bange nu når jeg ud-
taler mig om Tjetjenien. Jeg
har også overvejet om det er
hensigtsmæssigt at stille op til
denne konference. Men det er
vigtigt at tale om at vi som for-
skere ikke kun er afhængige af
ytringsfriheden hjemme, men
at det i stigende grad også bli-
ver en ydre magt der influerer
på hvad vi siger og gør,« sagde
hun blandt andet 

Forskningsområde i rui-
ner
I sit oplæg fortalte Helen Krag
om de personlige overvejelser
hun har gjort sig i takt med at
hendes forskningsemne er ble-
vet ødelagt. 

»Naturligvis er mine frustra-
tioner uden sammenligning
med de frustrationer som
menneskerne i det område
som var min forskningsgen-
stand, har oplevet og oplever.
Men hvad der ryster mig end-
nu mere er at jeg, borger i et
frit land som Danmark, har en
klar klar fornemmelse af at jeg
ikke længere frit kan oprethol-
de kontakten til området,« si-
ger Helen Krag.

Dels er der forbuddet mod
at skrive om den hårdhænde-
de form for konfliktløsning

der medfører at russiske jour-
nalister og forskere, der er kri-
tiske, trues, forgiftes, fyres og
mere i denne dur. Dels er der
de bemærkninger som styret i
Moskva kommer med i medi-
erne og i diplomatiske cirkler
hvori der tales om nogle dan-
skeres terrorvirksomhed. 

»Det kan kun være os der
kender noget til Tjetjenien,
som der hentydes til. Man bli-
ver øjensynligt stemplet som
terrorist når man har kontakt
med tjetjenere,« konstaterer
Helen Krag.

Girenko
At truslerne bør tages alvor-
ligt, udleder Helen Krag
blandt andet af det faktum at
en af hendes meget gode kolle-
ger fra Skt Petersborg,
antropologen Nikolai Girenko,
blev dræbt med forsæt i juni
sidste år.

Helen Krag beskriver ham
som en kollega der opmærk-
somt observerede verden og
var optaget af minoriteters vil-
kår, især af diskrimination og
racisme. 

»Vi arbejdede sammen i
nogle år, og han var første
gang her i København i 1990
hvor han deltog i en panelde-
bat på KUA, og jeg har senere
arrangeret konferencer med
ham i Skt. Petersborg. Han har

siddet hjemme i min lejlighed
og har været på min afdeling,
fortæller hun.

Det var nationalistiske høj-
reekstremister der satte en
dødstrussel mod ham på deres
hjemmeside. Kort tid efter
blev han skudt gennem døren
til sin lejlighed mens kone og
datter var til stede.

»Girenko var en af de fineste
antropologer jeg har kendt. 

Hans forbrydelse var at han
havde en holdning til mennes-
kers ret til eksistens. Det koste-
de ham livet, siger Helen Krag
der havde givet sit oplæg på
konferencen i Geocentrets
festsal titlen »in memoriam«
netop til minde om ham. 

»Når en nær kollega dræbes,
får jeg bekræftet at det er et
farligt job jeg bedriver. Natur-
ligvis skulle jeg også være for-
sigtig i den sovjetiske tid, men
jeg kunne regne med at når jeg
vendte hjem, havde jeg min
frihed til at tale og skrive
åbent. Nu er jeg ikke så sikker
på længere. Også denne fare
er blevet globaliseret,« siger
hun.

At tie eller at tale
Nu spørger hun så sig selv om
hun skal tie eller tale. 

»Hvis jeg tier, bidrager jeg
så ikke til hemmeligheds-
kræmmeriet omkring minori-

teter? Svigter jeg så min
forskningsgenstand? De men-
nesker jeg kender og holder
af? Dem der har stillet sig til
rådighed for mig så jeg kunne
skrive mine artikler og bøger?
Må jeg holde op med
forskningen? Faktisk er jeg på
vej til at gøre det,« siger Helen
Krag og indrømmer at det på
en måde er rart ikke at skulle
frygte hvad der eventuelt kan
ske ved at skrive og tale om
Tjetjenien.

»På den anden side er det ik-
ke særlig rart at tænke på at
jeg svigter. Og det er her jeg
synes det bliver interessant,
for hvem står jeg til regnskab
for? Er det kun kollegers dom
herhjemme? Eller er det et
udenlandsk magtapparat? I
Danmark? Kan jeg sige hvad
jeg mener uden at lide over-
last? Uden at genere andre?
Må jeg frygte for mit liv? For
mig er det afgørende at jeg ik-
ke ved om jeg virkelig bør væ-
re bange, men at jeg er det.« 

Alvorligt dilemma
Helen Krag føler at hun er
kommet i et alvorligt dilemma.
Hvis der er noget hun har for-
trudt i sit liv, så er det de
gange hun tav og ikke talte om
det hun vidste, fortæller hun. 

»Sådan vil jeg aldrig gøre

mere, besluttede jeg på et tids-
punkt. Men jeg er blevet mere
ydmyg med årene, og det be-
kymrer mig. Nu forekommer
det at jeg fortryder når jeg ik-
ke holder min mund. Jeg har
nu denne manglende lyst til at
blive offer,« siger hun og
understreger at der ikke stod
noget i hendes stillingsbeskri-
velse om at hun skulle være
særlig modig for at bestride sit
job som forsker på Køben-
havns Universitet.

»Nogle gange kræver det
mod at tage stilling og forhol-
de sig til sit stof. Men det er ik-
ke normalt at man skal være
modig fordi man frygter for sit
eget liv,« siger hun med hen-
visning til at man bliver sat i
bås med dem man skriver om
og bliver et muligt mål for
modstanderen. I stedet for at
være den der kommer udefra
og observerer, bliver man set
som ‘en af dem’.  Man bliver et
muligt offer. 

»Det har jeg ikke lyst til, og
derfor må jeg acceptere at min
forskningsgenstand er død.
Det er ikke længere de danske
forhold, der bestemmer mit
forskningsliv.«

rjb@adm.ku.dk
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Smertefuld oplevelse
»Det har været smertefuldt at opleve mennesker forsvinde og mange dø. Og det gør særligt ondt at vide

at et land og dettes mennesker – så vidt de overhovedet overlever – vil være såret og skadet i generatio-

ner. Den mistillid der er skabt, er ikke til at genoprette lige med det samme.«

Minoritetsforsker Helen Krag om Tjetjenien, tale på KU-konference om forskning og ytringsfrihed.

Bange for Putin

GROSJNYJ – Indbyggere i

den tjetjenske hovedstad

Grosjnyj foran en graffiti med

ordlyden: Velkommen til helve-

de, vol. II.

Minoritetsforsker 
Helen Krag tør ikke
længere beskæftige
sig med Tjetjenien.
»Det afgørende for
mig er ikke om jeg
har grund til at være
bange, men at jeg 
er det,« sagde hun 
på konference om 
ytringsfrihed og
forskning
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Når dette er sagt, må det tilføjes at visse vi-
denskabelige resultater ikke desto mindre må
betragtes som decideret uønskede. Jeg erken-
der at det er vanskeligt at sætte grænsen for
hvornår det er tilfældet, men alligevel: Samlet
set kan samfundsinteresser overtrumfe
forskningsfriheden. 

I et demokratisk samfund må den åbne debat
afgøre hvornår det er tilfældet. I naturvidenska-
berne og medicin er problemet størst, i kultur-
og samfundsvidenskaberne, som jeg vil tale lidt
om, formentlig mindst. Forskningsfriheden er
derfor altid ledsaget af forskerens ufravigelig
ansvar over for det samfund han eller hun ar-
bejder i. 

Som udgangspunkt bør en af universitetets
opgaver under alle vilkår være at udfordre soci-
ale og intellektuelle tabuer gennem undersø-
gelse og argumentation. I den forbindelse må
man ikke glemme at videnskab kun er ét af de
elementer der aktiveres når der forskes. 

Forskere og undervisere på universitetet er
mennesker som alle andre, og der er derfor an-
det og mere på spil end netop videnskab og fag-
lighed i forskningsprocessen. Eller sagt helt
simpelt: Forskning kan aldrig være fuldstændig
objektiv. 

Jeg bekender gerne selv at mine egne viden-
skabelige dispositioner i høj grad involverer mi-
ne personlige synspunkter. Prisen for denne fri-
hed er naturligvis at jeg medgiver mine kolleger
den samme ret – selv om de mener noget for-
kert! 

Pointen er at universitetet ikke opstiller barri-
erer for hvordan fagligheden og videnskabelig-
heden forvaltes – bare den netop er faglig og vi-
denskabelig. På universitetet underkaster vi os
således ét vilkår, og vi gør det med glæde: Vores
forskning og undervisning skal være bundet af
faglighed eller videnskab. 

Videnskab som tabu-brud
Faglighed og videnskab er dog ikke ufarlige el-
ler tamme størrelser. For eksempel vil udfor-
dringen af hævdvundne tabuer ofte ligge indlej-
ret i selve det videnskabelige projekt, i naturvi-
denskaberne såvel som humaniora.

I mit eget fag, religionshistorie, er tabu-brud
på det nærmeste en konstituerende mekanis-
me. Opgaven består nemlig i, på et videnskabe-
ligt grundlag, at undersøge hvorfor og hvordan
mennesker producerer religion, og hvad der
egentlig sker når de gør det. Svarene på disse
spørgsmål fremkommer i alle mulige varianter,
sådan som en lang række humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige discipliner producerer
dem, og meget ofte vil det videnskabelige svar
provokere sociale konventioner uden for uni-
versitetet. 

Religiøse mennesker kan med god ret føle sig
støt på manchetten eller ligefrem krænkede i

deres grundvold. Som forskere konkluderer vi
som noget fuldstændig selvfølgeligt at religion
skabes af mennesker i sociale processer, således
også de guder som religiøse mennesker typisk
giver æren for det meste. 

Det er ikke altid dette perspektiv vækker be-
gejstring uden for universitetet. Men man kan
helt enkelt ikke forestille sig en videnskab om
menneskenes religioner uden denne indbygge-
de konflikt. Videnskab om religion er nemlig vi-
denskab, resultatet af den frie, kritiske tankes
beskæftigelse med et socialt og historisk fæno-
men. Religiøs beskæftigelse med religion er no-
get ganske andet. Det er ikke videnskab, og tan-
ken er (for nu at sige det kort) ikke fri, men der-
imod – frivilligt og intenderet – afgrænset af de
præmisser som den pågældende religiøse tradi-
tion stiller (hvilket i øvrigt gør Det Teologiske
Fakultet til en paradoksal størrelse på Universi-
tetet). Religionshistorie er i kraft af sin syste-
matisk-kritiske tilgang til stoffet tabu-brydende
i forhold til de spørgsmål der normalt stilles
inden for rammerne af religiøse systemers selv-
forvaltning. 

Sagt lidt mere akademisk, er der tale om to
forskellige systemer der kolliderer. På den ene
side et socialt system som indgår i levende men-
neskers måde at forstå sig selv og deres verden
på, nemlig den pågældende religion, og på den
anden side videnskaben hvis opgave er at ana-
lysere disse forhold. 

Når det er sagt, skal det straks indrømmes at
videnskab om religionerne også er udtryk for
menneskers sociale foretagsomhed, og at der
naturligvis også er regulerende mekanismer på
spil her. 

Disse mekanismer, som i høj grad kan dele de
faglige vande, har imidlertid først som sidst til
hensigt at fastholde det videnskabelige – doku-
mentation og argumentation i et fortløbende
erkendelsesprojekt. Videnskab som ikke ud-
fordrer visse tabuer står næppe distancen. 

Selve ordet ‘tabu’ stammer fra Tonga, og nåe-
de i 1700-tallet de europæiske sprog i et seman-
tisk mix med nært beslægtede begreber fra an-
dre Polynesiske øer, ikke mindst begrebet ‘kapu’
fra Hawai’i. Grundbetydningen kan for dem al-
le oversættes med ‘forbudt’, men betydningen
kan også være ‘urørlig’ eller ‘ukrænkelig’. Det er
naturligvis derfor vi også kan bruge det til at
analysere spørgsmål om ytringsfrihed i Dan-
mark i 2005. 

Nu er der naturligvis et gevaldigt spring fra
1700-tallets Tonga eller Hawai’i til København i
dag. Ambitionen i det følgende er derfor ikke at
importere et religiøst begreb fra Polynesien,
men blot at lade begrebet tabu inspirere os til
visse overvejelser.

Krænkede mennesker
Når vi i det hele taget afholder dagens arrange-

ment, er det fordi en kollega på universitetet,
sådan som vi alle har forstået det, fik bank af
ukendte gerningsmænd fordi han havde recite-
ret fra koranen uden selv at være muslim. 

Episoden er ikke klarlagt i alle detaljer, men
lad os nu bare holde os til dette simple: En
mand læser op af en bog, men i andre mennes-
kers øjne er dette utilstedeligt og krænkende
fordi den pågældende mand ikke har de særlige
kvaliteter der, efter deres opfattelse, skal til for
at måtte gennemføre denne handling. Derfor
skal han straffes – dels for at undgå gentagelser
og dels for at rette op på den krænkelse der har
fundet sted. 

Manden havde altså begået et tabu-brud ved
at beskæftige sig med det forbudte eller berøre
det urørlige. Nu kender vi som sagt ikke enkelt-
hederne, men det er næppe urimeligt at anføre
følgende som forudsætninger for det ulykkelige
reaktionsmønster: Voldsmændene mener 1) at
den pågældende bog har en ganske særlig sta-
tus som gør at den ikke kan sammenlignes med
noget andet i hele verden, 2) at den derfor skal
behandles på en særlig måde og kun af menne-
sker med særlige forudsætninger og 3) at det er
deres opgave at sikre dette. Af samme grund
kan bogen ikke betragtes som tekst i elementær
forstand. Ej heller kan den have plads i verden
på samme måde som alle mulige andre bøger.
Dogmatisk betragtet er bogen en åbenbaring
fra den gud som tænkes at have skabt verden,
og hvis plan det er at ødelægge det hele igen
engang i fremtiden. 

