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Forskerfejde om folkemord
En gammel debat mellem to kolleger på Københavns Universitet har taget en ny drejning efter
Frederik Stjernfelt har beskyldt Per Jacobsen for at være holocaustbenægter. Men har agtvær-
dige forskerkolleger ret til at svine hinanden til for hvad som helst – og kan KU i givet fald leve
med at have en folkemordsbenægter som underviser?  LÆS SIDE 6-9

Er matematik 
vigtigere end 
grammatik?

Dansk er ved at uddø som et videnskabeligt
sprog til fordel for engelsk inden for naturviden-
skaben. Humanistiske sprogforskere råber vagt i
gevær og kræver ny sprogpolitik
LÆS SIDE 3

Universets 
størrelse 

Det synlige Univers er en million milliarder gan-
ge større end Tycho Brahe troede. Især er det
vokset hurtigt i de sidste 100 år

LÆS SIDE 10-11

Digital 
middelalder 

På Humaniorafestivalen præsenteres en ny stor
fællesnordisk billedbase der åbner nye mulighe-
der i historieforskningen og demokratiserer ad-
gangen til middelalderens billeder
LÆS SIDE 4-5
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Universitetsavisen

Debatten om humanister og arbejdsløshed ra-
ser igen. Denne gang er anledningen en kro-
nik i Politiken den 27. marts hvor en af vores

egne kandidater beklager sig over at uddannelserne
på universitetet – og især Det Humanistiske Fakultet
– ikke er erhvervsrettede nok. Kronikøren hedder
Karsten Thomsen (KT) og er i dag personalechef i et
større privat firma. Det er et job han er glad for, men
forud ligger lidt af en ørkenvandring og lang tids ar-
bejdsløshed. KT mener at universitetet bærer en stor
del af skylden for at han har haft svært ved at få job,
for han har læst filmvidenskab, og han har altid haft
svært ved at sige præcis hvad den uddannelse kunne
bruges til.

Det er jo ikke første gang emnet er oppe at vende.
I januar i år skrev ugebrevet Mandag Morgen et

ret barskt udfald mod landets universiteter. Uge-
brevet mere end antydede at vi med gustent overlæg
optog alt for mange studerende for pengenes skyld –
og derefter sendte dem ud til sikker arbejdsløshed.

Emnet er væsentligt, for der er alt for mange ar-
bejdsløse akademikere, og det står værre til nu

end i mange år. Men jeg synes alligevel at debatten
lader meget tilbage at ønske. Saglighed og propor-
tioner, for eksempel.

Af de nyuddannede humanister er 32 procent
arbejdsløse et år efter at de har forladt univer-

sitetet. Det viser tal fra Akademikernes Central-
organisation, og det er jo foruroligende højt. Men
heldigvis tyder meget på at langt de fleste humani-
ster alligevel kommer i arbejde efterhånden som
tiden går. Københavns Universitet har selv offentlig-
gjort en kandidatundersøgelse for kort tid siden.
Den viser at 92 procent af kandidaterne fra 1999
havde fået job i 2002, og humanisterne klarede sig
lige så godt som alle andre. Op gennem 1990’erne er
antallet af humanister på det danske arbejdsmarked
vokset støt uden at det har givet problemer. Samfun-
det og ikke mindst det private arbejdsmarked har
stort set kunnet integrere humanisterne i samme
takt som de blev uddannet. Det er først i de aller-
sidste par år at problemet med arbejdsløshed har
bidt sig fast, og jeg både tror og håber at det er et
midlertidigt fænomen. En del af forklaringen er at
lavkonjunkturen har ført til fyringer i såvel det pri-
vate erhvervsliv som amter og kommuner, og en
lang række råd og nævn er blevet nedlagt.

Men samfundet har brug for humanister. Sam-
fundet har i det hele taget brug for generalister

som kan de akademiske discipliner og ikke nødven-
digvis er skolet til et bestemt job. Vist har vi da an-
dre uddannelser som entydigt peger mod ansættelse
i helt bestemte stillinger. Medicin- og tandlægestu-
dierne er vel de mest oplagte eksempler skarpt efter-
fulgt af jura. Men langt de fleste af de studerende
bliver jo uddannet i fag hvis metoder de vil kunne
anvende i en bred vifte af job. Og det, mener jeg, er 
i virkeligheden langt mere erhvervsrettet end at
gøre universitetet til leverandør af kandidater syet
efter mål. For alle erfaringer viser at det ikke nytter
noget at regulere optagelseskrav alt efter hvor der i
et givent øjeblik er brug for arbejdskraft. Behovene
skifter med konjunkturerne, og det er som med vejr-
udsigterne: Det er ualmindeligt svært at spå om
næste sommer. Derfor er vores primære forpligtelse
at uddanne kandidater som er så dygtige som over-
hovedet muligt – og mange bliver jo dygtigst til det
som de selv synes er mest interessant eller sjovt.

Når det er sagt, skal vi som universitet selvfølgelig
gøre alt hvad vi kan for at ruste vores studeren-

de til det arbejdsmarked de snart vil møde. Og dér
gør vi i forvejen faktisk ganske meget på alle vore
fakulteter: Vi arrangerer branchedage, kurser for
næsten-kandidater og praktikophold. Vi opfordrer
vores studerende til at tage job i studietiden og på
den måde etablere en forbindelse til arbejdsmarke-
det. Vi samarbejder med andre uddannelsesinstitu-
tioner om erhvervsrettede fag – for nu blot at nævne
noget. Samtidig arbejder vi på at styrke studievej-
ledningen så den i højere grad også bliver til er-
hvervsvejledning, og der er Humaniora i øvrigt med
helt i front. Og netop på Humaniora har de besluttet
sig for at have endnu større fokus på spørgsmålet:
Hvilke kompetencer giver min uddannelse? Hvad
kan jeg konkret bruge den til?

Herefter mener jeg stadig at det er op til den en-
kelte studerende selv at vælge sit studium på et

oplyst grundlag. Mange af dem der i dag søger ind
på især de æstetiske fag ved godt at jobmarkedet er
usikkert. De gør det for at få lov at læse deres drøm-
mestudium og med en tillid til at det i sidste ende
nok skal gå. Heldigvis viser vores kandidatunder-
søgelse at det indtil nu også har været tilfældet. Og
jeg tør godt håbe på at der i længden vil blive brug
for alle vores kandidater. Samfundet har ganske en-
kelt ikke råd til at kassere de ressourcer som en ung,
veluddannet og højt motiveret akademiker repræs-
enterer. Og da slet ikke i en krisetid. ■

Medicinere for fred      
KRIGSMODSTAND: En gruppe lægestuderende fra København har
dannet Medicinere for Fred. Som kommende læger opfatter de stu-
derende det som deres pligt at oplyse om de humanitære og sund-
hedsmæssige konsekvenser af krigsførelse fordi de mener at medierne
forsømmer at oplyse om de konsekvenser. Aktivisterne arrangerer
debatarrangementer, skriver debatindlæg og deltager i alle de store
antikrigsdemonstrationer klædt i hvidt. Medicinernes næste initiativ
bliver muligvis en indsamling på Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet. 

Medicinere for Fred kan kontaktes på e-mail: 
medicinere_for_fred-subscribe@yahoogrupper.dk.

Studerende 
fra Romansk 
på teaterfestival

UNIVERSITETSTEATER-
FESTIVAL: For tredje år i
træk har franskstuderende fra
forskellige skandinaviske uni-
versiteter optrådt – på fransk –
for det københavnske publi-
kum. I år fandt festivalen sted
den 4. og 5. april i Huset i Magstræde hvor studerende fra universite-
terne i København, Århus og Göteborg mødtes og præsenterede hin-
anden og publikum for deres arbejde med at dramatisere værker af
den unge, afrikanske forfatter Kossi Efoui.

KU’s hjemmeside har ændret udseende

NY T LOOK: De fleste har nok bemærket at forsiden og de øverste
navigationswebsider under www.ku.dk har ændret udseende. Fredag
den 14. marts kom de nye sider på med et nyt udseende og en helt ny
struktur – inden for rammerne af det kendte designprogram. Hoved-
formålet med omlægningen af de øverste ‘lag’ har været at målrette si-
derne til forskellige brugertyper. Skaberne har villet åbne siderne me-
re overfor omverdenen så besøgende udefra ikke skal bane sig vej
gennem en masse internetrettet materiale for at finde den informati-
on de søger. Samtidig har det været et mål at rydde op på siderne og
skabe et bedre arbejdsredskab for ansatte og studerende på hele uni-
versitetet. I praksis er det vanskeligt at tilgodese både interne og eks-
terne brugere på én gang i den samme struktur. Derfor er løsningen
blevet flere alternative indgange til det samme materiale, indgange
hvor noget ligger langt fremme for nogle og længere væk for andre.
Men alle har stadig adgang til det hele – bare ikke lige let.

Panum får avanceret varslingssystem

TELEKOMMUNIKATION: Et nyt varslingssystem gør det nu muligt for
den vagthavende på Panum Instituttet at alarmere alt administrativt
personale på få øjeblikke. Det kan fx ske i tilfælde af brand eller ved
behov for anden akut sammenkaldelse af samtlige medarbejdere. Sy-
stemet kan varsle enten ved en telefonopringning eller ved at sende
en SMS-besked. Kernen i systemet, der er udviklet af ScanCom Dan-
mark A/S, er en database der indeholder telefonnumrene til alt perso-
nale. I tilfælde af fx brand kan den vagthavende aktivere systemet der
automatisk ringer databasens numre op. Når den enkelte medarbej-
der tager telefonen, læser systemet en alarmmeddelelse op hvorefter
medarbejderen skal kvittere for opkaldet ved at trykke på en tast.

Af rektor Linda Nielsen 

Husk at forny din indskrivning
Som ordinær studerende skal du forny din indskrivning (tidl. årskortfor-

nyelse). Du vil modtage et brev i slutningen af april hvor du kan forny ind-

skrivning, men hvis du har adgang til internettet, kan du allerede gøre det

fra den 10. april. Sidste frist er den 15. juli 2003, og hvis du ikke har fornyet

inden da, vil du blive udmeldt af universitet pr. 31 august 2003 og evt. 

SU vil blive stoppet. 

Gå ind på www.punkt.ku.dk under menuen Studerendes Selvbetjening.
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SPROGFEJDE ▼  

Sprogministerium
»SF har lavet et oplæg til en dansk sprogpolitik hvori de foreslår at Kulturministeriet omdannes til Ministeriet

for Kultur og Sprog. Danmark er det eneste land i Norden der ikke har en officiel sprogpolitik. Med det nye

ministerium vil SF imidlertid styrke det danske sprogs position.«

Politiken den 19. marts 2003.

Af Thomas Wiben

Hele 93 procent af danske
forskeres publikationer
inden for naturviden-

skaben bliver i dag skrevet på
engelsk, viser seniorforsker ved
Dansk Sprognævn Pia Jarvads
undersøgelse Det danske sprogs
status i 1990erne – med særligt
henblik på domænetab (2001).
Den manglende dansksprogede
produktion vækker bekymring
hos Dansk Sprognævn der ikke
mener at formidlingsaspektet
bliver prioriteret højt nok. 

For astrofysiker og viden-
skabsformidler Michael Cramer
Andersen der arbejder som
kommunikationsmedarbejder
ved Niels Bohr Institutet, ligger
problemet dog i at naturviden-
skab er blevet så teknisk og
matematikken så kompliceret
at de videnskabelige publika-
tioner er uforståelige for læg-
mænd selv hvis de er skrevet på
dansk. 

»Hvis man i dag publicerer
en naturvidenskabelig forsk-
ningsartikel på dansk, kan man
kun være sikker på én ting: At
ingen læser den. Altså bortset
fra de to-tre danske kollegaer
der findes inden for ens eget
felt,« siger Michael Cramer An-
dersen. Derfor, og fordi forsk-
ningen er meget international,
publiceres naturvidenskabelige
forskningsartikler i dag stort set
kun på engelsk mens dansk
bruges ved populær formidling. 