At det forholder sig sådan henter man bevis
for det eneste mulige sted, nemlig i bogen selv.
På den måde bliver koranen og dens forudsæt-
ninger til én og samme sag, og alternative per-
spektiver bliver meningsløse. 

En indfaldsvinkel til koranen der ikke hviler
på disse præmisser, kan altså tolkes som en
grundlæggende fornægtelse af teksten selv så-
vel som af tekstens påstand om sig selv. Og ikke
nok med det: Hvis ikke koranen accepteres som
en ufejlbarlig og entydig åbenbaring, så accep-
terer man heller ikke den idé om magt og auto-
ritet der gælder for dem der ubetinget accepte-
rer disse dogmer. 

At benægte tekstens autoritet er altså det
samme som at afvise en særlig gruppe menne-
skers autoritet. Og så er vi ved sagens kerne, for
hvad er det i grunden der krænkes når en hellig
tekst dekonstrueres i en akademisk analyse el-
ler håndteres rituelt af folk uden dogmatisk set
formel kompetence? Det er naturligvis de men-
nesker der hævder at have magt til at definere
tekstens status og betydning. 

Man siger ganske vist at den hellige bog eller
guden der står bag den er blevet krænket, be-
spottet eller hånet, men sådan er det jo ikke.
Tekster og mytiske væsener kan ikke krænkes –
det kan kun mennesker. Det blasfemiske tabu-

VIDENSKABET
YTRINGSFRIHED

Af Mikael Rothstein

Alle menneskelige samfund reguleres
blandt andet af regler for hvad man må
og ikke må, hvad der socialt acceptabelt

og ikke acceptabelt. Af og til er sådanne regler
helt fundamentale, andre gange vedrører de
forhold af mindre betydning. 

Under alle omstændigheder er reglerne med
til at udvikle og opretholde de sociale systemer
vi som mennesker færdes i. Det ligger i sagens
natur at vi som enkeltindivider har en dobbelt
funktion i disse processer: Dels er vi hver især
underkastet reglerne, dels er vi alle sammen
med til at producere dem. 

Samfundet er dog ikke én ting med de sam-
me regler overalt: Alt efter hvor vi befinder os,
gælder forskellige regler for hvad man kan og
må, og universitetet er naturligvis underlagt
den samme type regler, for også her er der fra A
til Z tale om en social organisme. 

Universitetet er imidlertid ikke en hvilken
som helst social organisme. Universitetet er –
selv i en smålighedens tid – samfundets hjerne.
Her finder man statsansatte forskere, eksperter,
specialister  der i modsætning til folk flest har
årtiers studier og evigheder ved skrivebordet el-
ler i laboratoriet, bag sig. 

Universitetets ansatte får deres løn for at vide
besked, for at tænke, eksperimentere og erken-
de på vegne af hele samfundet. Universitetet
producerer tankekraft, brugbar tankekraft, på
samme måde som andre dele af samfundet pro-
ducerer service, omsorg, sikkerhed, materielle
goder og alt muligt andet. 

I nogle sammenhænge kan universitetets vi-
densproduktion omsættes i konkrete produkter,
andre gange kan den bruges til at udvikle særli-
ge strategier – og i visse tilfælde producerer vi
en langt mere abstrakt form for viden og forstå-
else hvis anvendelighed ikke tegner sig enty-
digt. I alle tilfælde næres arbejdet af den uopgi-
velige forskningsfrihed som er selve livsnerven i
de ansattes kreative engagement. 

Interesse kontra frihed 
Hvis forskningen er fri – og det skal den være
for at være ægte – ligger det i sagens natur at
den kan føre alle mulige steder hen. Friheden
betyder jo netop at forskeren kan afsøge nye
grænser i bestræbelserne på – på vegne af hele
samfundet – at vinde ny indsigt. 

Af samme grund må og skal universitetet væ-
re et intellektuelt fristed hvor der, principielt
set, ingen grænser er for hvilke emner der kan
behandles, og hvilke spørgsmål der kan stilles.
Universitetet er kun sit navn værdigt hvis der
drages omsorg for netop dét: At forskere og un-
dervisere nyder en principiel frihed fra de bar-
rierer der i andre sammenhænge viser sig i
form af sociale konventioner eller socialt pres. 

De nødvendige 
tabu-krænkelser
I det videnskabelige samfund må vi stå skulder ved skulder og 
værne om ytringsfriheden. Også når det betyder at religiøse 
mennesker kan føle sig krænket.
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Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 12.000 enheder med 

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

anslag er med andre ord sociologisk. Det hand-
ler om menneskelige følelser, om identitet og
forholdet til andre. Det kan ikke handle om an-
det. Et tabu-relateret reaktionsmønster sætter
en handling, en ting eller en idé i centrum som
genstand for krænkelsen, men handlingen,
tingen og idéen kan ikke reagere. Det kan kun
de mennesker der mener at herske over hand-
lingen, tingen eller idéen. 

I tilfældet med den ulykkelige universitetslæ-
rer der fik bank, var perspektivet, sådan som
jeg har forstået det, primært rituelt. Han
havde, mente man, uretmæssigt reciteret
fra den hellige tekst. Det er muligt at netop
dette – at der var tale om en handling – var
den udløsende faktor for overfaldet. At gøre
noget er ofte en stærkere manifestation end
at sige eller mene noget. 

I så fald kan vi indsnævre tabu-kræn-
kelsen til at have med religiøs adfærd at gø-
re eller rettere mangel på samme. Forskel-
len er jo at koranrecitation i forbindelse
med undervisningen på universitetet, gennem-
ført af en mand som ikke selv er muslim, er en
illustration af en rituel adfærd. Det er ikke selve
ritualet. Dermed kan handlingen tolkes som en
parodi, en forfladigelse eller en krænkelse selv
om intentionen har været en helt anden: Ingen
må recitere fra koranen med mindre man gør
det af et ærligt, gudfrygtigt hjerte – det er tabu.

At læse i den er formentlig noget andet, for
hvordan kan et menneske vækkes for den enes-
te sandhed hvis ikke man i sin søgen må læse i
koranen?

Nu er muslimer jo så forskellige som alle an-
dre, og det triste eksempel med tæskeholdet er
naturligvis ikke repræsentativt. I det perspektiv
er det ikke ‘islam’ som sådan vi har med at gøre,
men om en ikke nøjere defineret gruppe musli-
mer. Det er altså en afgrænset gruppes tabu der
blev krænket, en ganske lille gruppe må man

tro. Alle ved det, men i dagens Danmark er det
vigtigt at understrege. Der er nemlig intet al-
ment tabu der beskytter samfundets uskyldige
muslimer mod anklager for hvad som helst. 

Urørlig frihed
Når vi som universitet alligevel har reageret så
voldsomt, er det fordi episoden har krænket et

af vore egne tabuer: Den urørlige akademiske
frihed er blevet mødt med tørre tæsk. 

Tabuet om den urørlige forsker og underviser
er blevet anfægtet på det skammeligste. Det er
derfor vi rykker sammen i dag. Vi har brug for
at manifestere vores foragt, men vi har først og
fremmest brug for at regenerere den orden der
ligger i vores eget tabu. 

I andre kulturer kan det være kongen, en be-
stemt slægtning eller tvillinger der er tabueret. I
det videnskabelige samfund er det os alle sam-

men, hver især. 
Når det kommer til den akademiske fri-

hed, er vi ‘forbudte’ eller ‘urørlige’ så længe
vi netop overholder de akademiske spille-
regler. Eller rettere: Det er som forvaltere af
forskningsfriheden vi må insistere på et
ukrænkeligt frirum.  

Videnskabens, og dermed universitetets,
integritet kan kun opretholdes hvis man ac-
cepterer at den videnskabelige erkendelse
af og til kommer i konflikt med interesser

uden for det videnskabelige samfund. Dermed
står det også klart at egentlig videnskab kun er
muligt i et frit og åbent samfund der accepterer
den type konflikter og er i stand til at håndtere
dem. 

Alene af den grund, men også af utallige an-
dre er det også kultur- og samfundsforskning-
ens opgave at understøtte et system der giver

plads til alle, også hårdkogte religiøse grupper.
På demokratiets vilkår, så klart.

Forskningsfrihed implicerer frihed i det hele
taget, og fjender af den akademiske uafhængig-
hed er derfor fjender af uafhængighed i det he-
le taget. At demokratiet må kunne huse sine eg-
ne modstandere for netop at være demokrati er
klart. 

Til gengæld er det ikke klart at de skal have
magt som de har agt. Som forskere lever vi af
frihed (om ikke absolut, så i det mindste ud-
strakt). Som borgere insisterer vi på at leve i fri-
hed. De to ting hænger sammen. Derfor er uni-
versitetets interesser på dette punkt også sam-
fundets interesser. Det er derfor med rank ryg
og oprejst pande vi dagligt provokerer andre
systemers tabuer og forsvarer vores egne.

Kronikken er en let bearbejdet udgave af Mikael
Rothsteins indlæg ved ‘Konference om ytringsfri-
hed i forskningen’ på KU den 24. februar.

Mikael Rothstein er lektor, 
ph.d. ved Afdeling for Religions-
historie.

»Som forskere lever vi af frihed. Som bor-
gere insisterer vi på at leve i frihed. De to
ting hænger sammen. Derfor er univer-
sitetets interesser på dette punkt også
samfundets interesser.«

KORANKRÆN-
KELSE – Det er de

mennesker der hævder

at have magt til at de-

finere en teksts status

og betydning der kræn-

kes. Tekster og mytiske 

væsener kan nemlig 

ikke krænkes – det kan

kun mennesker.
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Af Jens Als-Nielsen, Morten Bo Madsen,
Poul Hjorth og Finn Berg Rasmussen

Torsdag den 17. februar 2005 døde Jens
Martin Knudsen, 74 år gammel. Jens Mar-
tin Knudsen var lektor i fysik ved Køben-

havns Universitet og adjungeret professor i pla-
netfysik ved Aarhus Universitet.

Jens Martin Knudsen var uddannet som fol-
keskolelærer i Silkeborg. Videbegærligheden og
lysten til at grave dybere fik ham til at fortsætte
på studenterkursus i København, og derefter
med magister-studiet i Fysik ved Københavns
Universitet. Dette blev efterfulgt af et givtigt,

toårigt ophold 1962-64 på
M.I.T., Massachusetts Insti-
tute of Technology, hvor
Jens Martin stiftede be-
kendtskab med en dengang
helt ny teknik: Mössbauer
spektroskopi. Herefter
vendte han hjem til Køben-
havns Universitet til en lek-
torstilling i fysik som han
varetog til det sidste, også
efter pensioneringen ved 70
års alderen i 2000.

Jens Martin var en ildsjæl
der helt og fuldt brændte for
de tanker og ideer han men-
te er rigtige. Som ung lektor
mente Jens Martin at den

vigtigste opgave han kunne udføre, var at yde
en indsats i ulande ved at hjælpe dem i gang
med at etablere en naturvidenskabelig uddan-
nelse på universitetsplan. Det blev til et par år i
Tyrkiet (1966-67) og derefter cirka fem år i Bra-
silien (1969-73). Her blev erfaringen fra MIT
nyttig: Mössbauer spektroskopi var som nævnt
et nyt felt; det er en relativt billig og overkom-
melig teknik som kan anvendes på mange for-
skellige problemstillinger - og Jens Martins ar-
bejde blev blandt andet at bidrage til etable-
ringen af en Mössbauer-gruppe i Brasilien.   

Elsket af de studerende
Gennem sit liv på Københavns Universitet har
Jens Martin Knudsen med succes undervist i de
fleste kurser på fysikstudiet, fra begynderkur-
ser til de mere avancerede kurser på 2.del. Det
har givet ham en dyb indsigt i mange sider af
fysikken og samtidig et stort antal venner
blandt fysikere over hele Danmark. Men størst
indflydelse har Jens Martin Knudsen haft
blandt sine studerende.

Jens Martin var meget afholdt; det vil ikke
være forkert at sige højt elsket af de studerende.
Hans dør stod altid åben. Ikke alene for de
allermest talentfulde studenter, men også de
måske lidt svagere studerende kunne altid
finde et råd. Når de studerende forlod Jens
Martins kontor, var det blevet mere klart for
dem at der også er en plads til dem her i livet.

Som underviser var Jens Martin en legende.
Han besad i sin undervisning og i sin formidling
den uhyre sjældne evne at kunne tryllebinde si-
ne tilhørere, uanset hvilket emne han talte om. 

Jens Martin brugte ofte at sætte tingene lidt
på spidsen for at gøre sin pointe helt klar: Han
fortalte at hvis han skulle skrive en ny Dan-
markshistorie, ville den komme til at indeholde
fire kapitler, èt om hver af følgende personer:

Tycho Brahe, Ole Rømer, H.C. Ørsted og Niels
Bohr. Resten af Danmarks historie ville være at
betragte som ubetydelige fodnoter. Disse fire
personer vil blive husket så længe civilisationen
varer. De har gennem deres forskning skabt den
egentlige baggrund for Danmarks velstand.
Desuden var deres arbejde med til at frigøre
Europas intellektuelle liv fra snærende bånd
skabt for eksempel af kirke og statsmagt.

Der er ingen tvivl om at Jens Martin Knudsen
mente at den naturvidenskabelige forskning er
en af de vigtigste drivende kræfter i historien.
Han hævdede at det vi kalder den vestlige civil-
isation tog sin begyndelse med Tycho Brahes
opdagelse af en supernova den 11. november
1572. Denne opdagelse og de systematiske må-
linger Tycho Brahe herefter igangsatte, blev
startskuddet til den naturvidenskabelige meto-
de. Da en gruppe studerende og kolleger den
11. november sidste år fejrede den vestlige civil-
isations 432 års fødselsdag, var det dog i høj
grad til ære for Jens Martin selv. 

Stor opdagelse
Også som forsker har Jens Martin Knudsen sat
sit præg på Universitetet, ikke mindst gennem
Mars-projekterne; men før disse blev en anden
betydningsfuld opdagelse gjort: Jern-nikkel-le-
geringer er af enorm betydning (rustfrit stål). 

I alle lærebøger om metallegeringer kunne
man læse at jern- og nikkelatomerne er anbragt
på deres pladser i krystalgitteret på en fuld-
stændig tilfældig måde. Ved hjælp af Mössbauer
spektroskopi opdagede Jens Martin imidlertid
en jernmeteorit hvor jern og nikkel havde an-
bragt sig i et fuldstændig regelmæssigt mønster.
Meteoritten har engang været en smeltet del af
en asteroide og størkningen er foregået ved en
afkølingshastighed omkring en grad på en mil-
lion år. Jens Martins opdagelse af en sådan ord-
net fase i jern-nikkel-legeringer gav genlyd i vi-
de kredse og også en del protester, men resulta-
tet kan ikke længere anfægtes.  

Vejen til Mars
Under sit flerårige ophold i Brasilien fik Jens
Martin lejlighed til at sammenligne farven af
planeten Mars med farven af den brasilianske
røde jord. Kunne der ligge noget dybere bag
denne fælles farve? Den røde tropejord i Brasili-
en er skabt gennem tusinder af år ved årlig skif-
ten mellem regntid og tørtid. Er det røde støv
på Mars mon skabt ved lignende processer? 

Denne overvejelse blev begyndelsen til et helt
nyt forskningsfelt i Danmark. Da der omkring
1990, både i Rusland og USA, opstod planer om
en ubemandet mission til Mars, foreslog Jens
Martin at man burde udvikle et Mössbauer
spektrometer der kunne tåle denne rumfærd;
for derved ville man få meget detaillerede op-
lysninger om Mars’ geologiske udvikling, inklu-
sive det store spørgsmål om der er – eller har
været – vand på Mars. 

Med sin karakteristiske beskedenhed tilføje-
de Jens Martin et forslag om et langt enklere
(og billigere) supplerende eksperiment der be-
står i at opsamle magnetiske støvpartikler på
permanente magneter af forskellig styrke og
studere partiklerne med et kamera. 

Dette eksperiment kom med på Mars Path-
finder missionen i 1997 og, i mere sofistikeret
form, på NASA’s 2004 mission, hvor nu også

det langt mere ambitiøse Mössbauer eksperi-
ment kom med. Det var en stor glæde for Jens
Martin at opleve den succesfulde landing af de
to rovere, Spirit og Opportunity, selvom han på
grund af sin svære kræft–sygdom ikke selv kun-
ne være med i kontrolcenteret. Da det første
Mössbauer spektrum optaget på en anden pla-
net blev sendt tilbage til Jorden, var Jens Mar-
tin blandt de allerførste som fik det at se. 

Jens Martin forblev indtil sin død et meget
aktivt medlem af den danske Mars-gruppe som
han var med til at præge med sin personlighed,
med flittigt arbejde på fortolkninger af data, og
med ideer og inspiration.

En skattet foredragsholder
Jens Martin Knudsens forhold til det at søge ef-
ter sandheden var båret af en dyb respekt for
den naturvidenskabelige metode – en metode
der gennem en kombination af teori og eksperi-
ment giver os en dyb indsigt i naturen. 

Jens Martins søgen og undren gjaldt i næsten
lige så høj grad de vilkår hvorunder menneske-
ne lever. Velkendt er Jens Martins optagethed
af de filosofiske – og de religiøse – konsekven-
ser af menneskenes dybere og dybere indsigt i
Universets oprindelse og udvikling. Disse inter-
esser og overvejelser og hans dybe indsigt i na-
turvidenskab, samt hans uomtvistelige talent
for at udtrykke selv komplicerede ideer og tan-
ker klart og forståeligt, gjorde ham til en skattet
foredragsholder over hele Danmark.

Jens Martins studenter var de første til at
værdsætte hans indsats og sørge for at den blev
påskønnet: studenterne har indstillingsret til
‘Årets Harald’ (årets underviser) som han fik til-
delt i 1990. Siden fulgte i 1997 Jens Rosenkjær-
prisen og Tycho Brahe-medaljen. H.C. Ørsted-
medaljen i sølv og et ridderkors blev tildelt i
2000. Kronen på pristildelingerne blev Det
Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs
guldmedalje som Jens Martin fik overrakt i
efteråret 2004.

Et lys i mørket
Gennem hele sit professionelle virke havde Jens
Martin  en uvurderlig støtte i sin hustru Anne.
Hun har fulgt ham både til Boston, Ankara og
Brasilia og på foredragsturneer rundt i Dan-
mark.

Anne delte sin mands engagement i ulands-
problematikken og i omsorgen for unge men-
nesker. Stærkest kom det til udtryk da parret
adopterede en forældreløs dreng i Brasilien.
Ulykkeligvis følger der ikke med alle børn ga-
ranti for et lykkeligt forløb, og Anne og Jens
Martin måtte opleve den sorg at deres dreng
døde fra dem inden han var blevet rigtigt vok-
sen.

Jens Martin Knudsens aktiviteter drejede sig
ikke alene om forskning og undervisning. Et
gammelt ordsprog, som Jens Martin af og til ci-
terede, illustrerer på udmærket måde hans dag-
lige liv og færden: »Kæmp ej mod alverdens
mørke, men tænd et lys.« 

Det gjorde Jens Martin for rigtig mange af os.
Vi vil savne ham.

Jens Als-Nielsen, professor, NBI; Poul Hjorth, 
lektor, Institut for Matematik, DTU; Morten Bo
Madsen, lektor, NBI; Finn Berg Rasmussen, 
lektor, NBI.

Marsmandens store fodspor 
Mindeord om Jens Martin Knudsen (1930 - 2005)
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Taksigelse
Hjertelig tak til kolleger, studerende og mange andre som har vist 

venlig deltagelse ved Jens Martins sygdom, død og bisættelse.

Anne Knudsen
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målet om udviklingen af lærer-
nes undervisningskompetence
er pt. en by i Rusland.

DVIP’er er særligt opmærk-
somme på udfordringerne i 
de nye studieordninger da de
jo ikke spekulerer så meget 
på akademisk cv, publikations-
liste, konferenceoplæg og
-rejser, optjening af undervis-
ningsfrie forskningssemestre
m.m. Imidlertid burde VIP’-
erne som gruppe interessere
sig mere for sagen efter at
DVIP-kontoen er blevet skåret
med op til 10-15 procent (og
der er mere i vente), og VIP’-
ernes normering kræver ef-
fektiviseret STÅ-produktivitet.
Hvordan kan disse to tenden-
ser, der sammen øger stresset
på underviserne, fremme en
nytænkende undervisning? 
Et Toyota-mysterie der kræver
mere samarbejde! 

Blot et akronym
Set fra DVIP-side ser det sådan
ud: mens sparerunden afsted-
kommer decimering af DVIP-
gruppen – og det samtidige
ansættelsesstop er afgørende
for effekten – så tilsløres dens
åbenbare grusomhed ved ghet-
toisering: DVIP’erne gøres efe-
mere og tendentielt usynlige.
Dette lykkes fordi man jo ikke
er i stand til at føle empati med
nogen man kun ser optræde
som akronymer på undervis-
ningsskemaet. 

Naturligvis kender de enkel-
te VIP’er alle en DVIP for hvem
de synes det er synd. Men VIP-
gruppen som sådan har jo knap
nogen faglig solidaritet med
DVIP’er, for under det vedva-
rende rationaliseringsstress
synes VIP’er (inkl. ledelse) i
grunden at have opgivet og af-
skrevet DVIP’erne – ligesom et

Det nye store sproginsti-
tut på KUA kunne ikke
være i én bygning, så le-

delsen har fordelt kontorrum-
mene således: administration
har indtaget hele 2. sal, oven
over er så VIP-etagerne (+ se-
niorstipendiater). Timelærer-
ne, DVIP’er, er relegeret til en
anden bygnings 2. sal, og ph.d.-
studerende er anbragt på 3. sal
i samme bygning (bemærk den
konsekvente, vertikale orden).
Afstanden mellem VIP’er, se-
niorforskere i instituttets cen-
trum og do-aspiranter og
DVIP’er i dets udkant er nu
øget og cementeret. 

Er det den traditionelle aka-
demiske korpsånd der sætter
sig igennem i logistikken, eller
derimod det sædvanlige bævl
fra folk der ikke kan li’ at blive
forvist fra den gode stue til an-
nekset? Det kunne jo være en

tilfældighed dikteret af rumli-
ge forhold. 

Jo, men udrensningen an-
skueliggør også her en priori-
tet, nemlig den at samarbejde
om undervisning – i modsæt-
ning til forskning – ikke har
nogen tradition eller miljø på
fakultetet (hvis vi da ser bort
fra DUN-netværket eller Pæda-
gogisk Centers hidtil begræn-
sede held med at danne miljø
på Det Humanistiske Fakultet).

Fordelingen på storinstitut-
tet bekræfter udfaldet af den
netop afsluttede institutsam-
menlægning og studieord-
ningsrevision. Kompetence-
diskussionen er stoppet før vi
kom frem til hvordan under-
visningen konkret skal blive
pædagogisk forsvarlig og ef-
fektiv, så den svarer til de
kompetencekrav studieordnin-
gen nu stritter af. Og spørgs-

DVIP

Disposable Versatile Invisible Personnel (DVIP)

frosttruet legeme opgiver tæ-
er, fingre, hænder og fødder til
kulden for at holde livsvigtige
organer varme: for DVIP’ernes
tid er jo ved at løbe ud. 

Trøstende siges det at der i
det lidt længere forløb vil blive
mere luft – imens håber man i
god liberal ånd på at Gud mild-
ner luften for de klippede får
(for Fanden tager de sidste). 

Fakultet og institutledelse
må se på den synergieffekt
som institutsammenlægning,
nedskæring af DVIP- og TAP-
personale og skærpede krav til
VIP’ernes STÅ-produktion har
på samarbejdet om undervis-
ningen. Hvis ledelsen ikke ta-
ger fat på spørgsmålet om pæ-
dagogisk koordinering af un-
dervisning mellem VIP- og
DVIP-personale, kommer time-
lærerne sandsynligvis til at
forsvinde hurtigere end ønske-

ligt for instituttet. For endnu
har DVIP’erne ansvaret for en
stor del af undervisningen, og
instituttet burde i egen interes-
se overveje om den undervis-
ningskompetence DVIP’erne
har oparbejdet i mange års in-
tensivt arbejde med praktisk
undervisning og STÅ-produk-
tion bare skal forsvinde i den
blå luft.

Akronymet DVIP står i virke-
lighedens newspeak for Dispo-
sable Versatile Invisible Per-
sonnel. 

Ole Jorn og Lorens Juul 
Madsen, eksterne lektorer på
Italiensk.

Naturen er udtryk for en bevidsthed

IUniversitetsavisen (1/05) står der i en notits under over-
skriften »Intelligent design i strid med forfatningen« at in-
telligent design-teorien har fået en dansk stemme i min

bog Rosens råb. Det er ikke rigtigt. Jeg introducerer nemlig
ikke teorien ukritisk i min bog. 

Notitsen handler om at tilhængere af intelligent design-
teorien i USA vil indføre teorien i biologi-undervisningen
som et alternativ til den darwinistiske teori om naturens
udvikling. Det er overhovedet ikke mit ærinde. Mit ærinde
er natursynet. Min kritik af intelligent design-teorien består
i at jeg i modsætning til nogle af dens amerikanske fortale-
re ikke anser den for at være en naturvidenskabelig teori.
Jeg mener derfor ikke at den kan lanceres som et alternativ
til den darwinistiske teori. Intelligent design-teorien hører
ikke hjemme i naturvidenskaben, men i fænomenologien. 

Selv om jeg udtrykkeligt gør rede for dette i min bog, bli-
ver mit synspunkt gang på gang identificeret med kreatio-
nisme. Det er noget trættende nu igen at skulle gøre op-
mærksom på det, men som et svar – også til Jan Faye (se nr.
17/04) og Niels Bonde (se nr. 1/05) som har ytret sig her i
bladet og kun forstået mig halvt – skal jeg endnu engang
gøre rede for min opfattelse af forholdet mellem den darwi-
nistiske teori og intelligent design-teorien. 

Intelligent design
Intelligent design-teorien bygger på vores umiddelbare, før-
videnskabelige opfattelse af naturen. Ifølge den ser det ud
som om naturens komplekse organisme er intelligent desig-
nede. Det mener alle, også tilhængere af den darwinistiske
teori. Det er ikke en trospåstand. Det er en erfaringspå-
stand alle deler. 

Der er ingen der er uenige i at fænomenologisk set er der
struktur-lighed mellem en kompleks organisme og en ma-
skine – i begge tilfælde er der tale om en helhed hvor dele-
ne tilsammen udfører en funktion ingen enkeltdel kan ud-

føre. Enigheden viser sig også ved at når vi skal beskrive
disse komplekse systemer, bruger vi alle, også darwinister,
udtryk fra menneskeskabte kunstprodukter, hjertet er en
pumpe osv. Uenigheden drejer sig om hvordan vi skal for-
klare udviklingen af de komplekse systemer. 

Den darwinistiske teori om naturens udvikling er en na-
turvidenskabelig teori i den forstand at den i sin forklaring
på naturens udvikling kun henviser til uintelligente årsager
som naturlig selektion og tilfældigheder. Ifølge denne teori
er de komplekse organismer ikke intelligent designede. 