Uundgåelig udvikling
Den stærke engelske dominans
har fået Dansk Sprognævn til at
komme med et forslag til en of-
ficiel dansk sprogpolitik som
skal værne om dansk som et
komplet kultur- og videnskabs-
sprog der kan bruges til det he-
le og som man kan skrive en
encyklopædi på. Sprognævnet
frygter at det danske sprog vil
stagnere hvis der er sammen-
hænge hvor det ikke bliver
brugt. I sidste instans bliver det

umuligt at formidle forskning
ud til en bred offentlighed. 

»Inden for de naturvidenska-
belige fag er det danske viden-
skabssprog ved at dø ud. Det
betyder at det bliver sværere for
forskere at formidle videnska-
belige resultater til det danske
samfund. Og det har forskere
en demokratisk forpligtelse til,«
som Niels Davidsen-Nielsen,
formand for Dansk Sprognævn,
udtrykker det. 

Michael Cramer Andersen
ser derimod ikke nogen grund
til den store bekymring.

»Dansk har aldrig været et vi-
denskabssprog. Derfor betyder
det ikke noget særligt at vi nu
bruger engelsk til at formidle
dansk forskning. I 1600-tallet
brugte vi latin. I 1700-tallet var
det førende videnskabssprog
fransk mens tysk var domine-
rende i det 19. århundrede. De
sidste knap 100 år har det været
engelsk,« siger astrofysikeren,
der finder udviklingen uund-
gåelig.

Hertil påpeger Pia Jarvad at
fx H.C. Ørsted for 150 år siden
skrev på dansk og selv omdøbte
de latinske betegnelser ‘oxygen’
og ‘hydrogen’ til de danske ord
‘ilt’ og ‘brint’. 

Michael Cramer Andersen bi-
falder danske udtryk for engel-
ske videnskabelige begreber,
men mener det er svært at tvin-
ge et sprog i en bestemt retning.

»Det sprogområde hvori
forskningen finder sted, er som
en magnet der tiltrækker viden
og aktivitet. Derfor bliver man
nødt til at hoppe med på vog-
nen og tilegne sig det domine-
rende sprog for at kunne følge
med.« 

Forskningen bestemmer, og
den kommer i dag primært fra
den engelsksprogede verden. I
Danmark er der simpelthen ik-
ke læsere nok til den komplekse
naturvidenskabelige forskning
ifølge astrofysikeren. Desuden
er den matematik der ‘bærer’
de videnskabelige artikler, vig-

tigere end det sprog artiklerne
er skrevet på. 

»Matematikken skal være
korrekt. Om grammatikken er
korrekt, er mindre vigtigt,«
fastslår Michael Cramer Ander-
sen.  

Et demokratisk problem
Fra humanistisk side, derimod,
er man foruroliget over den
indstilling til det danske sprog.
Her taler man om et domæne-
tab fordi dansk ikke længere
bliver brugt i en naturvidenska-
belig sammenhæng. 

»De indsigter og den viden
der bliver udviklet og formule-
ret inden for det naturviden-
skabelige domæne, er ved at

blive afskåret fra en dansk-
sproglig forståelsesramme,« si-
ger Pia Jarvad, der kæder det
sammen med at forskningsfor-
midling ikke prioriteres højt
nok. 

»Det er en farlig holdning at
tro at vi kun skriver for os selv
og vores kollegaer. I stedet bør
formidling indgå som et para-
meter for videnskabelig ansæt-
telse. I dag er det jo ikke nød-
vendigvis den der er god til at
formidle der får professorstil-
lingen,« pointerer Pia Jarvad. 

Hun er dog helt på det rene
med at videnskaben i dag fore-
går i et internationalt forum
som nødvendigvis må være på
engelsk. 

»Men spørgsmålet er hvornår
vi skal holde op med at bruge
engelsk og begynde at tale
dansk. Formidling af videnskab
til en dansk offentlighed bør fo-
regå på dansk. Hvis ikke den
gør det, ender det med at vi ik-
ke er i stand til at formulere
komplekse problemstillinger på
dansk, mener Pia Jarvad. Hun
forudser et demokratisk pro-
blem hvis mennesker der ikke
taler engelsk, er afskåret fra at
komme ind i en bestemt videns-
sfære.

»Vi får et alvorligt samfunds-
mæssigt problem hvis højtud-
dannede mennesker kun kan
formulere deres viden på en-
gelsk. Det er de højtuddannede

der formidler viden længere
ned i systemet og videre ud i
samfundet. Vi ender med at
skabe to grupper. En stor grup-
pe der stadig bruger dansk og
en lille elitær gruppe der i sti-
gende grad anvender engelsk
hvis samtalen hæver sig over
hverdagsniveauet.« 

På Niels Bohr Instituttet glæ-
der man sig i stedet over at dan-
skere i sammenligning med an-
dre nationaliteter er så gode til
engelsk. Michael Cramer An-
dersen mener dog at det er en
god ide at forsøge at oversætte
engelske videnskabelige udtryk
til dansk som oversættere af po-
pulærvidenskabelige bøger al-
lerede gør, og her spiller han
bolden tilbage til den humanis-
tiske sprogvidenskab.

»Sprogvidenskaben skulle in-
teressere sig mere for videnska-
bens sprog. Dels ved at kort-
lægge de danske ord som for-
skere og oversættere bruger for
udenlandske videnskabelige
termer og dels hjælpe med at
udvikle nye dækkende danske
ord. Det er en værdig udfor-
dring for sprogforskere der ger-
ne vil hjælpe med at bringe vi-
denskaben videre ud i samfun-
det.« ■

twj@adm.ku.dk

Det danske sprogs status og fremtid blev for nylig diskuteret i Folketinget på foranledning af De Radikale. Kulturministeren har

nu nedsat et udvalg der senest 1. juni skal komme med konkrete initiativer til en dansk sprogpolitik. I den anledning har Dansk

Sprognævn udformet et oplæg til en officiel dansk sprogpolitik. 

Et centralt punkt i oplægget er ideen om parallelsproglighed. Inden for de områder hvor der foregår et såkaldt domænetab bør

der indføres parallelsproglighed. Det vil sige at der inden for områder som videnskab, højere uddannelse og erhvervsliv skal bru-

ges dansk, ikke i stedet for, men ved siden af engelsk. Hvis dansk skal bevares som et højt udviklet kultursprog, finder

Sprognævnet det essentielt at udvikle en strategi der samtidig tilgodeser dansk og engelsk. Således hedder det i oplægget:»En

enten-eller-strategi er ikke brugbar fordi den vil svække os enten udadtil eller indadtil: Hvis vi satser på dansk, hægter vi os af

internationaliseringen, og hvis vi satser på engelsk, ophører dansk med at være et komplet sprog«. 

Konkret foreslår Sprognævnet at man skal satse på at styrke dansk som videnskabssprog, fx ved økonomisk støtte til oversættel-

ser af dansksprogede publikationer inklusiv doktor- og ph.d.-afhandlinger til relevante internationale sprog. Samtidig bør der

stilles krav om at afhandlinger skrevet på et fremmedsprog skal indeholde et udførligt resumé på dansk. 

PARALLELSPROGLIGHED

Er matematik
vigtigere end
grammatik?
Dansk er ved at uddø som et 
videnskabeligt sprog til fordel for 
engelsk inden for naturvidenskaben. 
Den udvikling er humanistiske sprog-
forskere stærkt bekymrede over 
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GRAFFITI – Billedet af de to

sære personer der slås kunne

godt ligne moderne kunst, men

stammer fra Grønland og er et ek-

sempel på middelalderens graffiti.

Middelalderlige billeder kaldes

for graffiti når man ikke kender

til billedets budskab og det ikke

kan kategoriseres inden for de ek-

sisterende billedsystemer.  

Af Morten E. Wøldike Olsen

Klikker man ind på www.
medieval-image.org, fin-
der man Europas største

virtuelle arkiv over billeder fra
middelalderen. Her er mulig-
hed for at se mere end 30.000
af middelalderens billeder fra
Danmark og de andre nordiske
lande. 

Der er gengivelser af både
kalkmalerier, træ- og stenskulp-
turer, ‘graffiti’ og altertavler.
Motiverne er mange – lige fra
religiøse begivenheder til verds-
lige hverdagsbilleder og grote-
ske close-ups af sære væsener.

Det er Axel Bolvig, nyudnævnt
professor i kalkmalerier ved In-
stitut for Historie, der står i spid-
sen for det nye fællesnordiske
projekt som gør et stort udsnit
af middelalderens billedverden
tilgængelig på nettet i én samlet
billedbase. Webdesignet er ud-
viklet af Linx Interactive. 

Den officielle præsentation
af det virtuelle billedarkiv fore-
stås af dekanen for Det Huma-
nistiske Fakultet, John Kuhl-
mann Madsen, under Humani-
orafestivalen den 27. april. 

Fra Grønland 
til Ålandsøerne
Startskuddet til den middelal-
derlige billedbase lød da Axel
Bolvig fik en bevilling fra Nor-
disk Kulturfond til projektet.
Han indledte dermed et samar-
bejde med andre formidlere af
middelalderen i Norden, her-
under især Lennart Carlsson,
Rigsantikvarämbetet i Stock-
holm. 

Det fællesnordiske billedar-
kiv består af en række selvstæn-
dige billedbaser. Grundstam-
men udgøres af allerede eksi-
sterende billedbaser fra Dan-
mark og Sverige. I Danmark
havde Axel Bolvig allerede fået
etableret en billedbase med
danske kalkmalerier. Den er i
dag en stor succes med et be-
søgstal på over 130.000 om
året af personer fra alle steder
på kloden. 

I fritiden rejser Axel Bolvig
flittigt rundt i landet med et
godt digitalkamera og fotogra-
ferer kalkmalerier til billedba-
sen. Det er et arbejde som én
person aldrig kan gøre færdigt.

øerne, og Grønland er også
repræsenteret med de billed-
kilder som findes på National-
museet.

Paradigmeskift
Det afgørende nye ved den vir-
tuelle billedbase er det fælles
søgesystem der gør emnemæs-
sige søgninger på tværs af de

forskellige billedbaser mulig.
Udviklingen af søgesystemet er
lavet i samarbejde med Infor-
mationscentret i Bergen.

»Kunst- og kulturhistorikerne
har jo altid været nødt til at rej-
se ud til billederne. Distance
har tit vanskeliggjort forsknin-
gen. Med nettet og denne nye
billeddatabase opstår der helt

Målet om en bred digital doku-
mentation af middelalderens
billeder kan derfor kun nås ved
at samarbejde med de institu-
tioner og personer som ligger
inde med kilder fra den tid. 

»Naturligvis har det været
lettere at skaffe billedbidrag fra
Danmark hvor jeg har en bre-
dere kontaktflade. Det Kgl. Bib-
liotek er i færd med at scanne
deres middelalderlige hånds-
krifter hvori der findes mange
illustrationer. Det er nærliggen-
de at de indgår i den fælles bil-
ledbase. Arnamagnæansk Insti-
tut har også bidraget med bille-
der, og fotografen Poul Peder-
sen, der er ekspert i at tage hi-
storiske billeder, har stillet nog-
le af sine granitbilleder fra Jyl-
land til rådighed.« 

I de øvrige nordiske lande
har der ikke været samme tra-
dition for at arkivere billeder
fra middelalderen digitalt. 
I Finland har man dog fået en
del af bevillingen og i dag har
de deres helt egen billedbase
som er kommet med i fælles-
basen. 

På Island er man i gang med
et enormt projekt med at få
scannet de historiske håndskrif-
ter hvis illustrationer også kom-
mer med i den fælles billedba-
se. Det er også lykkedes at få
billeder med helt fra Ålands-
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HUMANIORAFEST IVAL ▼  

BILLEDBASE ▼  

Digital middelalder
På Humaniorafestivalen præsenteres en ny stor fællesnordisk billedbase om Nordens middelalder.
Det virtuelle billedarkiv åbner for nye muligheder i historieforskningen og demokratiserer adgangen
til middelalderens billeder 

IKON – I middelalderen var billeder et yderst centralt medie til at for-

midle tro og religion da næsten alle mennesker var analfabeter. Dette

billede, som findes i arkiverne på Det Kongelige Bibliotek, forestiller

Jomfru Maria i bebudelsen hvor englen overbringer hende budskabet

om at hun er gravid med Jesus. Jomfru Maria fremstilles her som en bå-

de hellig og klog kvinde der læser bøger. Hun har endda et bogskab til

at opbevare dem i. Middelalderens Jomfru Maria er derfor ikke nogen

fattig jomfru. Bøger var i middelalderen ekstremt dyre at anskaffe. Ude

i venstre side skimtes en vase med hvide liljer som symboliserer Jomfru

Marias uskylds renhed.

Se det nye KUA og få et indtryk af
hvad humaniora har at byde på
fredag 25. – søndag 27. april

Humanistisk festival på tværs af sundet
brunch med bl.a. Tammi Øst og
Klaus Bondam. 

Deltagerne vil bl.a. kunne
høre forelæsninger om Dogme-
film; Multimedier i tiden; Hvor-
for er dansk svært at forstå; Vi-
kingernes togter; Træk af de
nye religioners historie i Dan-
mark; Bag om Præstestyret i 
Iran; Hvad metroens udgrav-
ninger afslørede; Det nationale
og det nordiske i musikken. Der
er også paneldebat om fx al-
men dannelse med bl.a. Anne
Knudsen og Harry Haue. 

Alle arrangementer er gratis
med undtagelse af den romer-
ske middag.

Iden sidste weekend af april
slår Københavns Universitet
Amager (KUA) dørene op for

universitetets nye bygninger i
Njalsgade med et brag af et pro-
gram.

Her kan alle opleve de nye
bygningers arkitektur og få et
indtryk af hvad humaniorastu-
dierne egentlig går ud på. 

Samtidig afholder Lunds Uni-

versitet og Malmö Högskola
humanistdage på den anden si-
de af Sundet. Aktiviteterne er
led i Øresundsuniversitetets
nye humanioraplatform ifølge
hvilken festivalen skal være en
årlig tilbagevendende begiven-
hed.  

Formålet med Humaniora-
festivalen på KU er at øge kend-
skabet til de humanistiske stu-

dier og knytte KUA og Øresta-
den tættere til København.

Omfattende program
I forbindelse med festivalen vil
der blive en stort anlagt recep-
tion fredag den 25. april hvor
universitets ledelse, samar-
bejdspartnere og studerende er
indbudt. Det anslås at i alt 500
vil deltage i receptionen. 

I løbet af festivalens tre dage
vil alle interesserede kunne op-
leve mere end 60 arrangemen-
ter fra forelæsninger af popu-
lært tilsnit, debatter, historiske
middage, musik til oplæsnings-

TILLØBSSTYKKE – Humaniorafestivalens pro-

gram omfatter mere end 60 arrangementer og rum-

mer noget for enhver smag, fx oplæsningsbrunch

med bl.a. Klaus Bondam og Tammi Øst, rundvisnin-

ger på det nye KUA, debat og korte forelæsninger

samt Romersk middag.

Digital pendant til Asger Jorn
»I 1960’erne planlagde Asger Jorn et skandinavisk akademi for forsk-

ning i nordisk kunst. Hertil blev der fotograferet tusinder af billeder fra

nordisk oldtid og middelalder. Desværre blev det kun til bogen Skånes

stenskulptur i 1100-tallet, men den nye billedbase om middelalderen

kan ses som vor tids digitale pendant til Jorns storslåede initiativ.«  

Fra pjecen ‘Nordens middelalder i billeder’ på internettet.



Lær at knække en årsrapport! En virksomheds årsrapport anses i dag som et
af de mest værdifulde bidrag til forståelsen af en virksomhed, og som kri-
tisk årsrapportlæser, er det nødvendigt at kende til de mest oplagte mulig-
heder for, at ledelsens valg af regnskabsprincipper kan få regnskabstallene
til at bevæge sig i den ene eller den anden retning."Knæk en årsrapport" gi-
ver læseren en kortfattet vejledning i kritisk årsrapportlæsning og en intro-
duktion til det meget komplicerede område med at analysere en årsrapport.

Bogen udkommer medio april, forudbestil allerede idag. Kontakt kundeser-
vice på tlf. 33 74 07 00.

Knæk en årsrapport
af Henriette Kühl Olufsen, Peder Michael Pruzan-Jørgensen, 
René Berg, Henrik Steffensen og Jens Otto Damgaard

International Skatteret, 3. udgave
af Aage Michelsen

International Skatteret behandler dansk ud-
landsskatteret og international skatteret i snæver
forstand, herunder dobbeltbeskatningsaftaler.
Desuden behandles EU-skatteretten, som er den
internationale skatterets tredje dimension. 
Bogen er velegnet til brug ved undervisningen på
universiteterne og handelshøjskolerne. 

Pris: kr. 640,- + moms
Sider: 556
Best.nr.: 61902721

NY HED

Strategisk Regnskabsanalyse
af Jens O. Elling, Carsten Krogholt Hansen og Ole Sørensen

Bestil bøgerne ved at kontakte kunde-
service på tlf. 33 74 07 00,  fax 33 12 16 36
eller bestil via vores online katalog på
www.thomson.dk. Her kan du også
tilmelde dig vores nyhedsmail.

NYTORV 5 - 1450 KØBENHAVN K 
TLF. 33 74 07 00 - FAX 33 12 16 36 
THOMSON@THOMSON.DK 
WWW.THOMSON.DK 

Strategisk Regnskabsanalyse er en praktisk ori-
enteret lærebog, der henvender sig til økonomi-
studerende på de højere læreanstalter. Bogen er
især velegnet til case-baseret undervisning, der
tager sigte på at træne studerende i strategisk
regnskabsanalyse og værdiansættelse på grundlag
af konkrete virksomheder.

Pris: kr. 260,- + moms
Sider: 285
Best.nr.: 77472527
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nye muligheder. For eksempel
er kalkmalerierne jo spredt
over hele landet, men i billed-
basen findes de samlet på tværs
af tid og geografi. Nu er det me-
get lettere at lave komparative
analyser. Det er også lettere at
lave kvantitative analyser.«

Fremkomsten af det virtuelle
billedarkiv om middelalderen
markerer ifølge Axel Bolvig et
paradigmeskift fordi det bliver
muligt at få helt nye aspekter af
fortiden til at træde frem som
man ikke tidligere kunne få ad-
gang til.

»Den digitale revolution gør
det muligt at skabe virtuelle bil-
ledarkiver. Det kan sammenlig-
nes med bogtrykkerkunsten
som jo også fik revolutioneren-
de betydning for udbredelsen

af viden. Desuden må man ikke
glemme at den nye billedbase
er med til at markere Norden
kulturpolitisk.«  

Den nye billedbase gavner
ikke kun forskning og undervis-
ning, men også almindelige
mennesker med interesse for
middelalderen kan få glæde af
den.

»Ved at lægge middelalde-
rens billeder ud på nettet gør vi
dem tilgængelige for alle og får
dermed skabt en meget mere
demokratisk arkivering. Kilder-
ne er ikke gemt væk i arkiver,
men ligger fremme så vi kan få
øje på dem. Billedbasen erstat-
ter selvfølgelig ikke den ople-
velse det er at drage ud og se de
rigtige billeder som findes i kir-
ker og på museer. Billedbasen

kan give appetit på at gå ud at
se de rigtig smukke kalkmaleri-
er i de danske kirker.« ■

mwo@adm.ku.dk

Se mere på 
www.medieval-image.org.

KALKMALERI – Et vildsvin fra et kalkmaleri i Birkerød kirke. Svinet går igen i mange af kalkmalerierne fra middelalderen hvor det

repræsenterer det onde og negative. Det fremgår ikke af dette udsnit, men til venstre i billedet skyder nogle mennesker som sidder på

en kampelefant mod svinet fordi det er i færd med at ødelægge livets træ. Det gode overvinder det onde.

FLOT FOTO – 
KUA råder over en lang

række pressefotos af

fotografen Catharina

Wendt der viser KUAs

nye bygninger, byg-

ningernes kunst og de

studerende, og de kan

downloades til presse-

brug på www.huma-

niorafestival.dk.

Alle er velkomne
Humaniorafestivalen henvender
sig til alment interesserede der
er nysgerrige efter at se det nye
KUA eller få et indtryk af huma-
nistisk forskning. Studerende
får mulighed for at deltage i fo-
relæsninger på andre studieret-
ninger, og gymnasieelever kan
hente inspiration til studievalg.

En særlig busordning bliver
etableret, så svenskere kan
komme til festivalen i Køben-
havn og danskere til Humanio-
radagene i Lund og Malmö. ■

For yderligere oplysninger, se
www.humaniorafestival.dk.

UDNÆVNELSE –
Historiker Axel Bolvig

er pr. 1. april udnævnt

til professor i kalkma-

lerier ved Institut for

Historie.
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Festivalprogrammer
Læs programoversigten for Humaniorafestival/Humanistdagor 25. – 27. april

2003 på følgende adresser: 

www.humaniorafestival.dk. 

www.lu.se/info/humanistdag

www.mah.se
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Af Allan Helleskov Kleiner

En personlig og nådesløs
debat på Københavns Uni-
versitet har snart varet i to

år. Siden lektor ved Institut for
Litteraturvidenskab Frederik
Stjernfelt i Kritik 149 anklagede
serbiske intellektuelle for at ha-
ve et stort ansvar for nationalis-
men i Eks-Jugoslavien, har de-
batten raset. Den anklage pro-
vokerede lektor ved Østeuropa-
instituttet Per Jacobsen fordi
han mente at anklagerne var
udokumenterede og generalise-
rende og fordi han kendte nog-
le af de personer som blev an-
grebet i Frederik Stjernfelts le-
der i Kritik.

»En af dem han angreb, var
den daværende formand for
serbisk PEN, medlem af Det
serbiske Videnskabsakademi
(SANU) og min personlige ven,
Predrag Palavestra. Og det rea-
gerede jeg imod. Jeg mener at
Frederik Stjernfelt udslyngede
sine påstande uden nogen som
helst form for dokumentation.
Og så bad jeg ham om bevis for
påstandene, han reagerede ik-
ke, heller ikke da jeg henviste
til International PEN der havde
blåstemplet Palavestra og ser-

bisk PEN. Det syntes jeg var
groft og uansvarligt,« siger Per
Jacobsen.

For Frederik Stjernfelt kom
Per Jacobsens ubønhørlige krav
om dokumentation meget over-
raskende. 

»Diskussionen begyndte da
han gentagne gange overfaldt
mig i et akademisk overordent-
ligt usædvanligt ordvalg og
kaldte mig ussel og uansvarlig
fordi jeg have hævdet at serbisk
PEN, den serbiske forfatterfore-
ning og SANU officielt støttede
det storserbiske projekt. Oplys-
ninger jeg havde fra Svetlana
Slapsak som er en af de førende
antinationalister i Serbien. In-
formationerne om SANU er si-
den blevet bekræftet af Olivera
Milosavljevic som er kender af
SANU og serbisk PEN. Hun har
netop fremlagt et dokument
der viser at serbisk PEN støtte-
de det storserbiske program.

Pludselig stod der en dansk
ekspert og brugte sprogets
værste gloser om mig. Det fik
mig til kigge ham i kortene for
at se hvad han var for en. Og da
jeg gav mig til at undersøge sa-
gen og læste hvad han har skre-
vet i Øststatus, som er det ene-
ste om den politiske og histori-

ske udvikling dernede der bare
ligner videnskab, og gennem-
lyttede hans udtalelser fra tv,
fandt jeg belæg for at sige at de
ting han siger hviler på usand-
heder. Og så tænkte jeg: Det må
da til offentlighedens kend-
skab,« siger Frederik Stjernfelt.