Hvis det var sådan at den darwinistiske teori var en til-
fredsstillende forklaring på udviklingen af meget komplek-
se systemer i naturen, så har den darwinistiske ideologi ret
i at en teori om at de komplekse systemers udvikling skyl-
des en intelligens, er en illusion. 

Naturlig selektion
Men udgør den darwinistiske teori en tilfredsstillende for-
klaring? Her er det blevet vist at der faktisk ikke findes no-
gen videnskabeligt tilfredsstillende forklaring på udvikling-
en af f.eks. et organel som en bakteriel flagellum – for slet
ikke at tale om systemer i naturen som er mange millioner
gange så komplekse som en bakteriel flagellum. Her er vi
overladt til ‘wishful speculations’ hvilket også darwinister
indrømmer. 

Men hvis ikke den darwinistiske mekanisme, naturlig se-
lektion der virker på en tilfældig variation, kan forklare ud-
viklingen af en bakteriel flagel videnskabeligt tilfredsstil-
lende, hvorfor skal vi så mene at vores fænomenologiske
erfaring af flagellen er forkert? Den ligner en maskine af en
slags, og kun en intelligens kan udvikle en maskine. Hvor-
for skulle den erkendelse ikke være rigtig? 

Det at vi i dag ikke kan forklare hvordan f.eks. en bakteri-
el flagel eller den menneskelige hjerne er opstået, betyder
imidlertid ikke at vi skal opgive det naturvidenskabelige

projekt at prøve at forklare disse organers udvikling i kraft
af uintelligente årsager. Vi ved nemlig ikke hvor langt vi
kan komme ad den vej, så biologerne skal selvfølgelig ufor-
trødent fortsætte deres forskning.          

En hund efter forklaring
Vores umiddelbare, fænomenologiske erfaring af naturen
er primær. Den naturvidenskabelige teori er et sekundært
perspektiv vi vælger at anlægge på naturen. Vi vælger at nu
vil vi prøve at se hvor langt vi kan komme med at forklare
naturens fænomener hvis vi pålægger os den restriktion at
vi i vore forklaringer kun må henvise til uintelligente årsa-
ger. 

Hvis jeg ser et væsen der ser ud som en hund, gør som en
hund, lugter som en hund, løber som en hund osv, så er det
den der påstår at det ikke er en hund der skal forklare sig.
Det er min umiddelbare erkendelse af at det er en hund,
der er primær. På samme måde med erkendelsen af de
komplekse organismer. De ligner i den grad noget der skyl-
des en intelligens. Det er den der påstår noget andet, der
skal forklare sig. 

Den naturvidenskabelige teori bliver til i kraft af en re-
duktion. Man siger at selv om det unægtelig ser ud som om
disse komplekse organismer skyldes en intelligens, så væl-
ger vi at se bort fra det i vores forskning for at se hvor langt
vi kan komme med at forklare deres udvikling ud fra uintel-
ligente årsager alene. Man kan således udmærket i sin na-
turvidenskabelige forskning være tilhænger af den darwi-
nistiske teori og samtidig mene at naturen er udtryk for en
bevidst intelligens. På den måde udelukker de to teorier ik-
ke hinanden. 

Min pointe er at jeg mener vi skal fastholde begge teorier
på én gang. Hvis man vil kritisere min opfattelse, skal man
først have forstået den, så man kan gengive den korrekt.
Det punkt er mine kritikere ikke nået til endnu. 

SYNSPUNKT

Af Jacob Wolf

Forfatteren til Rosens råb giver sine kritikere svar på tiltale og præciserer sin opfattelse 
af forholdet mellem den darwinistiske teori og intelligent design-teorien. 
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Hvem har ikke tænkt tan-
ken at være fluen på
væggen i mere eller

mindre afgørende øjeblikke, fx
da Hækkerup forhandlede sok-
kelaftalen eller da Frederik
sagde ‘Mama, jeg vil giftes’?

Sådan en flue var jeg, fuldt
lovligt den 23. februar da KU’s
bestyrelse holdt sit andet be-
styrelsesmøde. 

Oven på debatten om fryg-
ten for lukkethed modsat den
midlertidige forretningsordens
bestemmelse om mødernes of-
fentlige tilgængelighed, troede
jeg at netop dette møde ville
blive et tilløbsstykke, men jeg
var overraskende nok den
eneste der dukkede op udover
en journalist i professionelt
ærinde.

Om bordet var de elleve be-
styrelsesmedlemmer, rektor,
prorektor, universitetsdirektø-
ren, hele to griflende referen-
ter og på en stol i hjørnet sad
så jeg – i starten lidt beklemt
ved situationen. Jeg blev
hængende i fire timer indtil
bestyrelsen overgik til de luk-
kede dele af dagsordenen. Og
hvad oplevede jeg så?

Jeg oplevede en målrettet,
velkomponeret, kompetent og
hårdtarbejdende bestyrelse
der i en overordentlig god
stemning diskuterede hvordan
Københavns Universitet for
fremtiden skal fungere.

Mødeledelsen var forbilled-
lig. Bestyrelsesformanden led-
te mødet med kompetence,
overblik og venlig autoritet
samt af og til også med humo-
ristiske finter – ja, der blev fak-
tisk grinet en del undervejs.
En mødeplan for de næste par
år blev fastlagt, og en alterna-
tiv tidsplan for lederansættelse
blev vedtaget.

Herefter overtog næstfor-
manden mødeledelsen i kraft
af at have fungeret som leder i
et udvalg der på mødet barsle-
de med et forslag til endelige
KU-vedtægter. Der havde i ud-
valget ikke været helt og fuld-
stændig enighed om alt, så de
udestående punkter skulle af-
klares. Det dagsordenspunkt
kom til at fylde det meste af
mødet. 

Udvalgslederen viste en klar
vilje og evne til omhyggeligt at
søge at få alle meninger på
bordet, at søge kompromis
hvor det var nødvendigt og op-

klare bestyrelsesmedlemmer-
nes opfattelser af de enkelte
paragraffer og ord. 

Her vil jeg lige indskyde at
selv om der er medlemmer af
bestyrelsen fra den dyre del af
det private erhvervsliv, kan
man ikke ud fra hvad jeg ople-
vede på nogen rimelig måde
beskylde dem for at mele de-
res egen kage. Den eneste sær-
lige anke på den front var ær-
grelse over at de sundheds- og
naturvidenskabelige VIP’er ik-
ke havde kunnet finde ud af at
få valgt et bestyrelsesmedlem
ind. (skam jer.) 

I den fortløbende diskussion
om paragraffer viste styrken i
sammensætningen af besty-
relsen sig tydeligt. Juristen
kunne lige finde den præcise
formulering som alle syntes
sad lige i øjet; sprogmanden,
kunne på en fin måde dreje en
mening; TAP-medlemmet hav-
de sin særlige vinkel på sager-
ne, og studentermedlemmer-
ne viste sig særdeles kompe-
tente og velforberedte.

Endelig overtog bestyrelses-
formanden igen i venlig, kom-
petent stil, og lidt under tids-
pres blev de sidste punkter på
dagsordenen klaret: Rektor
fortalte blandt andet at KU i
nogle internationale undersø-
gelser er blevet rangeret fint,
at KU er blevet medlem af en
eksklusiv klub af de bedste
universiteter, og at de ti milli-
arder som regeringen vil sætte
af til forskning, ikke er nok til
at opfylde Barcelonamålsæt-
ningen. Det kræver 16,6 milli-
arder.

Herefter overgik man til den
lukkede del af dagsordenen,
og jeg luskede ud af lokalet ef-
ter en fin oplevelse i godt sel-
skab.    

KU blev genfødt med den
nye bestyrelse som det så
smukt er beskrevet i Universi-
tetsavisen nr. 1 (Jeg tænker på
det ‘magiske’ øjeblik hvor rek-
tor og bestyrelsesformand byt-
ter plads roller). Det er mit
indtryk at KU er i de bedste
hænder. Skuffede medarbej-
dere kan skue lys for enden af
tunnelen, og måske igen be-
gynde at føle en form for stolt-
hed ved at arbejde på KU.

Bjarne Bisballe, Laboratorie-
tekniker, Zoologisk Museum.
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Universitetsavisen

København har brug for sine studerende, og de
studerende har ikke mindre brug for Køben-
havn. Gennem mere end 500 år har studenter

præget bybilledet – først let genkendelige i deres sorte
Erasmus Montanus uniformer, senere som mere ano-
nyme brugere og beboere i hovedstaden. Masser af
stillinger fra simple servicefunktioner til statslig cen-
traladministration er besat med studerende. Og om-
vendt navigerer de studerede som fisk i vandet rundt i
storbyens boblende kultur- og cafeliv. Der er al mulig
grund til at glæde sig over at universitetet ikke som
foreslået i 60’erne blev flyttet ud til Høje Tåstrup eller
placeret på grunde der dengang stod under vand ved
Kalveboderne. Samtidig er det naturligvis også en
stor tilfredsstillelse at vores Humanistiske Fakultet ef-
ter en lang vinterrejse har fundet en plads i en vel-
fungerende studie- og forskningsby i Ørestaden.

Som noget nyt kommer studenterne ved Køben-
havns Universitet ikke bare fra København og det

øvrige Danmark, men vi rekrutterer i stærkt stigende
grad studerende fra hele verden både til vore udveks-
lingsprogrammer og til hele uddannelser. Disse inter-
nationale studerende er generelt meget glade for at
være her, og op mod ti procent kunne forestille sig at
blive her og nyttiggøre deres uddannelse i Danmark.
Det gælder specielt studerende der har fået lært
dansk, som har skaffet sig et socialt og fagligt net-
værk, og som måske i praktik har snuset til dansk er-
hvervsliv. 

Samtidig ved vi fra tilfredshedsundersøgelser at de
internationale studerende, selv om de er glade for

undervisningen på blandede hold, udtrykkeligt efter-
lyser flere intensive kontaktflader med danske stude-
rende. Det ønske kan opfyldes ved at vi tilbyder flere
boliger i kollegier hvor der også bor danske studeren-
de. Og netop i disse år bygges der igen i stor stil ung-
domsboliger i København – ikke mindst i Ørestaden,
og her vil der naturligvis blive plads til både danske
og internationale  studerende. Men der er andre for-
mer for mødesteder, fx et centralt beliggende interna-
tionalt studentercenter indrettet til en lang række fæl-
les aktiviteter.

Vores studenterhus på Købmagergade rummer som
en af mange funktioner en utrolig populær inter-

national studentercafe – og det skal vi holde fast ved.

Nu ser det imidlertid ud som om der er mulighed for
give et nyt unikt tilbud til Københavns studerende. Ef-
ter udflytningen til Kommunehospitalet kan Rosen-
borg Anneks ombygges til en fornem ramme om et
internationalt center hvor danske og udenlandske
studerende mødes. 

Det er helt afgørende at centeret ikke bliver en
ghetto for udlændinge, men at aktiviteterne virke-

lig skaber integration. Derfor er det vigtigt fra starten
at inddrage den store gruppe studerende der som
mentorer eller som deltagere i Erasmus Student Net-
work allerede arbejder med integration. Der skal selv-
følgelig være plads til kulturelle tilbud fra dogmefilm,
til dansk dramatik, folkedans og måske et grundkur-
sus i smørrebrødsproduktion, men der skal også være
en mulighed for at mødes om gensidig sprogundervis-
ning, til diskussioner af velfærdsmodeller, demokra-
tiopfattelser mv. Der skal være plads til studievejled-
ning og ikke mindst til at aftagere af vores kandidater
her kan få kontakt til potentielle medarbejdere. Dette
vil specielt blive vigtigt i en situation hvor en ikke
ringe del af de studerende til hele grader vil blive re-
krutteret fra udlandet. Endelig kan et internationalt
studentercenter også være et tilbud om internationa-
lisation at home hvor danske studerende der af den
ene eller anden grund ikke kan rejse ud, alligevel kan
få international faglig kontakt.

Der er mange brikker der skal falde på plads – ale-
ne ombygningen af Rosenborg Anneks vil koste et

tocifret millionbeløb, og siden skal der som ved over-
dragelsen af Operaen for nyligt også være nogen som
er villig til at stå for driften. Der er blandt de køben-
havnske uddannelsesinstitutioner og fra Videnskabs-
ministeriets side en vilje til at løse problemerne, men
vi er endnu ikke helt fremme ved målstregen. Det
kommer vi forhåbentlig snart – så det også kan blive
forår for det internationale studentercenter. Det for-
tjener vore studerende, både de udenlandske og de
danske, det fortjener uddannelsesinstitutionerne i
hovedstadsområdet, og det fortjener ikke mindst Kø-
benhavn der gerne fortsat skulle nyde godt af sine
studerende og som en magnet fortsat trække højtkva-
lificerede udenlandske studerende hertil. 

Nyt internationalt 
studentercenter

Af rektor Linda Nielsen BESTYRELSE

Fornøjet flue
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NAVNE

Tiltrædelser

Nicolas G. 

Bazan

Den amerikan-

ske professor

Nicolas G. 

Bazan tiltrådte

1. februar pro-

fessoratet i hjerne- og øjen-

forskning ved Øjenpatologisk

Institut. Dr. Bazan er professor

på Louisiana State University

hvor han har formået at inte-

grere hjerne- og øjenforsk-

ning. Hans mål er at bestem-

me genernes indflydelse på

kroppens egen reparation af

nerveceller som er skadet ef-

ter sygdom eller ulykke. Hvis

man finder denne sammen-

hæng, vil det åbne for at fo-

rebygge eller reparere fejl 

i impulsoverførselen i hjernen

og nethinden og dermed

finde en medicinsk behand-

ling til en række neurologiske

sygdomme. 

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Lejer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Tine G. Ceccardi, 

Økonomisk Institut, 

tlf. 3532 3002, e-mail: tine.

greir.ceccardi@econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra marts el. april for 

1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær,

med køkken og bad.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Gæsteprofessor.