Debatten var skudt i gang, og
det skulle vise sig at være en
sejlivet polemik. Efterhånden
som de to forskere fandt nye
historiske oplysninger og oplys-
ninger om hinanden, blev der
gradvist hældt mere benzin på
bålet. Selv om det er en histo-
risk diskussion, er ingen af de
to kombattanter historikere.

Tvivl om kompetencer
Debatten er efterhånden blevet
udvidet fra at dreje sig om en
bestemt gruppe forfattere og

videnskabsmænd i Eks-Jugo-
slavien til også at handle om
parternes kompetencer.

»Problemet er at Per Jacob-
sen fra krigens begyndelse op-
træder som ekspert og udtaler
sig om emner som han slet ikke
har forskningsmæssig dækning
for eller viden om. Han er jo fi-
lolog og givetvis udmærket som
sådan, men ikke historiker af
uddannelse eller i praksis, og
det kan man også se af hans
artikler i Øststatus. De lever ik-
ke op til de mest elementære
videnskabelige krav. Der er in-
gen kildeangivelser eller noget
som helst, vi får intet at vide
om hvor informationerne stam-
mer fra. Jeg synes at han som
historiker er en mellemting
mellem amatør og ideolog,« si-
ger Frederik Stjernfelt.

Der er dog en grund til at Per
Jacobsen skriver artikler til
Øststatus. I Østeuropa har der
altid været en tæt forbindelse
mellem litteratur og samfunds-
forhold.

»Når han angriber mig for
ikke at bruge kildehenvisnin-
ger, kan jeg kun sige at Øststa-
tus ikke er historievidenskab.
Det er formidling og skal derfor
ikke tynges af et noteapparat.
Det jeg har skrevet, er skrevet
mens tingene skete, og derfor
er Frederik Stjernfelts kritik
helt forfejlet. Jeg er den eneste
lektor på instituttet som be-
skæftiger sig med Jugoslavien,
og det har altid været sådan på
de små sprogfag at man forven-
tede at den fastansatte lektor
dækker det hele – både sprog,
litteratur og historie. Det har

TEMA: HOLOCAUST ▼  

Benægtelse og fordrejning
»Den mest interessante og afslørende del af Jacobsens indlæg er 

dog hans direkte benægtelse og fordrejning angående massakren 

på 7-8.000 civile muslimer i Srebrenica i juli 1995.«

Lektor Frederik Stjernfelt, Institut for Litteraturvidenskab, 

Jyllands-Posten den 11. marts 2003.

Sagens Kerne Det er denne sætning af Per Jacob-

sen i Øststatus 1995 der har fået

Frederik Stjernfelt til at fare i blæk-

huset og anklage ham for folke-

mordsfornægtelse. Frederik Stjern-

felt mener at Per Jacobsen med

den formulering fortier serbernes

udryddelse af 7.000-8.000 bosniske

muslimer i Srebrenica: »I juli be-

gyndte en hektisk militær akti-

vitet i det østlige Bosnien. Efter 

at have belejret de såkaldt sikre

FN-zoner Srebrenica, Gorazde og

Zepa i flere år, gik serberne til

angreb og erobrede de to byer

hurtigt efter hinanden.«

En uværdig debat
To ansatte ved
Københavns
Universitet er
igennem læn-
gere tid kommet
med beskyld-
ninger mod
hinanden i pres-
sen. Tonen er
hård og ubarm-
hjertig, og der 
er ikke umiddel-
bart udsigt til
våbenhvile

STRIDSPUNKT – Frederik

Stjernfelt og Per Jacobsen har dis-

kuteret både antallet af ofre 

i Srebrenica, massakrens betyd-

ning, og hvornår den blev kendt.
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Af Allan Helleskov Kleiner

Holocaustbenægter. Det er
den seneste beskyldning
i diskussionen mellem

Frederik Stjernfelt fra Institut
for Litteraturvidenskab og Per
Jacobsen fra Østeuropainstitut-
tet om krigen i Eks-Jugoslavien.
Debatten har fået fornyet op-
mærksomhed da Frederik
Stjernfelt sammen med Jens
Martin Eriksen i bogen Hadets
Anatomi har beskyldt Per Ja-
cobsen for at være folkemords-
benægter.

»Jeg mener at Per Jacobsen
er holocaustbenægter. Det er
han blandt andet fordi at han i
Østeuropainstituttets Øststatus
1995 ikke nævner massakren i

Srebrenica med et eneste ord.
Massakren var med 7.000-
8.000 døde den største enkelt-
stående krigsforbrydelse i kri-
gen i Eks-Jugoslavien og den
største krigsforbrydelse siden
Anden Verdenskrig. Det var al-
lerede en begivenhed der me-
get kort tid efter var kendt og
debatteret. Alt tyder på at den
begivenhed var medvirkende til
at NATO omsider greb ind i kri-
gen. Det er da mærkeligt at Per
Jacobsen ikke nævner massak-
ren med et eneste ord,« siger
han.

Frederik Stjernfelt får delvis
støtte af lederen af Dansk Cen-
ter for Holocaust- og Folke-
drabsstudier, professor Uffe
Østergaard, der siger at Per Ja-

cobsen burde have indrømmet
at han i 1990’erne undervurde-
rede omfanget og betydningen
af Srebrenica-massakren.

»I dag bør vi dog nok snarere
diskutere hvorfor det danske
miljø har vist manglende evne
til at beskæftige sig med serber-
nes forbrydelser. Det er sagens
hovedpunkt,« mener Uffe
Østergaard.

Per Jacobsen mener dog at
han har ren samvittighed for da
han skrev i Øststatus 1995, kun-
ne han ikke vide hvad der var
foregået.

»Naturligvis er jeg ikke folke-
mordsbenægter. Der er ingen
tvivl om at massakren i Sre-
brenica fandt sted og kostede
7.000 til 8.000 mennesker livet.

Der var mange massakrer, og
når jeg ikke gjorde noget ud af
massakren i Srebrenica, var det
fordi jeg ikke kendte omfanget
af den. Jeg mente derfor at det
var vigtigere at vise at Srebreni-
ca faldt, for det viste at FN hav-
de svigtet totalt. FN havde lovet
muslimerne at Gorazde, Zepa
og Srebrenica skulle være sikre
zoner, men det var de ikke. 

Desuden mener jeg at det var
bombningen af en markeds-
plads i Sarajevo der udløste
NATO’s indgriben, og derfor er
den mere afgørende for den hi-
storiske udvikling. Srebrenica-
massakren er betydningsfuld,
og havde jeg kendt dens om-
fang i 1995, ville jeg have skre-
vet om den. Når Frederik

Stjernfelt kalder min udeladel-
se for benægtelse, så mener jeg
at det er en tendentiøs læsning
af min tekst. Jeg har tidligere
skrevet om etniske udrensnin-
ger og mord på civile,« siger Per
Jacobsen.

At det kun er begivenheder
der ændrer styrkeforholdet
mellem de stridende parter der
er historisk interessante, finder
Frederik Stjernfelt er et kriteri-
um Per Jacobsen har opfundet
til lejligheden.

»Han knytter sig meget til
massakren på markedspladsen i
Sarajevo, men hvis man spørger
historikere, så får man at vide
at Srebrenica-massakren var
med til at udvirke NATO’s ind-
greb. Hvis man bruger Per Ja-

cobsens hårdt optrukne krite-
rium, betyder det at han som
Jean-Marie le Pen i Frankrig
kan sige at Auschwitz kun var
en fodnote i historien om An-
den Verdenskrig da det jo ikke
var en begivenhed der ændrede
krigens gang. På den måde er
det ret store kontinenter af af-
gørende begivenheder han kan
skrive ud af sin historieopfattel-
se,« argumenterer Frederik
Stjernfelt.

Ikke en enkelt fejl
Frederik Stjernfelt mener at
udeladelsen af massakren i 
Srebrenica godt kunne være en
enkelt fejl, men han mener at
Per Jacobsen har flere lig i la-
sten. 

De fem træk i 
Holocaustbenægtelse

1.  Fortielse af massakren

2.  Nedskrivning af antallet af ofre

3.  Forplumring af debatten

4.  Forvrængning af massakren 

evt. som sammenblanding 

med andre begivenheder

5.  Fraskrivning af massakren eller

negligering af dens betydning

Kilde: 

Dansk Center for Holocaust- 

og Folkedrabsstudier.

Andre forskere Karsten Fledelius fra Københavns

Universitet er også blevet beskyldt

for at udelade en vigtig begiven-

hed fra krigen i Eks-Jugoslavien

idet han i sin bog Fra Golfen til Ko-

sovo (2000) nok omtalte Srebreni-

ca, men ikke massakren der i 1995.

Han oplyser at han omtalte en an-

den massakre på bosniakker i bo-

gen samt de serbiske koncentrati-

onslejre i Bosnien. Han mener der-

for at denne bog på 88 sider som

dækker den internationale mili-

tære indsats på hele Balkan gen-

nem 10 år, i tilstrækkelig grad har

behandlet folkemordet i Bosnien.

Spørgsmålstegn ved objektiviteten
»Debatten om forskernes objektivitet er tilsyneladende eksploderet ef-

ter Lomborgsagen, for det har gjort det meget klart for befolkningen

at forskere ikke er altid er ufejlbarlige.«

Professor Poul Holm, formand for Statens Humanistiske Forskningsråd, 

Jyllands-Posten den 13. februar 2003.

»Folkemordsbenægter 
og serbisk håndlanger«
Debatten mellem Frederik Stjernfelt og Per Jacobsen har taget en ny drejning
efter at Per Jacobsen er blevet beskyldt for at være holocaustbenægter

været traditionen, så det var
ganske naturligt at jeg skrev i
Øststatus selv om jeg ikke er
faghistoriker,« fortæller Per Ja-
cobsen.

Litteratur og samfundsfor-
hold er tæt knyttet på Balkan
og derfor kommer de to områ-
der også til at lappe ind over
hinanden. En ide Frederik
Stjernfelt er åben overfor.

»Hvis han vil undskylde sig
med at tekster i Øststatus ikke
er forskning, burde de ikke
være anført under forskning i
Københavns Universitets
årbøger. Jeg kan godt se en
kompetencekobling mellem
litteratur og historie, men jeg
kan bare ikke se at han har den,
dertil er hans holdninger alt for
farvet af den serbiske nationa-
lisme,« siger Frederik Stjernfelt.

Formålet med debatten
Det kan efterhånden være
svært for udenforstående at se
formålet med debatten. Hvad
den oprindelig drejede sig om
er svært at huske, men Per Ja-
cobsen og Frederik Stjernfelt
har begge et formål med at
fortsætte debatten.

»Jeg vil gerne opnå at mine
synspunkter ikke fordrejes.
Debatten bør foregå på saglig
måde. Mit synspunkt er at det
var bombningen af markeds-
pladsen i Sarajevo der førte til
NATO’s indgriben i krigen og
man bør respektere at jeg i
1995 ikke kunne vide at der var
7.000 – 8.000 døde i Srebreni-
ca. Diskussionen er i øjeblikket
akademikere uværdig,« siger
Per Jacobsen.

For Frederik Stjernfelts hø-

jere formål gør det intet at
debatten føres i fuld offentlig-
hed, selv om han også har pro-
blemer med den skingre tone.

»Jeg ville gerne have at dis-
kussionen blev ført i et mere
værdigt leje, men jeg synes al-
lerede at den var løbet af spo-
ret, inden jeg kom ind i det. 
Jeg vil gerne have at han og
hans ligemænd ikke får held til
at lægge låg på de rædselsfulde
ting der foregik for ti år siden i
Eks-Jugoslavien. Debatten vir-
ker direkte til min sags fordel,
da den er med til at genopfriske
mindet om de rædselsvækken-
de ting. Jeg vil også gerne sætte
et kritisk lys på eksperter som
stiller sig mere uvildige frem,
end de reelt er,« siger Frederik
Stjernfelt.

Den hårde tone er også

blevet bemærket af andre hu-
manistiske forskere. 

»Jeg synes ikke at den dis-
kussion Frederik Stjernfelt og
Per Jacobsen har, er særlig
frugtbar da den ikke er forsk-
ningsbaseret. Der foregår jo
diskussioner på avisernes de-
batsider hver dag, men bare
fordi det er to forskere der di-
skuterer, gør det ikke diskussio-
nen til en forskningsdebat. Det
er i høj grad personlige forhold
der diskuteres, og det ligger
uden for den akademiske dis-
kurs,« siger Poul Holm, for-
mand for Statens Humanistiske
Forskningsråd.

I udlandet diskuterer forsker-
ne på livet løs i medierne, og
bølgerne går ofte temmelig
højt. Det er endnu ikke praksis 
i Danmark.

»Diskussionen om hvad der
er god forskning, er for alvor
kommet frem efter Lomborg-
sagen. Især fra samfundsviden-
skabelig side er der blevet ud-
trykt tvivl ved om man kan tale
om god videnskabelig skik, og
hvad begrebet indebærer. Det
Humanistiske Forskningsråd
har omvendt givet udtryk for at
der er nogle spilleregler på om-
rådet. Den diskussion er yderst
vigtig, synes jeg, men det er
ikke det samme som den per-
sonlige diskussion Stjernfelt 
og Jacobsen har i medierne,«
siger han.

Op til andre
Selv om Frederik Stjernfelt me-
ner at Per Jacobsen har handlet
groft uakademisk, vil han ikke
tage skridt til at Per Jacobsen

skal afskediges, og han vil hel-
ler indgive ham for Udvalgene
Vedrørende Videnskabelig Ure-
delighed (UVVU).

»Jeg skal ikke tage stilling til
om Per Jacobsen forsat skal ar-
bejde på universitetet. Det er
noget dekanen og rektor må af-
gøre. Det er den almindelige
struktur på universitetet. Man-
ge har villet lokke mig til at sige
at han skal afskediges eller ville
have at jeg skulle indklage han
for UVVU. Det synes jeg ikke er
min opgave. Min opgave er at
påpege en uregelmæssighed jeg
har opdaget. Hvis der skal tages
andre skridt, er det ikke noget
jeg skal gøre.« ■

ahk@a-h-k.dk

Allan Helleskov Kleiner 
er freelance journalist.

Stjernfelt: 

�
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»Nu er fortielsen af Srebreni-
camassakren det mest iøjnefal-
dende stykke propaganda Per
Jacobsen laver for det radikale
nationalistiske styre i Beograd.
Men det er jo ikke den eneste
fejl, ellers kunne man sige at
det var en tilfældig udeladelse.
Problemet er bare at hele hans
person og alle hans forskellige
engagementer i serbiske insti-
tutioner og hans andre udela-
delse til sammen danner et
mønster som gør at fortielsen af
Srebrenica-massakren virker
påfaldende. Og derfor ligner
han en håndlanger for de radi-
kale serbiske kræfter,« siger
Frederik Stjernfelt.

Per Jacobsen indrømmer ger-
ne at han har nære forbindelser
til det serbiske folk, men at det
skulle påvirke hans dømme-
kraft, afviser han.

»Jeg har meget sympati for
serberne. Det skyldes at jeg har
studeret i Beograd, og jeg har
nogle meget nære venner og
gode oplevelser derfra, så jeg
føler mig knyttet til Serbien –
det skal jeg absolut ikke lægge
skjul på. Det kan der ikke være
noget ondt i, og jeg synes af-
gjort ikke at det har påvirket
mig til at have bestemte sympa-
tier. Jeg har altid skelnet mel-
lem regimer og befolkninger,«
siger Per Jacobsen.

Den udlægning er Frederik

Stjernfelt ikke tilfreds med. Han
mener at Per Jacobsen bevidst
har undladt at fortælle om Beo-
grads kontrol med de styrker
der opererede i Bosnien-Her-
zegovina under krigen i Eks-
Jugoslavien.

»Jeg har gennemlyttet hans
udtalelser på tv angående de
etniske udrensninger der skete
tidligere end Srebrenica-mas-
sakren, og der benægter han at
de serbiske styrkers adfærd var
styret fra Beograd. Han siger
eksplicit at det ikke var tilfæl-
det. Og det ved vi jo nu i mange
detaljer at det var det, og poin-
ten er at det var man allerede
klar over dengang. Han siger
det på dansk tv aftenen før FN
skal vedtage de første sanktio-
ner mod styret i Beograd. Grun-
den til at man vil vedtage sank-
tionerne er at Beograd spiller
en styrende rolle i forbindelse
med hvad der sker i Bosnien-
Herzegovina. Det er et andet
bevis på at der er en tendens i
Per Jacobsens virke som viser at
udeladelsen af Srebrenica-mas-
sakren ikke bare er nogen en-
keltstående brøler. Det virker
som om han spreder serbisk
propaganda,« siger Frederik
Stjernfelt.

I næste nummer af Øststatus
vil Per Jacobsen se nærmere på
Srebrenica-massakren.

»Jeg har fået den hollandske

regeringsrapport om Srebrenica-
massakren fra sidste år, den gi-
ver mig rig lejlighed til at be-
handle massakren i det næste
nummer af Øststatus,« siger Per
Jacobsen.

Skjulte oplysninger?
Per Jacobsen blev i 1988 valgt
ind i Det serbiske Videnskabs-
akademi (SANU). Akademiet
havde i 1986 udarbejdet et
såkaldt Memorandum som af
mange forskere er blevet op-
fattet som de serbiske intellek-
tuelles nationalistiske manifest.
Per Jacobsen mener dog at
Memorandummet skal læses på
en helt anden måde.

»Memorandummet var en
protest mod decentraliseringen
og konføderationstanken og
samtidig et forsvar for centrali-
seringen af Jugoslavien. Når
der bliver talt om at det var en
plan for et Storserbien, så er det
fordi at der står at serberne har
ret til national integritet. Her
var ikke tale om et Storserbien,
men en fastholdelse af den
jugoslaviske fællesstat og på
den måde ville alle serbere
være i samme stat. At det skulle
være startskuddet til den serbi-
ske nationalisme, er noget man
har lagt ind i det efterfølgende.«

Memorandummet blev lavet
af en gruppe på 16 medlemmer
som var blevet nedsat SANU. I

den gruppe var blandt andet
SANU’s formand og næstfor-
mand. Og Frederik Stjernfelt
mener derfor at dokumentet
havde en vis vægt, da gruppen
bestod af mange prominente
medlemmer som repræsentere-
de SANU udadtil.

Frederik Stjernfelt synes ikke
at Per Jacobsen skulle have
meldt sig ud af SANU selv om
nogle af medlemmerne flirtede
med nationalismen.

»Jeg mener sådan set ikke at
hans medlemskab af SANU er
inkriminerende. Det har jo
mange andre værdige uden-
landske medlemmer, men de
personer har ikke markedsført
stærkt ensidige serbiske syns-
punkter, som Per Jacobsen har,
og har heller ikke bedrevet no-
get der ligner holocaustbenæg-
telse. Spørgsmålet er hvilken
rolle Per Jacobsen har spillet.
Der kan jeg kun pege på at de
synspunkter han giver udtryk
for, mest er i samklang med de
radikale nationalistiske kræfter.

Det er da mærkeligt at han
står frem på tv og udtaler sig
som om han er en afbalanceret
ekspert uden at han siger at
han er medlem af SANU. Hvis
han bare sagde det, så var der
åbne kort. Hvis han havde sagt:

»Ganske vist må jeg indrøm-
me at jeg er medlem af SANU,
men alligevel synes jeg dog at

man må forsvare Memoran-
dummet osv...« Så havde det
være i orden. Men når han har
forsvaret Memorandummet,
har han undladt at sige at han
selv var medlem af den fore-
ning der har udsendt det. Det
synes jeg at der er noget funda-
mentalt akademisk uhæderligt
i,« siger Frederik Stjernfelt.

En udlægning Per Jacobsen er
meget uenig i. Han mener ikke
at hans medlemskab af SANU
har påvirket hans dømmekraft.

»Jeg er ikke de serbiske na-
tionalisters talerør i Danmark
alene af den simple grund at
jeg ikke er serbisk nationalist.
Jeg mener selv at det, jeg har
udtalt om serbere og hvad der i
det hele taget foregik i Jugo-
slavien, er meget afbalanceret.
Og jeg har ikke fortiet serber-
nes forbrydelser. Jeg har direk-
te skrevet i Øststatus blandt an-
det i 1992 at formålet med kri-
gen for serberne var at skabe et
Storserbien og at midlet var et-
niske udrensninger og mord på
civile. Det jeg anfægter, er at
disse planer blev undfanget i
SANU. Planerne om et Storser-
bien udløber af en historisk ud-
vikling der er mere end hundre-
de år gammel.« ■

ahk@a-h-k.dk

Allan Helleskov Kleiner 
er freelance journalist.

Beskyldningerne mellem de to

lektorer fyger gennem luften. Her

er et uddrag af polemikken

mellem lektor ved Østeuropainsti-

tuttet Per Jacobsen og lektor ved

Institut for Litteraturvidenskab

Frederik Stjernfelt.

Frederik Stjernfelt:
Jacobsens bidrag til Øststatus er

»...præget af systematiske fortielser

og fordrejninger. Serberes forbrydel-

ser forties og underdrives kon-

stant...« (Humanist, 12/4-02)

»Jacobsens virke som ‘ekspert’ i

danske medier tjener til at støtte de

radikale nationalistiske kræfter i Ser-

bien.« (Universitetsavisen, 27/6-02)

»Det mest graverende eksempel

blandt mange er Per Jacobsens lod-

rette fortielse af det overlagt drab på

over 7.000 ubevæbnede muslimer i

Srebrenica...« (Universitetsavisen,

27/6-02)

»Per Jacobsen må gerne være pro-

serbisk. Problemet er at han stiller sig

an som videnskabsmand.« 

(Politiken, 20/1-03)

“Når Per Jacobsen ‘vælger’ at se bort

fra den forbrydelse [Srebrenica-

massakren]...gør han sig skyldig i

folkemordsfornægtelse på linje med

David Irving og Jean-Marie le Pen.«

(J-P, 19/2-03)

“Et folkemord midt i Europa er...-

tryllet væk af en håndlanger for det

serbiske akademi i Danmark!«

(Politiken, 11/3-03)

“Per Jacobsens virke udviser en

række klassiske træk i folkemords-

benægtelse.« (J-P, 11/3-03)

“Det må bemærkes at det er et fuld-

stændigt hjemmelavet historiebegreb

Jacobsen opfinder for at få skrevet

Srebrenica ud af historien.«

(J-P, 11/3-03)

Per Jacobsen:
»Der er en ussel og uansvarlig facon

at drive intellektuel virksomhed på.«

(Humanist, 12/4-02)

»Stjernfelt forsøger at mistænkelig-

gøre mig som postbud for serbisk

nationalisme.« (Universitetsavisen,

27/6-02)

»Jeg ser den seneste tids debat som

et reklamefremstød fra Frederik

Stjernfelts side så han kan promovere

sin nye bog.« (J-P, 15/2-03)

»Til Frederik Stjernfelts påstand om 

at han som en forfulgt uskyldighed i

flere år uden den ringeste anledning

er blevet overfaldt af mig i stribevis af

aviser, skal jeg kun sige at den er

usand.« (J-P, 18/2-03)

»Massakren omkring Srebrenica,

hvor grufuld den end var, havde efter

min opfattelse ingen direkte historisk

relevans.« (J-P, 1/3-03)

»Jeg har allerede flere steder gjort

rede for at det var den langt mindre

markedspladsmassakre i Sarajevo i

september 1995 der udløste NATO’s

indgriben.« (J-P, 1/3-03)

Stjernfelt forsøger »...at få mig til

at fremstå som fascistoid holocaust-

benægter.« (J-P, 1/3-03)

BEVISMATERIALE – Frederik

Stjernfelts og Per Jacobsens udgi-

velser er centrale elementer i hele

diskussionen.