Kontakt: E-mail: delcasse@

hum.ku.dk el. tlf. 6167 1877.

Copenhagen 

Period: From 1/3-05 to approx.

15/1-06. 

Size: Room, shared apartment

or the like. 

Equipment: Furnished. 

Tenant: Brazilian M PhD stu-

dent. 

Rent: Max 5.100 kr. per month

all incl. 

Contact: E-mail: zezeleite@

hotmail.com, tel. 3532 1011 

or nscharff@zmuc.ku.dk, 

tel. 3532 1107. 

Bolig udlejes

Nørrebro

Period: Fra 14/4 til 15/10-05.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

100 kvm.

Udstyr: Møbleret, bad.

Lejer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl.

varme og internet, ekskl. el

og tlf.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3539 0966/

2699 7047.

Østerbro

Periode: Fra marts til oktober.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

85 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Ikke-ryger.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

alt.

Kontakt: 3538 4894.

København/

Kartoffelrækkerne

Periode: Fra 1/4 til 30/6-05.

Størrelse: Hus.

Udstyr: Helt el. delvist møbleret.

Husleje: 13.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Kontakt: Nina, tlf. 4037 2608.

Amager

Periode: Fra 1/4 til 1/11-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: E-mail: 

vrandi@hotmail.com.

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: Until the end of June

2006.

Size: Room or shared flat.

Equipment: Furnished.

Rent: Max 4.000 kr. per month.

Tenant: M French non-smoker.

Contact: E-mail:

francois.nuc@wanadoo.fr.

Frederiksberg/København

Periode: Snarest muligt for min.

1 år.

Størrelse: 2-3 vær. med køkken

og bad. Gerne adgang til 

have.

Lejer: Hollandsk M professor, 

ikke-ryger med 1 barn.

Kontakt: E-mail: 

cgrimmelikhuijzen@bi.ku.dk

el. tlf. 3532 1227.

Copenhagen

Period: From April 2005 for at

least 8 months (shorter pe-

riods also considered).

Size: Room in shared apartment.

Equipment: Un- or furnished.

Tenant: German M researcher,

non-smoker.

Contact: Caspar Schöning, 

e-mail: cschoning@bi.ku.dk or

tel. 3532 1280.

Nørrebro/Østerbro/Frb.

Periode: 2 år fra april 2005.

Størrelse: Min. 3 vær. med bad

og køkken.

Udstyr: Ikke møbleret, gerne 

kabel tv og vaskefaciliteter.

Lejer: Italiensk gæsteforsker og

hustru.

Husleje: Ca. 7.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: 

mariann.wille@bric.dk, 

tlf. 3917 9659 (dag). Diego 

Pasini, tlf. 2082 9867

(aften/weekend på engelsk.)

Indre København/Frederiksberg

Periode: Fra 1/7-05 til 31/6-06.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Lejer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. 7.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Tine G. Ceccardi, 

Økonomisk Institut, 

tlf. 3532 3002, e-mail: tine.

greir.ceccardi@econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/8-05 til 31/7-06.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Lejer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Tine G. Ceccardi, 

Økonomisk Institut, tlf. 

3532 3002, e-mail: tine.

greir.ceccardi@econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/8-05 til 31/7-06.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

NAVNE

Linda Nielsen har opfordret
mig og andre medlemmer
af kollegiale organer på

KU til at fortsætte på deres
poster indtil den ny universi-
tetslov automatisk udløser ny-
valg. 

Jeg antager at du, Linda
Nielsen, er bekendt med arti-
klen i Universitetsavisen nr. 1,
2005 om deltidsansattes gratis
arbejde der for Gud ved hvil-
ken gang fortæller om hvor-
dan jeg selv og andre deltids-
ansatte på KU modsat vores
fastansatte kolleger arbejder
gratis i råd og nævn, og det
endda i meget stort omfang. 

For mit eget vedkommende
drejer det sig over de sidste tre
år om en arbejdsbyrde på om-
kring 250 arbejdstimer hvilket
svarer til cirka 50.000 kr. Sø-
ren Nissen, din kontorchef, be-
nytter lejligheden til elegant at
tale udenom sagens egentlige
kerne idet han udtaler at selv
om »man umiddelbart (men
åbenbart ikke ved nærmere
eftertanke?) kan have stor
sympati for Morten Hjelts
holdning, er det at deltage i
kollegiale organers arbejde jo
en del af medarbejderindfly-
delsen på institutionens le-
delse og dermed i medarbej-
dernes egen interesse.« 

Jo tak, ellers tusind tak! Sø-
ren Nissen undgår med denne
formulering fikst at tage stil-
ling til kernen i min klage som
er den åbenlyse forskelsbe-
handling (for nu ikke at bruge
så grimt et ord som diskrimi-
nation) mellem deltidsansat
og fastansat personale på uni-
versitetet. Denne forskelsbe-
handling må være i klar mod-
strid med såvel ånd som bog-
stav i EU-direktivet om del-
tidsarbejde som blev ophøjet
til dansk lov helt tilbage i
2003. Direktivet gør det direk-
te ulovligt at diskriminere del-
tidsansatte i forhold til løn,
pension, arbejdsforhold og så
videre. Og hvis ikke det at væ-
re henvist til at arbejde i kolle-
giale organer på så ulige vilkår
skulle være udtryk for for-

skelsbehandling og diskrimi-
nation, så har jeg simpelthen
ikke fantasi til at forestille mig
hvad ordene ellers skulle dæk-
ke. 

Den verserende voldgiftssag
omhandler udelukkende pen-
sionsspørgsmålet, og kan der-
for ikke bruges som alibi for
ikke at udtale sig i denne sag.

EU-stridig ledelse
Jeg vil gerne præcisere at ar-
bejdet i råd og nævn på uni-
versitetet overhovedet ikke
kan sammenlignes med frivil-
ligt politisk arbejde i diverse
interesseorganisationer. De
kollegiale organer indgår i
henhold til lovgivningen som
en del af den administrative
styring af universitetet, og uni-
versitetet har pligt til at bringe
disse organer til at fungere.

Det er meget tænkeligt at
man i din lønramme ikke er
nødt til at være nøjeregnende
med så ubetydelige beløb som
nu 50.000 kr., men på mit be-
skedne niveau svarer det altså
nogenlunde til et helt semes-
ters arbejde på KU. Med fare
for at lyde forfærdelig smålig
synes jeg det kunne være
interessant at vide om du selv,
Bodil Nyboe-Andersen og for
den sags skyld Helge Sander
har for vane at udføre ulønnet
arbejde af et tilsvarende om-
fang. 

Jeg er udmærket bekendt
med at man over en vis løn-
ramme ikke længere har no-
gen højeste arbejdstid, men
det er der jo så i rigt mål taget
højde for i grundlønnen.

Mit spørgsmål til dig lyder i
al sin enkelhed: Hvordan kan
du leve med at der på den in-
stitution som du står i spidsen
for, i klar modstrid med EU-di-
rektivet om deltidsarbejde dis-
krimineres imod deltidsansat-
te? For hvad vil du ellers kalde
det når to personalegrupper
udfører nøjagtig det samme
arbejde på så ulige vilkår?

Morten Hjelt, Næstformand i
DVIP-KUA.

ÅBENT BREV T IL  REKTOR

Hvordan kan du 
tolere D-VIP 
diskrimination, Linda?

SVAR

Kære Morten Hjelt 
En af universitetets styrker

er de mange engagerede an-
satte og studerende som bidra-
ger til udviklingen af universi-
tetet som arbejdsplads. Uni-
versitetet er imidlertid forplig-
tet til at overholde lovgivning-
en i relation til personalets
deltagelse i møder. Det frem-
går af cirkulæret om timeløn-
net undervisning, som er fast-
sat af Finansministeriet, at der
for møder i kollegiale organer
ikke ydes særskilt betaling.
Universitetet har således gan-
ske simpelt ikke hjemmel til at
betale for deltidslæreres delta-
gelse i sådanne møder.

Pålægges deltidslærere bety-
delige arbejdsopgaver, er der
inden for de gældende regler
mulighed for at sådant arbejde
honoreres. Det er klart at en
sådan honorering kræver for-
udgående aftale med den lo-
kale ledelse. 

Selvom du måske føler at
vilkårene ikke er rimelige, så
er dette de regler vi er nødt til
at følge.

Linda Nielsen, rektor.



Kan diskrimination
være positiv?
International konference om positiv særbehandling arrangeret af Netværket for Lighed og 

Pluralisme den 17. marts kl. 9.00-17.00 på Det ny KUA, lok. 22.0.11.

• Welcome, Kasper Lippert-Rasmussen, University of Copenhagen

• TBA

Professor Bernard Boxill, Dept. of Philosophy, University of North Carolina

• Transgenerational Compensation

Keynote speaker, Professor George Sher, Dept. of Philosophy, Rice University

• The Quest for a Deliberative Democracy

May Thorseth, Dept. of Philosophy, NTNU, Norway

• Positive Discrimination:  a Legal Perspective

Lynn Roseberry, Institute of Law, Copenhagen Business School, 

• Affirmative Action from a Swedish and a European Perspective

Hans Ingvar Roth, Ministry of Justice, Sweden. 

Konferencen foregår på engelsk og er åben for alle.

Positiv særbehandling

Workshop om positiv særbehandling arrangeret af Netværket for Lighed og Pluralisme 

den 18. marts kl. 10.00-16.00 på KUA, lok. 6.1.44.

Oplæg af professor George Sher, professor Bernard Boxill, lektor Kasper Lippert-Rasmussen, 

førstamanuensis May Thorseth og forskningsadjunkt Pia Justesen. 

Workshoppen foregår på engelsk og er åben for alle. Tilmelding 

inden 10/3 til Claus Hansen, e-mail: chansen@hum.ku.dk.

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

Holmen

Periode: Fra 1/7-05 og for 1 år

med mulighed for forlæn-

gelse (maks. 2 år).

Størrelse: Lejlighed, 90 kvm.

Udstyr: Op- og vaskemaskine.

Have og mulighed for båd-

plads.

Husleje: 10.500 kr. pr. md. El ca.

2.500 kr. pr. år.

Depositum: 31.500 kr.

Kontakt: E-mail: pbten@

stud.ku.dk el. tlf. 6166 3676.

Nørrebro

Periode: Snarest og efter aftale.

Størrelse: Værelse, 15 kvm. i lej-

lighed m. 2 K. 

Udstyr: Adgang til køkken-al-

rum, badeværelse med vaske-

faciliteter. Gårdhave.

Lejer: Ikke-ryger. Gerne ph.d.-

stud. el. lign.

Husleje: 2.962 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el. 

Depositum: 13.440 kr.

Kontakt: Tine, tlf. 2215 6240.

Østerbro

Periode: 2 år.

Størrelse: Lejlighed i byggefor-

eningshus, 130 kvm.

Lejer: Ikke-ryger.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: E-mail:

birgitseverin@dadlnet.dk.

Amager Strand

Periode: For 1 år, evt. længere.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

99 kvm.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Lejer: Udlejes gerne til tre stu-

derende el. til forskere. 

Kontakt: E-mail: amager.strand-

vej@jubii.dk, tlf. 2212 1413.

Østerbro

Period: From 1 April to 1 July

2005.

Size: Flat, 3 rooms, 69 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Rent: 7.000 kr. per month incl.

heating, water, electricity and

adsl. 

Deposit: 14.000 kr.

Contact: Tel. 3539 0711 or 

2614 0611.    

Islands Brygge

Periode: Snarest indtil 1/7-05.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

82 kvm. 

Udstyr: Møbleret. Internet, 

kabel tv/radio. 

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

vand, el, gas og varme. 

Kontakt: Tlf. 2663 4128.

Frederiksberg 

Periode: Fra 28/03 til 1/12-05

med mulighed for forlæn-

gelse.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær, 

ca. 70 kvm. 

Udstyr: Køkken. Vaskemaskine

etc. 

Lejer: Evt. gæstelærer. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Tlf. 4919 2726.

Østerbro

Periode: Pr. 1/4-05 i 4-5 mdr. 

Størrelse: 2 vær. i stueetage i

byggeforeningshus, 40 kvm.

samt eget tekøkken, bad og

toilet.

Udstyr: Møbleret. 

Lejer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.325 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 4.325 kr.

Kontakt: Tlf. 3929 9040.

Frederiksberg

Periode: Fra april til okt./nov.

2005.

Størrelse: Lejlighed, 90 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Op- og

vaskemaskine. Gård m. lille

have.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl.

varme, vand, el og kabel tv. 

Depositum: 15.000 kr. 

Kontakt: E-mail:

moelholm.skak@pc.dk, 

tlf. 4820 1580 (dag).

Nørrebro

Period: From 1 April to 1 August

2005.

Size: Flat, 2 rooms, 52 sqm.

Equipment: Semi-furnished with

internet, TV, washing machi-

ne, kitchenware.

Rent: 4.500 kr. per month.

Deposit: 4.500 kr. 

Contact: E-mail:

rh@vitamiran.com.

Kollegier

Studentergården
Periode: Fra 1/6-05 og 6 mdr.

frem bliver 15-20 kollegie-

pladser ledige. 

Målgruppe: Studerende ved KU,

DTU el. tilsvarende højere læ-

reanstalt der har bestået 1 års

normeret studieårsværk.

Kollegiet: Værelserne er udsty-

ret med tlf. og internetad-

gang, håndvask og klæde-

skab. Møbler stilles evt. til rå-

dighed. Fælleskøkkener og -

bad, læse- og fjernsynsstue,

have, tennisbane, billard- og

bordtennisrum, mørkekam-

mer, musikstue og vaskema-

skine. 

Husleje: 1.580 kr. pr. md. plus 

20 kr. i kollegieafgift. 