TEMA: HOLOCAUST ▼  

Bombningen af markedspladsen
Det var først massakren på markedspladsen i Sarajevo to måneder efter

der førte til NATO’s bombardementer af de serbiske stillinger. De for-

rykkede magtbalancen til muslimernes og kroaternes fordel som igen

førte til fredsforhandlingerne i Genève og fredsaftalen i Dayton.

Lektor Per Jacobsen, Østeuropainstituttet, Politiken den 2. april 2003.

VÆRDIGHED – »Jeg ville

gerne have at diskussionen blev

ført i et mere værdigt leje,« si-

ger Frederik Stjernfelt.

SAGLIGHED – »Debatten

bør foregå på en saglig måde,«

siger Per Jacobsen.
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Af Thomas Wiben

Isidste uge kunne man først i
Politiken og siden i Deadline
på DR2 blive forvisset om det

utrolige fund af en 2. udgave af
Saxos Danmarkskrønike. En
bog ejet af Tycho Brahe og for-
mentlig købt af dennes hov-
mester Anders Sørensen Vedel 
i Leipzig i 1563 under en dan-
nelsesrejse rundt i Europa. An-
ders Sørensen Vedel oversatte
senere selv bogen til dansk. 

De unge fremadstormende
antikvarboghandlerne Chri-
stian Kaaber og Søren Vangs-
gaard Gravesen fra Vangsgaard
Antikvariat har netop solgt ek-
semplaret for 1,3 millioner kr. 
I artiklen i Politiken beskriver
de begejstret bogen som ‘det
bedste fund i årtier’. En bog
‘der er uovertruffen i mange,
mange år’. 

Tycho Brahes berømte navn
står på bogens indbinding, og
historien om hvordan han fik
fat i bogen, er god. Men i 1994
var der ingen interesse for hver-
ken bogen eller historien bag
den, selv om de fleste i bran-
chen kendte til den. På en auk-
tion hos Bruun Rasmussen kun-
ne bogen ikke engang afhæn-
des for et sted mellem 85.000
og 95.000 kr. Efterfølgende af-
viste Det Kgl. Bibliotek endda at
købe den for cirka 50.000 kr. 

Derfor blev bogen liggende
tilsyneladende ubemærket hos
den jyske antikvar Hans Aaben-
hus der forgæves havde forsøgt
at sælge den indtil Christian
Kaaber og Søren Vangsgaard
Gravesen faldt over den. De så
et potentiale i historien bag bo-

gen som ingen andre havde set.
De satsede højt og vandt. 

Men hvis bogens eksistens
var velkendt, hvorfor var der så
ingen andre i branchen der
kunne få øje på dens potentielle
værdi?

Ingen forskningsmæssig
interesse
For antikvarboghandler Peter
Grosell virker det uforståeligt at
prisen er kommet så højt op. 

»At bogen skulle være fuld-
stændig ukendt, har intet med
virkeligheden at gøre. Jeg har
stået med den bog i hånden fle-
re gange. Det er derfor forkert
at tale om et fund med mindre
de unge mennesker altså ikke
ved bedre,« siger Peter Grosell,
der ikke forstår at historien bag
bogen kan være så meget værd:

»Det er at skyde gråspurve
med kanoner at påstå at Tycho
Brahes signatur på indbindin-
gen skal koste over en million.«

Den holdning deler Det Kgl.
Bibliotek der også i denne om-
gang blev tilbudt at købe bo-
gen. Men for direktør Erland
Kolding Nielsen repræsenterer
bogen ikke nogen større værdi.

»Det passer ikke at det er det
største fund i årtier. Vi har i for-
vejen op til flere eksemplarer af
denne udgave,« siger Erland
Kolding Nielsen der dog ved-
står at netop denne bog er spe-
ciel fordi den har været i Tycho
Brahes varetægt. Stadig har
han dog svært ved at se det op-
sigtsvækkende i historien om
den danske astronoms erhver-
velse af bogen.

»Ingen dansk institution har
råd til at købe bogen til den pris,

og så god er historien altså heller
ikke. Der er intet ekstraordinært
i at Tycho Brahe købte denne
bog på sin dannelsesrejse,« me-
ner Erland Kolding Nielsen. 

Som chef for Danmarks
største forskningsbibliotek kan
han ikke se at bogen skulle ha-
ve en speciel videnskabelig
værdi.

»Bogen har ingen forsknings-
mæssig værdi overhovedet. Det
eneste der gør den til noget
særligt, er indbindingen, men
den føjer ikke noget til histori-
en om Tycho Brahe. Vi vidste jo
i forvejen at han var på en dan-
nelsesrejse på det tidspunkt.«

Historien om den gamle bog
købt af den unge Tycho Brahe
imponerer altså hverken dele af
den traditionelle antikvariat-
branche eller Det Kgl. Bibliotek.
Spørger man derimod bran-
chens yngre repræsentanter, får
man et helt andet syn på værdi-
en af en god historie.

En bid af
verdenshistorien
Den nuværende afdelingsleder
for bøger og manuskripter hos
Bruun Rasmussen, Sebastian
Hauge Lerche, mener ikke at
prisen er opsigtsvækkende. 

»Vurdering af bøger og ma-
nuskripter er ikke en eksakt
videnskab. Slet ikke når der er
tale om virkelige sjældenheder.
Skal der imidlertid sættes en så
høj pris på en bog som her er
tilfældet, skal argumenterne
naturligvis være gode,« mener
Sebastian Hauge Lerche. 

Ud fra hans synsvinkel har
Christian Kaaber og Søren
Vangsgaard Gravesen udført et

fremragende stykke salgsarbej-
de fordi de på en seriøs måde
har formået at løfte bogens
unikke proveniens. Proveniens
er en betegnelse for de forhold
der kan spore en bogs specifik-
ke herkomst. I dette tilfælde
Tycho Brahes signatur på ind-
bindingen og bogens relation til
Anders Sørensen Vedel. Denne
signatur kan fortælle en hi-
storie der kan få det til at krible
i fingrene hos bogsamlere så de
til sidst rækker ned efter teg-
nebogen. Og den historie for-
mår Christian Kaaber og Søren
Vangsgaard Gravesen at for-
tælle.

»Der er kun tre virkelig ver-
densberømte danskere: Tycho
Brahe, Søren Kierkegaard og
H.C. Andersen. Tycho Brahes
forskning ændrede den måde vi
opfatter os selv og verden på.
Det er da noget, og derfor er
denne bog en bid af verdenshi-
storien,« lyder det med Chri-
stian Kaabers ord. 

Søren Vangsgaard Gravesen
tilføjer:

»Desuden er bogen et ene-
stående vidnesbyrd om Anders
Sørensen Vedels første møde
med den bog han siden over-
satte. Deri ligger der en klar
forskningsmæssig interesse.«

Historier fortjener at
blive fortalt
De to unge antikvarboghandle-
re der er forholdsvis nye i bran-
chen, kendte ikke til bogen og
dens tidligere pris. Men det er
heller ikke vigtigt for dem.

»Jeg er ligeglad med om
måske 50 mennesker kendte til
bogen i forvejen. Det er alt for
snæver en kreds. Bogens histo-
rie er umiddelbart fremragen-
de, og den fortjener at blive for-
talt til andre end en lille kreds
af antikvariatboghandlere,« si-
ger Søren Vangsgaard Gravesen.

Historien blev bl.a. fortalt i
Politiken af journalist Nils Thor-
sen. Han er nu usikker på om

han er blevet brugt i en salgs-
kampagne, men var som jour-
nalist sikker på at det var en
god historie.

»Motiverne i branchen er
svære at gennemskue, og jeg
var da lidt urolig over kun at
have sælgers ord. Men for mig
at se står uenigheden om bo-
gens værdi som påstand mod
påstand. Det var dog ukorrekt
at tale om et fund,« indrømmer
Nils Thorsen.

For Christian Kaaber og Sø-
ren Vangsgaard Gravesen ligger
fundet dog i erkendelsen af det
unikke i bogens historie, og den
erkendelse skal formidles videre. 

»Historien bag en bog er en
meget vigtig del af salget,«
pointerer Søren Vangsgaard
Gravesen.

I hvert fald viste formidlin-
gen af historien om dette ek-
semplar af Saxos Danmarks-
krønike sig at være over en mil-
lion kroner værd. ■

twj@adm.ku.dk

STORYTELL ING ▼  

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

Saxos sidste
salgskrønike
Hvordan kunne et ‘hidtil ukendt
eksemplar’ af Saxos Danmarkskrønike
blive solgt for 1,3 millioner kr. i sidste
uge når Det Kgl. Bibliotek i 1994
afviste at købe det selv samme eksem-
plar for 50.000 kroner? Læs her Saxos
sidste salgskrønike

DANMARKSHISTORIENS DYRESTE BOG – Denne udgave af Saxos Danmarkskrønike blev i sidste

uge solgt for 1,3 millioner kroner. 

Sjælden bog skaffede vestlig valuta
»Da Tycho Brahe flyttede til Prag tog han hele sit bibliotek med sig, og-

så sin udgave af Saxos Danmarkskrønike. Efter hans død lå den værdi-

fulde bog i biskoppeligt bibliotek i Prag i over 300 år. Men kort før Mu-

rens fald fattedes Østblokken penge, og bogen blev solgt for at skaffe

vestlig valuta. 

Politiken den 29. marts 2003.
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Af Erik Høg       

Vi ser Sol, Måne og stjer-
ner på himlen som om de
sidder indvendig på en

himmelkugle, men meget tid-
ligt har mennesker haft forestil-
linger om dybden i himmel-
rummet. 

Grækeren Anaxagoras levede
for 2.500 år siden, og han på-
stod at Solen er en rødglødende
sten større end hele halvøen
Peloponnes. Han blev anklaget
for gudsbespottelse og måtte
forlade Athen hvor han havde
boet i 30 år. Det var vel en ri-
melig anklage når alle jo vidste
at solguden Helios hver dag
kører fra øst til vest over him-

melhvælvet i sin ildsprudende
vogn og om natten færges til-
bage i et gyldent skib. 

Hvad er der oppe i himlen?
Mennesker til alle tider har lagt
mærke til Måne, Sol, planeter
og stjerner. Kristne i oldtid og
middelalder har desuden ment
at Gud, englene og de salige
boede i himlen. Nutidens astro-
nomer finder naturligvis stadig
Måne, Sol, planeter og stjerner
oppe i himlen, men desuden
stjernehobe, galakser, støv, gas,
hvide dværge, neutronstjerner,
sorte huller osv. og endelig
tungt, men usynligt stof hvis
sande fysiske natur er astrono-
miens største gåde i dag. 

Men her skal vi mest se på

hvad mennesker i tidens løb
har tænkt og troet om Univer-
sets størrelse med hensyn til af-
standene til Måne, Sol, planeter
og stjerner. Dog skal de seneste
100 år med galakser og big
bang også have et par ord med
på vejen til sidst. 

Dantes Univers
Fra nutiden springer vi først
700 år tilbage til Dantes berøm-
te værk Den guddommelige
Komedie inden vi senere vender
tilbage til grækerne. 

Dante vandrer gennem Hel-
vede, Skærsilden og Himlen og
omtaler astronomiske forhold
ofte. Han vidste god besked om
sin tids videnskab som han hav-

de studeret på universiteterne i
Firenze og Bologna. 

I bunden af Helvede står den
kæmpestore, lådne Lucifer med
genitalierne lige i Jordens cen-
trum som man ser på en teg-
ning af Botticelli fra ca. 1500.
Dante skal forbi Lucifer for at
nå kanalen der fører gennem
Jorden ud til Skærsildsbjerget
på den anden side af kloden.
Dante må nu ride på ryggen af
sin guide, den romerske digter
Vergil, der modigt tager fat i
Lucifers pels og kravler nedad. 

Da han når til hoftens run-
ding nær Jordens centrum, må
han dreje så hovedet vender
den anden vej. Her møder vi
Aristoteles’ fysik der siger at al-

le ting søger mod deres natur-
lige sted, det vil her sige Jor-
dens centrum. Der er altså ikke
tale om en tyngdekraft, et be-
greb der først blev udviklet af
Newton næsten 400 år senere.