Ansøgning: Særlige ansøgnings-

skemaer for Studentergården

findes på www.studenter-

gaarden.dk el. fremsendes ef-

ter skriftlig henvendelse ved-

lagt frankeret svarkuvert

(standardformat, laveste A-

post-takst).

Sendes til: Studentergårdens

efor Bent Jørgensen, Tagens-

vej 15, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist 1/4-05, kl. 12.00.

Elers Kollegium
Periode: 15/3 og 1/4-05 bliver to

pladser ledige.

Målgruppe: Studerende ved Det

Teologiske Fakultet. Evt.

slægtninge af fundator el.

dennes hustru har fortrinsret,

vedlæg dokumentation. 

Kollegiet: Ligger i St. Kannike-

stræde og har 20 alumneplad-

ser. Værelser på 9-22 kvm. Til

kollegiet hører bl.a. bibliotek,

computerrum, sauna og have

med kroketbane. Der er des-

uden tilknyttet enkelte min-

dre legater.

Husleje: 1.300 kr. pr. md. samt

125 kr. til kollegiekassen.

Ansøgning: Benyt Københavns

Universitets ansøgningsskema

for ‘De Gamle Kollegier’ der

fås på SU-kontoret. Vedlæg

skriftlig motivation.

Ansøgningsfrist: Ring venligst.

Yderligere oplysninger: Inspec-

tor Collegii, tlf. 7730 9266 el.

7730 9263. 

Hassagers Kollegium
Periode: Pr. 1/4-05 el. senere.

Målgruppe: KU-studerende. For

repræsentationens skyld vil en

mandlig stud. fra Teologi el.

Humaniora blive foretrukket

denne gang. Fortrinsberetti-

gede er studerende fra me-

nighederne i  a) Vejerslev,

Aidt og Thorsø i Århus Stift b)

Sevel i Ginding herred, i Ribe

Stift c) Nørre Felding og Tvis,

også i Ribe Stift d) Låstrup og

Skals med dertil hørende del

af Nørre Rind i Viborg stift. d)

Særslev i Fyns stift. Studeren-

de der nedstammer fra sogne-

præst H.H. Hassager, Vejers-

lev, Aidt og Thorsø menighed

i Århus Stift el. sognepræst

Rasmus Hørning, Sevel i Ribe

stift samt studerende fra disse

to stifter er ligeledes fortrins-

berettigede. Vedlæg doku-

mentation.

Kollegiet: Klassisk gangkolle-

gium, hvor ti studerende har

et køkkenfællesskab. Kolle-

giet ligger centralt ved Frede-

riksberg Rådhus med en me-

get stor have direkte op til

Frederiksberg Have og er

sammenbygget med 4. Maj-

kollegiet.

Husleje: Pt. 1.590 kr. pr. md.

Rengøring og alumneråd

samt internet koster 110 kr.

pr. md.  

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K. (kl. 10-15).

Ansøgningsfrist: 14/3-05.
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FORTSAT ...

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af boliger til gæste-

forskere og gæstestuderende for minimum tre måneder. Boligannoncer kan sendes på

e-mail: uni-avis@adm.ku.dk og bringes kun én gang. 

Deadline 7/3 for avis 4 der udkommer 17/3 og 

deadline 4/4 for avis 5 der udkommer 14/4.



DET SKER

Ole Rømer
Temadag om det danske multigeni Ole Rømer med bl.a. Rømer-forsker Søren Andersen, konservator

og instrumentmager, cand.phil. Per Friedrichsen, adjunkt, ph.d. Sebastian Olden-Jørgensen, cand.sci-

ent. Jan Teuber og lektor, cand.mag. Chr. Gorm Tortzen. Kursusafgift er 370 kr. For deltagere født i

1940 og tidligere og studerende 320 kr. Tilmelding på tlf. 3398 6060

Tid: 5/3 kl. 10.15-17.00

Sted: Det ny KUA, bygn. 27, 1. sal, lok. 49

Arr.: Folkeuniversitetet og Videnskabshistorisk Selskab

Kan vi bruge eukaryot ekspressionsanalyse ved mikroarrays 
til paratuberkulose-diagnostik?
Foredrag af Kerstin Skovgaard, Afdeling for Veterinær Diagnostik og Forskning, Danmarks 

Fødevareforskning, DFVF

Tid: 8/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, Kantinen

Arr.: Polymorfien

Kunsten i livet og livet i kunsten
Præsten og Gæsten – samtale mellem Studenterpræst Nicolai Halvorsen og billedkunster Berry Wil-

mont der bl.a. har udsmykket Panum

Tid: 8/3 kl. 15.00-17.00

Sted: Studenterklubben på Panum

Arr.: Studenterpræsten på natur og Sund

The Prefrontal Cortex in Action, Memory and Perception – fMRI 
measures of effective connectivity during attention to actions, colors
and short term memory
Foredrag af James Rowe, M.D., Ph.D., Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre 

hospital. 20 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 9/3 kl. 19.00

Sted: Det ny KUA, lok. 22.1.47

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi, www.selskabetfp.dk.

Illness experience and medical lay concepts in early modern Europe
(1500-1850)
Foredrag af Michael Stolberg, Institut für Geschichte der Medizin, Ludwig-Maximilians-Universität,

Würzburg, Tyskland

Tid: 9/3 kl. 19.30

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, Auditoriet,

Arr.: Dansk Medicinsk-Historisk Selskab

Når det går godt for kirken – Kulturkristendommens nødvendighed
Siden udtrykket ‘kulturkristendom’ kom i omløb engang i slutningen af 1990’erne, har meget tilsynela-

dende ændret sig i forhold til kirken. Ikke mindst har medierne været mere involveret i de kirkelige

problemstillinger. Foredrag ved forfatter Jørgen I. Jensen 

Tid: 10/3 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermeigheden ved Trinitatis

Sundhed, bevægelse og psykologi – et oplevelsesmæssigt perspektiv
Seminar om hvad sundhed egentlig er med oplæg af bl.a. Finn Berggren, Gerlev Idrætshøjskole, 

Thomas Gjelstrup Bredahl, Syddansk Universitet og Birgitte Bredahl, Mulernes Legatskole, Odense. 

Der afkræves deltagelsesgebyr. Kontakt e-mail: bb@diforum.dk senest 7/3. Yderligere oplysninger på

www.diforum.dk 

Tid: 11-12/3

Sted: Institut for Idræt

Arr.: Dansk Idrætspsykologisk Forum, DIFO

Lyren og dens efterklange
Forårsseminar om antikkens lyrikere og deres arvtagere – i ord, lyd og billeder. Program og tilmelding

sker på www.igl.ku.dk/PHRONTEN/seminar.htm.

Tid: 11-12/3

Sted: KUA, store Aud. 8.1.13

Arr.: Phrontisterium, studenterforeningen for Græsk og Latin

Varægernes rolle i kristningen af den nord-, central- og østeuropæiske
periferi i 10. og 11 århundrede
Frokostmøde med oplæg af dr.phil. John H. Lind, Syddansk Universitet

Tid: 14/3 kl. 12.00-13.15

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Center for Europæiske Middelalderstudier

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET
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EUROJUST – Hvad er det, og hvad kan det bruges til
Eftermiddagsmøde med oplæg ved statsadvokat Johan Reimann, EUROJUST 

Tid: 14/3 kl. 17.15-19.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 1-3

Arr.: Dansk selskab for International strafferet og EU-ret i samarbejde med KU

Det unge-gamle Wien
Foredrag af lektor Jørgen I. Jensen

Tid: 14/3 kl. 20.00

Sted: Købmagergade 44, over gården, Kældercafeen

Arr.: Selskab for kunst og kristendom. Gratis for medlemmer. 40 kr. for ikke-medlemmer, 20 kr. for

studerende

Antibiotika Resistens i Europa – variation og årsag – The ARPAC Project
Foredrag ved Christian Brandt og Dominique Monnet, Afdeling for Antibiotikaresistens og 

Sygehushygiejne, SSI

Tid: 15/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, Kantinen

Arr.: Polymorfien

Oplyst sex – kulturadikalismens seksualoplysning
Foredag af Morten Thing med efterfølgende diskussion

Tid: 15/3 kl. 16.30-18.00

Sted: Studiegården, Studiestræde, Aud. A

Arr.: Georg Brandes Selskabet
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Blomsterplanternes tidlige historie – ny viden fra
den fossile verden
Foredrag ved sektionschef, prof., lic.scient. Else Marie Friis

Tid: 21/3 kl. 19.30

Sted: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, H.C. Andersen 

Boulevard 35

Arr.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab

Blomsterplanterne er den mest artsrige og strukturelt diverse plantegrup-

pe der nogensinde har eksisteret. Men på trods af blomsterplanternes 

store diversitet og enorme betydning i nutidens terrestriske økosystemer,

er gruppen geologisk set meget ung. De ældste sikre fossilfund er fra

kridttiden – kun cirka 130 millioner år gamle. Blomsterplanternes pludse-

lige optræden i kridttiden har længe været en gåde for videnskaben, og

allerede Darwin omtalte blomsterplanternes oprindelse som et vederstyg-

geligt (‘abominable’) mysterium. Mysteriet er stadig ikke løst, men inten-

siv forskning på flere fronter inden for biologien og palæontologien har

de senere år været med til at tegne et klarere billede af blomsterplanter-

nes tidlige differentiering. Inden for palæontologien har specielt exceptio-

nelle fund af fossile blomster fra kridttiden ledt til helt ny viden om hvor-

dan de tidlige blomster så ud og har givet et nyt redskab til at studere 

udviklingslinjer og reproduktionsbiologi hos kridttidens blomsterplanter.

>
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Generalforsamling i Studentermenigheden på Amager
Generalforsamling med programlægning og valg til bestyrelsen. Dagsorden fås i lok. 13.1.69 el. 

via e-mail: jennie@hum.ku.dk

Tid: 16/3 kl. 17.00

Sted: KUA

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.hum.ku.dk/sma

For og imod positiv særbehandling
Debatmøde om fordele og ulemper ved positiv særbehandling med Tøger Seidenfaden, chefredaktør

på Politiken, David Gress, lektor ved Center for kulturforskning, AU, Drude Dahlerup prof. ved Stock-

holms Universitet og Christopher Arzrouni, redaktør på Weekendavisen. Lektor i filosofi ved KU Robin

May Schott er ordstyrer

Tid: 16/3 kl. 19.00-21.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade-annekset, lok. RO8

Arr.: Netværk for Lighed og Pluralisme i samarbejde med Studentergruppen ved Statskundskab 

Medicinsk bioetik
Debataften med oplæg om medicinsk etik og bioetik af cand.phil., dr.med. Klemmens Kappel, lektor 

ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik og medlem af Det Etiske Råd. Gratis deltagelse, men til-

melding nødvendig, e-mail: biosabestyrelse@groupcare.dk

Tid: 16/3 kl. 19.00-22.00

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Aud. 8

Arr.: Biotech Student’s Association, BIOSA

Den retfærdige Gud
Paneldebat om de gamle verdensreligioner og deres forhold til menneskerettighederne i dag. Deltage-

re er Eva Maria Lassen, Det danske Center for Menneskerettigheder, Abdul Wahid Petersen, Iman, Jac-

ques Blum, Ordførende for Det Mosaiske Trossamfund og Søren Krarup, Sognepræst, MF

Tid: 16/3 kl. 19.30

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, Cafeen,

Arr.: Studentergruppen i Amnesty International

Om H.C. Andersens billedbog uden Billeder, 1840-1848
Foredrag af Prof. Klaus P. Mortensen

Tid: 17/3 kl. 19.30

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi 

Religionsinformatik – om religion og medier i teori og praksis
Foredrag af ph.d. Morten Højsgaard, netredaktør på Kristeligt Dagblad

Tid: 17/3 kl. 20.00

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

Arr.: Religionshistorisk Forening

Humanisme, kristendom og 100 års Løgstrup
Foredrag og efterfølgende debat med prof., dr.theol. Svend Andersen. 25 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 17/3 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen

Hvorfor giver vi penge til nødhjælp?
Foredrag af ph.d. Agner Fog. 20 kr. for ikke-medlemmer

Tid: 31/3 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Aud. B

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening

Sproget galt i halsen?
Igen i år afholdes seminaret ‘Sproget galt i halsen?’ om aktuel forskning i dansk som andetsprog. 

Se program på www.nordisk.ku.dk/ under arrangementer. Tilmelding senest 11/3 til Yum Levison, 

e-mail: yum@hum.ku.dk

Tid: 8/4 kl. 9.15-16.30

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

FORTSAT ... STILLINGER

VIP-stillinger

Humaniora

Lektorat
Sted: Institut for Nordiske Stu-

dier og Sprogvidenskab.

Indhold: Lektorat i dansk littera-

tur. 

Til besættelse: 1/8-05 el. senere.

Ansøgningsfrist: 8/4-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen

tlf. 3532 8317.

Sundhedsvidenskab

Lektorat
Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik.

Indhold: Et 5-årigt lektorat i

Genekspression i skeletmusku-

latur. 

Til besættelse: Snarest.

Ansøgningsfrist: 8/4-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning: Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt Fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7118.

TAP-stillinger

Fuldmægtig
Sted: Kompetenceenheden.

Indhold: Koordinator af efter-

og videreuddannelser, bl.a.

stimulere og udfolde konkre-

te idéer, facilitere og realisere

udviklingsprocesser og kom-

munikere og markedsføre ak-

tiviteterne.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale 

& Jura, Nørregade 10, 

1017 Kbh. K el. e-mail: 

kompetence@adm.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 9/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger/.

Yderligere oplysninger: Chef-

konsulent Dorthy Rasmussen,

tlf. 3532 2935 el. fuldmægtig

Tania Schwartz, tlf. 3532 3792.

Vejleder
Sted: Studievalg København.