Da de står på Skærsildsbjer-
get og skuer mod den opgående
sol, lægger Dante mærke til at
solen går over hans venstre
skulder. Vergil forklarer at
sådan er det på den sydlige
halvkugle. 

Sådan kunne jeg fortsætte
med eksempler fra Dante. Hans
beskrivelser er så klare at man
kan tegne et billede af Dantes
og dermed middelalderens Uni-
vers med Jorden i centrum om-
givet af sfærerne for Ilden,

Månen, Merkur, osv. til Saturn,
fiksstjernerne, krystalhimlen
og allerøverst Empyreum med
de salige, englene og Gud. 

Dante har sikkert også vidst
besked med afstandene i Uni-
verset som de var angivet af
den store græske astronom
Ptolemæus, der levede omkring
150 e.Kr., idet Ptolemæus’ af-
stande var blevet anerkendt af
hele den dannede verden, den
kristne såvel som den arabiske.

Løs tale
Græsk tænkning over naturens
orden trivedes i områderne
langs hele det østlige Middel-
hav fra Archimedes i Syrakus
på Sicilien til Erathostenes og
Ptolemæus i Alexandria, og den
var levende og aktiv over et me-
get langt tidsrum fra ca. 600
f.Kr. til 200 e.Kr. 

Selvfølgelig var det kun et
smalt lag i samfundene der
havde tid og interesse for den
slags, men deres tanker blev
husket til alle tider af romere
og arabere op gennem Middel-
alderen.

Man søgte efter naturlige for-
klaringer mens andre i samfun-
dene stadig troede på de ofte
meget menneskelige guders
indgriben i alle begivenheder.
Denne tilsidesættelse af guder-
ne kunne voves uden politiske
anklager i netop de græske
samfund med en demokratisk
struktur. 

Grækerne stræbte efter at
forstå hele Universet ud fra na-
turlige årsager. I 400-tallet f.Kr.
formulerede de den opfattelse
at alle ting var opbygget af de
fire elementer: ild, luft, vand
og jord. Den opfattelse holdt
sig i videnskaben helt frem til
Boyle og Lavoisier omkring
1700, og vi møder den stadig i
fjernsyn og ugeblade. Kineser-
ne havde i samme tidsrum en
lignende opfattelse, dog anså
kineserne også træ for at være
et grundelement. 

Mange læsere vil formodent-
lig give mig ret i at den opfattel-
se er helt forkert. Det er jo bare
løs tale når man går det efter i
sømmene. Jeg mener ikke det
rene gætteri, men i bedste fald
en tænkning der opstår af tæn-
kerens dybeste forestillinger
om naturens principper, men
som kun har en upræcis, løs
forbindelse til erfaringen. 

Det må dog ikke få os til at
ryste overbærende på hovedet
af de gamle tænkere. Man må
tage til efterretning at sandhe-
den kan være meget vanskelig
at finde, så vi lever stadig med
mange vildfarelser. Men i mate-
matik og naturvidenskab er det
muligt at nå en sådan grad af
sikkerhed om mange ting gen-
nem tænkning og erfaring at
der er meget lidt grund til tvivl.

Løs tale møder vi hos de fle-
ste gamle tænkere hvilket ikke
er sagt for at forklejne den hi-
storiske rolle af fx Platon og

VIDENSKABET er stedet hvor forskere, studerende og andre har mulighed for at udstille

det bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Artikler til VIDENSKABET har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med

mellemrum. Manuskript sendes til Universitetsavisen per e-mail. 

VIDENSKABET
ASTRONOMI

Universets størrelse
Tro og viden gennem 2.500 år
Det synlige Univers er en million milliarder gange større end Tycho Brahe troede.
Især er det vokset hurtigt i de sidste 100 år

ARKITEKTEN – Gud har skabt

Universet efter geometriske og

harmoniske principper. At søge

disse principper var derfor at søge

Gud, mente fx Kepler. Illustration

fra en middelalderbibel.
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Aristoteles, men her indtager
Archimedes (ca. 287-212 f.Kr.)
en særlig stilling som den hvis
metoder og resultater har evig
gyldighed, fx vægtstangsreglen
og loven om legemers opdrift i
vand. 

Archimedes burde kaldes
den moderne naturvidenskabs
fader. Al den løse tale udsprin-
ger vel af menneskers uimod-
ståelige trang til at søge og til
også at give en forklaring på alt
hvad de ser og oplever, fx på
Solens natur og døgnets gang,
på Verdens og menneskets ska-
belse, på livet efter døden og på
politikeres inderste motiver.
Den kritiske sans og grundigt
arbejde kan dog efterhånden
føre os til at finde forklaringer
(teoretiske beskrivelser vil en
fysiker sige) der ikke er selv-
modsigende og som stemmer
med de vigtigste observationer.

Græsk teori
Grækerne indførte teori i astro-
nomien for at kunne forudsige
planeternes positioner og for-
mørkelser af Sol og Måne. Man
møder alle mulige opfattelser
om Universet hos dem indtil
Ptolemæus’ autoritet satte alt
tidligere i skyggen. 

Anaximenes af Milet siger i
600-tallet at Jorden er en cylin-
der tre gange så bred som høj
og omgivet af tre koncentriske
ringe der bærer Månen, Solen
og fiksstjernerne. Disse ringe er
henholdsvis ni, 18 og 27 gange
Jordens diameter. 

Næsten samtidig erkender
Pythagoras at Jorden er en
kugle dels fordi han af rent ma-
tematiske grunde anser kugle-
formen for at være den ideelle,
dels fordi han ser Jordens cir-
kulære skygge på Månen ved en
Måneformørkelse. Philolaus
siger omkring år 400 at Jorden
bevæger sig rundt om Solen på
24 timer. Omkring år 350 mø-
der vi Aristoteles der sætter
Jorden i centrum. Videre er
Jorden omgivet af et system af
koncentriske sfærer af vand,
luft og ild og derefter sfærerne
med de himmelske legemer.
Dette system skulle blive basis
for kosmologi og fysik i de
næste to tusind år.

Desværre vandt et meget in-
teressant forslag fra Aristarch
ikke tilslutning. Han mente om-
kring år 280, altså 1700 år før
Kopernicus, at Jorden kredser
omkring Solen på et år mens
den roterer om sin egen akse på
24 timer.

Jordens størrelse får man på
denne tid et nogenlunde rigtigt
tal for. Man lagde mærke til at
Solen fx ved sommersolhverv
stod højere på himlen set fra en
sydlig breddegrad end fra en
nordligere. Ud fra højdefor-
skellen målt i grader og afstan-
den mellem de to steder på
Jorden var det nu en let sag for
Erathostenes at udregne Jor-
dens omkreds når han helt rig-

tigt antog at Solen var meget,
meget langt væk.

Månens afstand blev også
bestemt. Hipparchos, kaldet
astronomiens fader, gjorde det
ud fra den solformørkelse der
havde fundet sted den 14.
marts 189 f.Kr. Han havde be-
retninger der sagde at Solen
var helt dækket af Månen set
fra Hellespont mens kun fire
femtedele af Solen var dækket i
Alexandria. Han antog helt rig-
tigt at Solen var meget længere
væk end Månen og kunne nu
let beregne Månens afstand. 

Vinkelforskydningen af Må-
nen i forhold til Solen mellem
iagttagelser fra to steder på Jor-
den kaldes Månens parallakse.
Den årlige parallakse anvendes
i senere tider til måling af af-
standen til stjerner. Her måler
man ændringen af vinklen mel-
lem en nær og en fjern stjerne i
løbet af tiden. Betragter man ob-
servationer udført med et halvt
års mellemrum, vil vinkelæn-
dringen være stor fordi Jorden
efter et halvt år befinder sig på
den anden side af Solen, altså
300 millioner km. forskudt.

Sfærernes musik
Planeternes rækkefølge og di-
mensionerne af kosmos var der
ikke enighed om i oldtiden.
Man finder fx rækkefølgen:
Jord, Måne, Sol, planeterne og:
Jord, Måne, Venus, Merkur, Sol
og: Jord, Måne, Sol, Venus,
Merkur. Der blev først enighed
efter Kopernicus: Sol, Merkur,
Venus, Jorden, men Månen er
stadigvæk nærmest ved Jorden.

For at finde banernes størrel-
se, tog man musikken til hjælp
idet man anså de naturlige to-
ners intervaller for grundlæg-
gende for naturens orden. Man
talte om sfærernes harmoni.
Sådanne betragtninger finder

vi lige fra Pythagoras til Keplers
Mysterium Cosmographicum i
1596. Vi kan nu se at det er helt
forkert og uden forbindelse
med naturens love, og resulta-
terne er da også vidt forskellige
hos datidens forskere. 

Musikken som hjælpemiddel
bliver selvfølgelig helt menings-
løs og overflødig efter natur-
lovene i Newtons Principia
Mathematica fra 1687. Newton
beskriver naturlove ved hjælp
af matematiske formuleringer
med begreber som hastighed,
acceleration, kraft, masse, abso-
lut tid og tyngdekraft. Begreber
som ikke tidligere havde haft
en ordentlig, præcis mening.

Newtons love blev skabt på
grundlag af lovene for planeter-
nes bevægelse om Solen som
Kepler havde fundet på grund-
lag af Tycho Brahes målinger.
Men Newtons love har gyldig-
hed i hele verden, i hele Univer-
set. De anvendes siden for at
beskrive alle fænomener i na-
turen, planeters bevægelse og
atomers struktur. De anvendes
alle steder i teknikken: ved
bygning af broer, kikkerter,
motorer, raketter osv. 

Middelalderen
Vi må ikke glemme Middelalde-
rens bidrag. Kristne tænkere
beskæftigede sig meget med
begreberne tid, evighed og rum
fordi den kristne Gud er evig og
allestedsnærværende. De skab-
te et filosofisk sprog hvori de
kunne tale om den slags ting på
en måde der gav mening. 

Gennem oldtid og middel-
alder bekæmpede de kristne
lærere (missionærer og præ-
ster) astrologi og anden gam-
mel overtro der dog stadig har
stærkt tag i mange mennesker.
Men overtroen er helt fjernt fra

den kristne tro på et Univers
der er ordnet af den evige Gud,
en Gud der ikke griber ind i
hverdagen. Om troen på mirak-
ler passer sammen med kristen-
dom, må vi her lade ligge.

I det kristne Europa fandtes
efterhånden et bredere lag af
befolkningen med en teoretisk
uddannelse end i det gamle
Grækenland. Det var en ret ud-
bredt mening i 1500-årene at
man gerne måtte udforske lov-
mæssigheder i naturen blot for
at opdage disse love. Tidligere
mundede sådanne studier altid
ud i en lovprisning af Guds vis-
dom og almagt. Denne frihed
til at forske nød både Tycho
Brahe og Galilei godt af i en vis
tid, men de måtte begge til sidst
mærke at de konservative teo-
loger fik overtaget.

Lyset fra Big Bang
Det må springe den opmærk-
somme læser i øjnene at astro-
nomerne har skiftet mening om
afstandene. Til tider meget
langsomt, til andre tider hur-
tigt. De holdt fast ved Ptole-
mæus’ afstande helt op til
Tycho Brahe. Men nu er det
synlige Univers en million mil-
liarder (dvs. 10 i 15de potens)
gange større end Tycho Brahe
troede, og det er ‘vokset’ hur-
tigst i de sidste 100 år. 

Læseren må spørge: Kan det
fortsætte på den måde? Ved vi
overhovedet noget sikkert om
de astronomisk afstande?

Svarene er henholdsvis nej
og ja. 

Målemetoder og instrumen-
ter er naturligvis afgørende for
vor viden om Universet. Men
det ville blive alt for teknisk 
og pladskrævende at beskrive
disse ting og vore metoder til
tydning af observationerne. Jeg
vil i stedet forsøge at vinde læs-
erens tillid gennem historiske
oplysninger.