Indhold: Vejledning om valg af

videregående uddannelser og

erhverv, både ordinære vide-

regående uddannelser og ef-

ter- og videreuddannelse,

bl.a. Åben Uddannelse. Vej-

ledningsformen varierer fra

individuelle vejledningssamta-

ler og gruppevejledninger til

oplæg for større grupper.

Ansøgningsfrist: 11/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.studievalg.

dk/koebenhavn.

Akademisk medarbejder
Sted: Geografisk Institut.

Indhold: Medarbejder til

forskningsnetværket ReNED.

Kvalifikationer: Kendskab til

miljø- og udviklingsbistand,

gerne inden for by-, industri-

og/el. energiområdet.

Til besættelse: 1/4-05 el. snarest

efter.

Omfang: 181⁄2 timer/uge i 1 år og

9 mdr.

Ansøgningsfrist 10/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Bioanalytiker/laborant
Sted: Retsgenetisk Afdeling ved

Retsmedicinsk Institut. 

Kvalifikationer: Erfaring med

DNA-undersøgelser efter kva-

litetsstyringsprincipper.

Til besættelse: Snarest muligt

for 1 år med mulighed for

fastansættelse.

Ansøgning sendes til: Retsmedi-

cinsk Institut, Frederik V’s Vej

11, 2100 Kbh. Ø el. pr. e-mail:

retsmedicinsk.institut@

forensic.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 29/3-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/stil-

linger. 

Rengøringsmedarbejder
Sted: Rengøringsservice SVF 

Teilum.

Indhold og kvalifikationer: An-

søger skal være indstillet på

at kunne fungere på meget

forskellige områder, være flyt-

bar ved ferie og sygdom og

kunne tale, læse og skrive

dansk.

Til besættelse: Snarest muligt. 

Omfang: 25 timer/uge fra 

kl. 7.00-13.00.

Ansøgning sendes til: Retsme-

dicinsk Institut, Frederik V’s

Vej 11, 2100 Kbh. Ø el. på e-

mail: retsmedicinsk.institut@

forensic.ku.dk mrk. j.nr. 361-

250-134/05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Ansøgningsfrist: 11/3-05, 

kl. 12.00.

Andre stillinger

Forsker
Sted: Institut for Sygdomsfore-

byggelse.

Indhold: Forsker til projekt om

fedmens molekylær-genetiske

epidemiologi. 

Kvalifikationer: Relevant akade-

misk uddannelse med godt

kendskab til epidemiologisk-

statistiske metoder generelt

samt et vist kendskab til mole-

kylær genetik. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ipm.

hosp.dk/forsker.htm. 

Assistenter
Sted: Afdeling for Eskimologi.

Indhold: 2 assistenter der kan

fungere som dansk-russisk 

tolke, søges til en dansk ek-

spedition i Tjukotka i det

nordøstlige Rusland i.f.m.

antropologisk og lingvistisk

forskning blandt eskimoer og

tjuktjere. Alt betales, men

jobbet er ulønnet.

Omfang: Fra aug. til okt. 2005.

Kontakt: Bent Nielsen, 

tlf. 3961 0631 el. e-mail: 

eskibent@get2net.dk. 

Yderligere oplysninger: Se

www.connexion-dte.dk.

Kurser

Sommerkursus ved Nordic
Centre at Fudan University
Shanghai 2005
Målgruppe: Studerende med 

intet el. kun lidt kendskab til

Kina. Der er ingen kursusaf-

gift, men deltagere betaler

selv rejse og ophold.

Indhold: I år er der to parallelle

kurser: 1) Chinese Culture and

Society og 2) Chinese Politics

and Economy. Læs mere på

www.lu.se/nc/edu_activities.ht

ml.

Tid: I perioden fra 4. til 22. juli

2005. 

Ansøgning: Materiale findes på

www.ku.dk/international el.

kan afhentes på Det Interna-

tionale Kontor, Fiolstræde 24,

1010 Kbh. K., tlf. 3532 2918.

Ansøgningsfrist: 31/3-05.

Eksamen

Samfundsvidenskab

Psykologi
Fag: Tilmelding til eksamen i

psykologi.

Termin: Sommeren 2005.

Tilmelding: Via

www.punkt.ku.dk fra 5/3 til

28/3 el. på Institut for Psykolo-

gi, lok. 3.2.101 fra 7/3 til 23/3

kl. 10-14.

Afmelding: Alle afmeldinger af

eksamen skal ske skriftligt til

Birgitte Schmidt el. Colette

Albright. Eksamensbrev ud-

sendes omkring uge 17.

Yderligere oplysninger: 

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

Administration/studierne/

index.html hvor der i årets ek-

samensplan står alt om afmel-

dingsfrister, afleveringsfrister,

opslag af eksamenstidspunk-

ter og eksamenskarakterer

mv. Eksamensplanen fås på

hjemmesiden el. afhentes på

Institut for Psykologi, lok.

3.2.101.

Thesis competition
The Committee of the Regions of the European Union is organising a thesis competition on the subject

The role of the local and regional authorities in the sustainable development strategy. The competition

rules can be requested by fax until 1 April 2005 on fax no. +32 2/282 23 30.

Deadline: 4 April 2005.



Økonomi
Fag: Tilmelding til eksamen i

økonomi.

Termin: Sommeren 2005.

Tilmelding: Via www.ku.dk/selv-

betjening i uge 10-12 el. på

blanket i uge 10 på Studie- og

Eksamenskontoret, St. Kanni-

kestræde 13, 1. sal kl. 10-15.

For phd.-studerende kun til-

melding i uge 10 på Studie-

og Eksamenskontoret, St.

Kannikestræde 13, 1. sal 

kl. 10-15.

Dispensationer: Kopi af dispen-

sationer der er gældende ved

sommereksamen, skal afleve-

res på Studie- og Eksamens-

kontoret i tilmeldingsperio-

den.

Dispensationsansøgningsfrist:

18/3-05. Dispensationsansøg-

ninger afleveres til Studievej-

ledningen.

Yderligere oplysninger: Se

www.samf.ku.dk/eks/eksa-

men.

Statskundskab
Fag: Tilmelding til eksamen på

Institut for Statskundskab.

Termin: Sommeren 2005. 

Tilmelding: På

www.punkt.ku.dk/selvbetje-

ning fra 14/3 til 4/4.

Vejledning: Fås i Studievejled-

ningen, vær. 128 den 29/3 

kl. 10-14, 30/3 kl. 9-14, 31/3 

kl. 10-17, 1/4 kl. 10-14 el. 4/4

kl. 10-14.

Meritstuderende: Skal tilmelde

sig eksamen ved personlig

henvendelse hos Studievejled-

ningen.

Dispensation: Frist er overskre-

det.

Yderligere oplysninger: 

Studievejledningen, 

tlf. 3532 3365 el. e-mail: 

Studievejl@ifs.ku.dk.

Kurser på
DNLB
Litteratursøgning i de kemiske databaser Chemical Abstracts via 

Scifinder Scholar og Gmelin og Beilstein via Crossfire, samt intro-

duktion til patenter og eneretsforhold

Tid: 14/3 kl. 9.15-16.15

Kursusafgift: 800 kr.

Tilmelding: Senest 28/2-05

MEDLINE/PubMed – for begyndere – heldagskursus

Tid: 31/3 kl. 9.15-16.00

Kursusafgift: 900 kr.

Tilmelding: Senest 17/3-05

Referencehåndtering for kemikere og biokemikere ved brug af 

programmet Reference Manager

Tid: 17/3 kl. 09.15-16.15

Kursusafgift: 1.100 kr.

Tilmelding: Senest 3/3-05.

Introduktioner
Kom og se dine muligheder på DNLB

Tid: 10/3 kl. 14.15-15.30

Cosmos og Netpunkt/Bibliotek.dk

Tid: 10/3 kl. 14.15-15.30

Artikelsøgning inden for sundhedsvidenskab. MEDLINE/PubMed,

The National Library of Medicine

Tid: 15/3 kl. 10.00-11.15

Litteratursøgning inden for matematik

Tid: 15/3 kl. 11.30-12.30

Artikelsøgning inden for sygepleje og fysioterapi. CINAHL og 

MEDLINE

Tid: 15/3 kl. 13.00-14.30

SciFinder

Tid: 15/3 kl. 15.00-16.00

Sted: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, 

Nørre Allé 49, 2200 København N.

Tilmelding
På www.dnlb.dk – under kurser eller e-mail: kursus@dnlb.dk. 

Senest kl. 12.00 dagen før. Kursussekretær er Tine Sylvest Jensen, 

tlf. 3532 5008.
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STØTTE 

Legater

Landsdommer V. Gieses 
Legat
Støtte: Tilskud til udgivelse her i

landet i værdig udstyrelse af

historiske, litteraturhistoriske,

kunsthistoriske, sproghistori-

ske, geologiske, geografiske

og arkæologiske værker af

danske forfattere.

Ansøgning: Oplys om arbejdets

indhold og typografiske ud-

styr, vedlæg detaljeret over-

slag (evt. regnskab) over

fremstillingsomkostningerne

og om evt. anden støtte.

Sendes til: Formand, docent

dr.phil. Flemming Lundgreen-

Nielsen, Institut for Nordisk 

Filologi, Njalsgade 120, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/4-05.

Lektor Marius Danielsens
Fond 
Målgruppe: Hovedfagsstuderen-

de ved Engelsk på KU.

Støtte: Til opholdsudgifter ved

studierejser. 

Periode: Hovedsageligt i andet

halvår af 2005. 

Ansøgning: Vedlæg angivelse af

navn, adresse, cpr-nr. og

bankoplysninger samt udførli-

ge oplysninger om hidtidigt

studium, planer og et budget-

overslag samt – hvis muligt –

bevis for optagelse på et

udenlandsk universitet og ud-

talelse(r) fra min. en faglærer. 

Sendes til: Bestyrelsen for Lektor

Marius Danielsens Fond, att.

Lektor Henning Ørum, Institut

for Engelsk, Germansk og 

Romansk, Engelsk Afd., Njals-

gade 130, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 7/4-05.

Løfflers og Steensbys 
rejselegater for geografer
Målgruppe: Hovedfagsstuderen-

de i geografi ved KU.

Støtte: Til studie- og forsknings-

rejser.

Ansøgning: Formål, budget, cv,

studieforløb dokumenteres.

Ansøges under et.

Sendes til: Løfflers og Steensbys

rejselegater, Geografisk 

Institut, Øster Voldgade 10,

1350  Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/4-05.

Forskningsstøtte

Forskningsrådet for Natur
og Univers
Støtte: Det nydannede råd er-

statter det tidligere Statens

Naturvidenskabelige

Forskningsråd (SNF) indkalder

ansøgninger. 

Periode: 2005.

Ansøgningsfrist: 1/4-05, 

kl. 15.00.

Yderligere oplysninger:

www.forsk.dk.

Grants from the Nordic
Cancer Union
Grants: For supporting and sti-

mulating collaborative cancer

research within the Nordic

countries (min. two coun-

tries). Funding of such colla-

borative projects is restricted

to 1) epidemiological studies

utilizing the national cancer

registers, 2) clinical trials, 3)

planning of such studies and

pilot projects (eg. within

Nordic planning groups).

Period: 2006.

Application: Application forms

at ncu.cancer.dk/research/

application. 

Deadline for applications: 

10/6-05.

Hjerteforeningen
Støtte: Hjerteforeningens Bio-

medicinske forskningsudvalg

og Hjerteforeningens Udvalg

for forebyggelsesforskning

indkalder ansøgninger.

Ansøgningsfrist: 1/4-05, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

www.hjerteforeningen.dk.

Priser

Pris til et dynamisk
forskningsmiljø 
Støtte: Forskningsrådet for Kul-

tur og Kommunikation udde-

ler pris på 100.000 kr. til en

dynamisk og gerne innovativ

formidling efter prisvinderens

eget forslag.

Ansøgning: Alle kan indstille et

forskningsmiljø til prisen –

herunder forskningsmiljøet

selv.

Ansøgningsfrist: 4/4-05.

Yderligere oplysninger:

www.forsk.dk.



Det hellige & det politiske 
Forskningsseminar onsdag den 16. marts 2005 kl. 10.00-17.30 på Afdeling for Arkæologi og Etnologi,

Vandkunsten 5, Auditorium C. Seminaret er en kulturhistorisk perspektivering til det igangværende

satsningsområde Religion i det 21. århundrede ved Københavns Universitet og vil i en tværfaglig optik

belyse relationen mellem det hellige og politiske. 

• Velkomst ved Per Ole Rindel, Forhistorisk Arkæologi, KU

• Det hellige og det politiske i gammeltestamentlig religion, Hans Jørgen Lundager Jensen, 

Religionsvidenskab, Ålborg Universitet

• Ritualers (u)tilsigtede politisering, Christian Kordt Højbjerg, Almen Etnologi, KU 

• Den guddommelige konge – om et gammelanatolsk slægtsskab mellem hittitere og karere, Anne

Marie Carstens, Klassisk Arkæologi, KU

• Det Hellige – kategori sui generis eller politisk magtmiddel?, Jens Peter Schjødt, Religionsvidenskab, 

Ålborg Universitet

• Polis religion og religionen i polis, Anders Holm Rasmussen, Historie, KU 

• Kilder til det usynlige, Klavs Randsborg, Forhistorisk Arkæologi, KU

• Religiøse selvteknologier og den politiske vækkelse af gode statsborgere, Tine Damsholt, Europæisk 

Etnologi, KU

• Myter og mytologi som politisk argument, Christian Gorm Tortzen, Græsk og Latin, KU

• Afrunding ved Thomas Højrup, Europæisk Etnologi, KU

Seminaret afsluttes med en middag for egen regning på en restaurant. Af hensyn til bordbestilling bedes man 

tilmelde sig middagen (ca. 250 kr.) ved at kontakte Per Ole Rindel, e-mail: rindel@hum.ku.dk senest den 9/3.
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FORSVAR

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Clinical-epidemiological study

of oral health among adults in

Denmark 2000/2001

Kandidat: Ulla Krustrup.  

Tid: 4/3-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hade-

rup Auditorium.

Afhandlingen: Fås ved Afd. for

Samfundsodontologi og

Videreuddannelse, Øster Fari-

magsgade 5, bygn. 16, op-

gang. H, 1 sal, Kbh. K. Se

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

svar/resumeUllaKrustrup.htm.

Self-rated health, coping, symp-

toms and Haemoglobin A1c in

patients receiving structured 

diabetes care in general practice

in Denmark

Kandidat: Anni B.S. Nielsen.

Tid: 7/3-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Henrik

Dam Auditoriet.

Afhandlingen: Købes ved 

Månedsskrift for Praktisk 

Lægegerning, e-mail:

mpl@medlnet.dk.

Significance of sustained low-

force contractions on acute and

long-term muscle fatigue

Kandidat: Anne Katrine Blang-

sted.  

Tid: 10/3-05, kl. 13.00.

Sted: Arbejdsmiljøinstituttets

auditorium, Lersø Parkallé

105.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

akb@ami.dk. Se www.sund.

ku.dk/ph.d.-forsvar/resume-

AnneKatrineBlangsted.htm.

Cosmetic and reconstructive

breast implantation: Establish-

ment of a nationwide registry

and prospective evaluation of

local complications

Kandidat: Trine Foged Henrik-

sen.

Tid: 11/3-05, kl. 14.30.

Sted: Kræftens Bekæmpelse,

Kantinen. 

Afhandlingen: Fås hos projekt-

sygeplerske Randi Karlsen, 

e-mail: randi@cancer.dk.

Analysis of mortality after 

acute myocardial infarction. 

A Bayesian multilevel analysis

of regional variation in the 

health care system

Kandidat: Søren Rasmussen.

Tid: 15/3-05, kl. 14.30.

Sted: Statens Institut for Folke-

sundhed, lok. 1.1.02. 

Afhandling: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

sr@niph.dk.  

YKL-40 in cancer 

Kandidat: Nanna Junker.  

Tid: 15/3-05, kl. 15.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, Aud. A. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

nanna@pai.ku.dk. Se

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

svar/resumeNannaJunker.htm.

Modeling of physiological 

process by stochastic differenti-

al equation

Kandidat: Susanne Ditlevsen.  

Tid: 18/3-05, kl. 14.15.

Sted: Panum Instituttet, 

Hannover Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

sudi@pubhealth.ku.dk. Se

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

svar/resumeSusanneDitlev-

sen.htm.

Humaniora

The Ashmolean Collection of

Menas Ampullae within their

Social Context

Kandidat: Susanne Bangert.

Tid: 3/3-05, kl. 14.15 præcis. 

Sted: Det Humanistiske Fakultet,

lokale 24.4.01 i det nye KUA.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og til gennemsyn på Det

Kgl. Biblioteks læsesal Øst, 

Diamanten samt på Institut

for Kunst og Kulturvidenskab.

Tent Rings and Stone Tools 

Palaeo-Eskimos in Qeqertarsuup

Tunua (Disko Bugt) Greenland

Kandidat: Jens Fog Jensen.

Tid: 11/3-05, kl. 13.15.

Sted: Afdeling for Arkæologi og

Etnologi, Vandkunsten 5,

Aud. C.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Saxo-Instituttet, Afdeling

for Arkæologi og Etnologi,

Vandkunsten 5.

Naturvidenskab

Protein Tyrosine Phosphatase

1B and â” Insight into the 

catalytic functionality and 

inhibitor affinity and selectivity

Kandidat: Ida Katrine Lund.

Tid: 18/3-05, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet, Blegdamsvej 3.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til sekretær Anne Gade

Nielsen, e-mail: ann@my.mol-

bio.ku.dk.

Goddag mand – økseskaft!
Konference om tolkning fredag den 18. marts 2005 kl. 9.00-12.00 
på KUA, lokale 15.1.30 A 

• Velkomst ved prodekan Thorkil Damsgaard Olsen, KU

• Goddag mand økseskaft. At være afhængig af tolk ved Ehab Galal, cand.mag. i arabisk, underviser

ved Forsvarsakademiet

• Tolkens dilemma – en undersøgelse af tolkning for arabisktalende klienter hos danske myndigheder

ved Omar Dhahir, ph.d. fra Institut for Sprog og Kommunikation, SDU

• Kommunikationen mellem læge og patient i Grønland: en kvalitativ undersøgelse af den tolkede 

konsultationssamtale ved Tine Curtis, programkoordinator, mag.art., ph.d., Statens Institut for 

Folkesundhed

• Tolkeuddannelse – behov og implementering ved Nina Hamerik, ekstern lektor, Handelshøjskolen i

København

Arrangeret af Minoritetsstudier, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier & Dansk som andet-

sprog og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. 

Tilmelding nødvendig og senest 4/3. Se www.nordisk.ku.dk under arrangementer. 

Deltagergebyr: 150 kr. og gratis for studerende ved KU mod forevisning af årskort.
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The Role of African Churches in a Global
World: Focus on Reconciliation, the Crisis in
Sudan, and HIV/AIDS
Dr. Sam Kobia, General Secretary of the World Council of Churches

Tid: 7/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 1st. Floor, 

Aud 7

Arr.: Det Teologiske Fakultet og Center for Afrikastudier

New Religious Movements in South Africa
Thomas Blom Hansen, Department of Anthropology, Yale 

University, USA

Tid: 8/3 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4th. Floor, 

Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Entbehrung und Verlockung. Konsum und
Konsumpolitik im Nationalsozialismus
Prof. Dr. Hartmut Berghoff, Institut für Wirtschafts- und Sozialge-

schichte, Göttingen

Tid: 11/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Afdeling for

Tysk og Nederlandsk

Ord för gemenskaper – om socialt inringande
ord och uttryck i svenska medeltidstexter
Fil.mag, forskningsarkivarie Ola Svensson, Lund, Sverige

Tid: 11/3 kl. 14.15

Sted: Det ny KUA, lok. 27.5.26

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Changing Notions of the Climacteric 
(1500-1900)
Michael Stolberg, Institut für Geschichte der Medizin, Ludwig-

Maximilians-Universität, Würzburg, Tyskland

Tid: 11/3 kl. 14.30-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18, mødelokalet på 

1. sal

Arr.: Forum for tværvidenskabelig medicinhistorie

Det unge-gamle Wien
Lektor Jørgen I. Jensen

Tid: 14/3 kl. 20.00

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44 over gården

Arr.: Selskab for kunst og religion. 40 kr. for ikke-medlemmer, 

20 kr. for studerende

Christian Mission Today
Prof. George Hunsberger, Western Theological Seminary, Michigan,

USA

Tid: 15/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 3. sal, Aud. 11

Arr.: Afdeling for Systematisk Teologi

Military and Politics – The Transformation of
South Africa’s Defence Sector after Apartheid
Guy Lamb, Centre for Conflict Resolution, University of Cape Town,

Sydafrika

Tid: 15/3 kl. 13.00-15.00

Sted: Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4th. Floor, 

Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Ordkraft og film
Filminstruktør Ole Christian Madsen

Tid: 16/3 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: Film- og Medievidenskab, Ulige onsdage, www.media.ku.dk

It i tyskundervisingen
Birgit Kastberg

Tid: 18/3 kl. 11.15

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Afdeling for Tysk og Nederlandsk

Språklig og kulturell formidling gjennem tolk
Post doc Hanne Skaaden, Oslo Universitet, Norge

Tid: 18/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok.  8.1.13

Arr.: Fakultetets Fredagsforelæsninger, www.hum.ku.dk/fff

The movie seen as ‘spectacle’
Prof. Scott Bukatman, Stanford University, USA 

Tid: 18/3 kl. 13.15-15 

Sted: KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Afdeling for Film- og Medievidenskab og Afdeling for 

Litteratur og Moderne Kultur

FORELÆSNINGER

Mænd og sundhed
Simon Sjørup Simonsen

Tid: 17/3 kl. 12.00-13.00

Sted: Center for Folkesundhed og Samfund, Sociologisk Institut, lok. 16.1.56

Arr.: Koordinationen for Kønsforskning

‘Gendered medicine’ er et mindre, men voksende område inden for sundhedsforskningen. Det forsøger at anskue individer eller

grupper af disse ud fra den opfattelse at kønnet gør en forskel og at vi må tilrettelægge vores kliniske og forebyggende handlinger

herefter. Der er både forskel på forskellige grupper af mænds erfaringer og på mænds og kvinders erfaringer med sundhed og syg-

dom. Mænd dør fx gennemsnitligt fem år tidligere end kvinder, de begår flere selvmord, og de har på nogle områder en anden

sundheds- og sygdomsprofil end kvinder. Vi ved at såvel biologiske, psykologiske som sociale forhold udgør væsentlige faktorer. 

I foredraget er der fokus på den sociale kønsidentitet – maskuliniteten.
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Af Søren Bjørn-Hansen

Allerede på trappen over
kantinen var det klart
for Deres udsendte at

der i Udvalgsværelse III var
noget særligt i gære.

Den umiskendeligt sure,
men på samme tid dragende
og besnærende duft af tobaks-
blade i lys lue sneg sig langs 
de nymalede paneler ud under
de tunge døre. Det var den
gammelkendte duft af fordums
S-togskupeer og mors gamle
franske bil med askebægre ved
alle vinduer.

Københavns Universitets 
nyeste trussel mod stenlunger
og mundkatar, rygestoppet af
1. august, havde skabt furore
så der ikke kunne være nogen
tvivl: Universitetets skodpoli-
tik var under behandling af
administrationens sidste ind-
ædte rygere – og det gik ikke
røgfrit for sig. 

Kursus maximus
Mødet blev indledt af en usæd-
vanlig begejstret ikke-rygende
personalemand, lokalets be-
grænsede sigtbarhed taget i
betragtning. 

»Den overraskende positive
stemning for rygestoppet 1. au-
gust kommer lidt bag på mig,
vil jeg sige,« udtalte personale-
manden smilende mellem rø-
de æblekinder. 

Det udløste tørre host fra de
tilstedeværende der dog hur-
tigt blev kvalt af den friske og
veloplagte ikke-rygende unge
dame som fremlagde forslag
til rygestop-kurser. 

Den håbefulde udsigt til
egentlige rygerum forsvandt
hurtigt i tågerne da personale-
chefen påpegede de allerede
burhøns-lignende forhold på
kontorerne. 

Muligheden for såkaldte
smoke traps, altså røgfælder,
blev herefter nævnt, og der blev
øjeblikkeligt udråbt rygepause
med henblik på summen. 

Hårdere metoder  
Der blev asket af, og mødet
blev genoptaget.

IT-afdelingen fremviste ek-
semplarer af et manipuleret
sagsnotat om den fremtidige
rygepolitik der på sin vis un-
derstregede nogle af de tilste-
deværendes rygende uenig-
hed og glødende utilfredshed
med ledelsens beslutning. 
I notatet var ord som rygning
og røg erstattet med prutning
og mad. Det gav et højst inter-
essant sammenligningsgrund-
lag, dog diskuteres det internt
om der er tale om en rygende
pistol.

Flere tilstedeværende slog
herefter et slag for hårdere
metoder end de umiddelbart
forelagte. 

»Hvis man nu var alkoholi-
ker i stedet for ryger, fik man
så ikke nogle bedre tilbud end
det her?« spurgte en kvindelig
tilhører og fortsatte: 

»Der findes jo mere effekti-
ve tilbud, nåle i ørerne og så-
dan noget.« 

Personalechefen tog piben
fra munden og udmeldte spør-
gende: 

»Jo. Men vil du gerne ned på
Lolland Falster på et syv ugers
ophold?«

Make them pay
»Vores direktør, som går meget
op i denne sag, holdt jo for
mange år siden op med at ryge
ved hypnose,« informerede en
vaks specialkonsulent fra Per-
sonale og Jura. 

Han forudså at heksejagten
ville fortsætte på trods af ryge-
stoppet:

»Vi kan lige så godt indstille
os på vores minoritetsstatus
som den er, og så gøre det mest
behageligt for os selv. Jeg sy-
nes derfor at ledelsen skal ha-
ve lov til at betale mest muligt.
De dyreste, største og flotteste
rygefælder skal de fandeme

have lov at komme ind med,«
udbasunerede konsulenten.         

Specialkonsulenten foreslog
herefter at ledelsen skelede til
en røgfælde han personligt
havde set i lufthavnen i Norge.
En fin plexiglasfælde der rum-
mer op til 50 mennesker på en
gang.   

Stjerneklart
Her vil De måske standse op
og udbryde: »Er det ikke lige
stærk tobak nok!« 

Forskningsfrit Område ma-
ner til besindelse og anbefaler
hermed en mærkningsordning
så der ingen misforståelser bli-
ver i forbindelse med brugen
af smoke-traps.

Der udleveres simpelthen
gule stjerner til universitetets
rygere. De sys på frakken og
forsynes med et stort R i mid-
ten så ingen er i tvivl om hvem
der må benytte røgfælderne.
Vi skulle nødig have en situa-
tion hvor ikke-rygere sniger
sig ind i de opstillede fælder
for at nasse på den gode stem-
ning.

sbha@adm.ku.dk

Forskningsfrit Område kan ikke
garantere at der ved mødets 
afslutning ikke blev fejet aske
ind under gulvtæppet.

FORSKNINGSFRIT OMRÅDE

En rigtig skodhistorie
Forskningsfrit Område agerede røgdykker til mødet om fremtidsudsigterne 

for administrationens pulsere efter rygestoppet den 1. august. 
Stemningen var en blanding af røg ud af ørerne og afdampet snak
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