Jeg vover at påstå at vi ved

noget sikkert, fx var Jordens
størrelse og Månens afstand
stort set rigtige allerede om-
kring år 200 f.Kr. Solens af-
stand kunne imidlertid først
måles efter at kikkerten var
opfundet og taget i brug til
astronomiske observationer af
Galilei i 1610. 

Men man måtte stadig afven-
te et meget sjældent fænomen,
en passage af Venus hen foran
Solen og udsende ekspeditio-
ner til fjerne egne af Jorden for
at skaffe observationer der kun-
ne give en pålidelig afstand.
Det skete første gang i 1761.

Videre fremskridt i måling af
stjerners afstande kunne først
ske efter den industrielle revo-
lutions begyndelse. En af forud-
sætningerne for denne revoluti-
on var kendskab til de naturlo-
ve som Newton beskrev i 1687.
En anden var den matematiske
metode (mindste kvadraters
metode) til analyse af observa-
tioner og disses fejl som Gauss,
kaldet matematikkens fader,
angav i 1802.

Siden Kopernikus i 1543
skrev at Solen er centrum for
Jordens bane, har astronomer
prøvet at måle stjerners afstan-
de ved hjælp af den årlige pa-
rallakse. Men det kunne først
lykkes efter udvikling af gode
kikkerter og ikke mindst en
holdbar matematisk metode til
analyse af observationer. 

Målingen og dataanalysen
lykkedes for Bessel i 1838 for
stjerne nr. 61 i stjernebilledet,
Svanen. Netop hans omhygge-
lige analyse var afgørende for
at overbevise andre astronomer
om afstandens realitet i mod-
sætning til de utallige andre
‘stjerneafstande’ man havde
læst om siden Kopernikus. 

Ole Rømer var en af dem der
prøvede med sin dertil udvikle-
de meridiankreds i Vridsløse-
magle fra 1705. Men han offent-
liggjorde intet om stjerners af-

stande fordi han vidste at hans
målinger ikke var gode nok. 

Der måtte store kikkerter til
for at observere stjernernes
spektrer. For at tyde spektrerne
behøvede man varmeteori og
atomteori som blev udviklet i
1800- og 1900-årene. Det skete
på grundlag af Newtons love,
og man fandt siden andre dybe
lovmæssigheder som kvante-
mekanik og relativitetsteori.

Gennem radioteknik og ob-
servationer uden for Jordens
atmosfære er det blevet muligt i
det sidste halve århundrede at
studere stråling i alle bølge-
længder, ikke kun i det smalle
bånd af synligt lys som al astro-
nomi tidligere var baseret på. 

Man har observeret fjerne
galakser hvor lyset har været
undervejs i 14 milliarder år,
altså næsten lige siden big bang
for 15 milliarder år siden. 

Man har endog observeret en
stråling som blev udsendt da
Universet var 300.000 år gam-
melt og dets temperatur var fal-
det til 3.000 grader. Ved lavere
temperatur blev Universet gen-
nemsigtigt så alle strålerne kun-
ne fortsætte næsten uhindret. 

Disse stråler kan måles i dag,
og man kan angive deres tem-
peratur til 2.7 grad Kelvin, altså
2.7 grader over det absolutte
nulpunkt på -273.1 grad Celsi-
us. Strålerne har meget nær
samme intensitet fra alle ret-
ninger i verdensrummet netop
svarende til at de slap løs da
ildkuglens temperatur var fal-
det under 3.000 grader. Denne
kosmiske baggrundsstrålings
lave temperatur skyldes Univer-
sets udvidelse siden begyndel-
sen for 15 milliarder år siden. ■

Artiklen bygger på Erik Høgs
afskedsforelæsning på
Astronomisk Observatorium 
i september 2002. 

Afstand til Ptolemæus (ca. 150 e.Kr.) Sand værdi
og Dante og Tycho Brahe

Gud og englene - -

Yderste af det synlige Univers Stjernerne: 20 000 j.r. = 0.000 014 lysår 15 000 000 000 lysår i år 2000

Fjerneste galakser m. 5 m.teleskopet - 2 000 000 000 lysår i år 1960  

Stjernerne 20 000 j.r. = 0.000 014 lysår Over 15 000 000 000 j.r. 

= over 10 lysår siden år 1838

Solen 1210 j.r. 25 000 j.r. siden år 1770

Månen 33 – 64 j.r. 60 j.r.

Jordens centrum 1 j.r = ca. 6000 km 1 j.r = 6400 km

Afstande i Dantes Univers og i nutidens. (Måleenhe-

derne er 1 jordradius (6.400 km.) der forkortes til 1

j.r. og 1 lysår = 1.5 milliarder j.r.) Ptolemæus er langt

fra at være den første som angiver afstande til

planeterne og stjernerne, men hans afstande får sta-

tus som højeste autoritet i 1500 år. Sine værdier for

Jordens radius og for Månens og Solens afstande

havde han fra astronomer der virkede omkring 300-

100 f.Kr. Deres værdi for Solen var dog 20 gange for

lille, og selv ikke Tycho Brahe vidste bedre. Men ef-

ter hans tid begyndte tvivlen at melde sig, først hos

Kepler i 1617. Dog skulle der gå 150 år før Solens af-

stand var helt sikret.

HIPPARCOS – Den første satellit til måling af stjerners afstande,

Hipparcos, blev opsendt i 1989 af ESA, det Europæiske Rumagentur. Sa-

tellitten målte på 3 år de nøjagtigste afstande nogensinde for 120.000

stjerner. Erik Høg modtog ‘ESAs Director of Science Medal’ for sit bidrag

til Hipparcos projektet gennem 23 år.

Danske mastodonter
»For at finde magen til denne bedrift må vi gå 400 år tilbage i tiden, til

øen Hven, hvor Tycho Brahe opmålte himmelhvælvet fra sit observatori-

um Uraniborg.« 

Videnskabelig direktør i den europæiske rumorganisation ESA, Roger

Bonnet om Erik Høgs bidrag til Hipparcos projektet.
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Iden seneste tid har krigen i Irak fyldt
medierne verden over. De humani-
tære konsekvenser af krigen er be-

handlet i meget ringe grad ligesom de
humanitære konsekvenser af Golfkrigen
i 1991, og de efterfølgende 12 års om-
fattende sanktioner har manglet den
nødvendige opmærksomhed. 

I stedet har avisernes forsider været
ryddet til fordel for stormagtspolitik og
masseødelæggelsesvåben. Som med-
mennesker og kommende læger mener
vi at de humanitære følger af krigen bør
prioriteres højere end som så. 

Konsekvenserne af den nuværende
krig er lette at forestille sig når man ser
på de faktiske tal efter krigen i 1991
hvor mindst 142.500 irakere menes at
have mistet livet (kilder: MEDACT, CA-
SI, UNICEF og FN). Som følge af krig og
sanktioner er den sundhedsmæssige
standard i Irak dalet kraftigt siden 1991. 

Stigningen i børnedødeligheden vid-
ner herom: 133 ud af 1.000 levendefød-
te børn i Irak forventes i dag at dø inden
for de første 5 leveår mod 50 ud af
1.000 i 1990. Til sammenligning er tal-
lene i nabolandet Kuwait 10 pr. 1.000
levendefødte børn mens de tilsvarende
tal i Danmark er 4 pr. 1.000 børn. 

Før 1991 var det irakiske sundheds-
væsen næsten på ilands niveau, i dag er
det et skræmmende resultat af 12 års
sanktioner der bl.a. har hindret adgan-
gen til det nødvendige medicinske ud-
styr og den nødvendige medicin. Sank-
tionerne har ført til mangel på helt basa-
le ting som vaccinationer og klor til brug
i vandrensningsanlæg. Det har kostet
mange uskyldige livet. Ødelæggelsen af
den irakiske infrastruktur og en mang-
lende genopbygning har forværret si-
tuationen kraftigt. De mere end 88.500
tons bomber der blev kastet over Irak
under sidste Golfkrig ramte, udover mi-
litære mål, også mange civile mål. 

Geneve Konventionen forbyder angreb
på disse installationer da det indirekte
medfører tab af uskyldige menneskeliv.
Fx førte beskadigelsen af de irakiske
vandrensningsanlæg til omfattende epi-
demier af kolera, hepatitis og tyfus med
dødelige følger. I perioden 1990-1991
er 1,5 million irakere, heraf alene ca.
750.000 børn under 5 år, således døde.
Det kunne betegnes som folkemord,
havde det ikke været sanktioneret og
lovliggjort af et internationalt samfund. 

Stands op et øjeblik og tænk: det ville
svare til mere end en fjerdedel af Dan-
marks befolkning. Det kunne have væ-
ret Deres nabo, barn og kære – havde
De været iraker.

Humanitær katastrofe
Krigen i Irak resulterer nu i mange lidel-
ser for den irakiske civilbefolkning, et

faktum som mange fortalere for en krig
husker at glemme. Medact, en organisa-
tion af engelske læger, vurderer at
50.000-250.000 civile irakere kan dø
som direkte følge af krigen. 200.000
mennesker kan dø som følge af efter-
virkningerne af krigen, og i tilfælde af
borgerkrig og/eller brug af atomare
midler, vil det samlede antal dødsfald
kunne komme op på 3,9 millioner. 

Krigen kan føje en million flere ira-
kiske flygtninge til de 750.000 allerede
eksisterende, og over 2 millioner børn
forventes at blive fejlernærede. Det kan
ende med en stor humanitær katastrofe.
Vi håber det ikke. Vi håber at krigen af-
sluttes hurtigst muligt. Vi håber at der
ikke vil dø flere uskyldige mennesker.
Men desværre vil det nok ikke være
tilfældet. 

Der er alternativer til krig, men disse
synes ikke diskuteret nær så meget som
krigen selv. Disse kunne fx bestå i effek-
tive militære sanktioner der også skåner
civilbefolkningen eller en forbedring i
våbeninspektionsmulighederne som fo-
reslået i FN. 

En demokratisering af Irak sker bedst
via det irakiske folk, og dette burde
fremmes og opmuntres. Mange alter-
nativer kan findes hvis viljen til at finde
en fredelig løsning altså eksisterede.
Skridtet til krig burde have været stort,
og langt større end det har været til-
fældet. 

Som danske lægestuderende mener
vi at krigen mod Irak burde have været
undgået for næsten enhver pris. I den
folkelige debat og i den politiske beslut-
ningsproces skulle man have taget mere
hensyn til de humanitære konsekvenser
og således fundet alle de fredelige al-
ternativer. International folkeret og
almen medmenneskelighed burde for-
pligte os det. Det internationale sam-
fund kunne ikke tage sig af konsekven-
serne af den sidste Golfkrig. Det har ført
til at vi må spørge os selv om det er i or-
den at slå et andet menneske ihjel, for
det er netop dét vi har medvirket til
hver eneste dag i Irak de sidste 12 år.
Kan vi i dag som medmennesker ac-
ceptere prisen af denne krig, en pris
som ikke vi, men den irakiske civilbe-
folkning kommer til at betale? ■

Tine Stange, Christian Pinkowsky, Rikke
Nordahl, Thomas Nielsen, Vibe Balle-
gaard, Christian Stampe, Marie Bruun,
Michala Rose, Christentze Schmiegelow,
Rasmus K. Rasmussen, Allan B. Jensen,
Anne Kjeldsen, Anne Skovgaard, Steen
Jepsen, Josefine Obel, Eva Holst, Liv Lyn-
gå, Ane Beck, Louise Poulsen, Marie Bro-
gaard, Sheraz Butt. Alle underskrivere er
stud.med.er ved universiteterne i Køben-
havn, Århus eller Odense.

DEBAT ▼  

Lægestuderende
om krigen

■ IRAK
Man er ekspert når man har begået de fejl man skal, 
inden for et begrænset område

Sommerjobs og åbent hus

Risøs forskning flytter grænser for forståelsen af naturens processor og 
sammenhænge helt ned til den molekylære nanoskala. Resultaterne sætter trend
for udviklingen af bæredygtige teknologier inden for energi, industri og bioteknologi.
Indsatsen gavner det danske samfund og fører frem til nye industrier i milliardklassen

risoe.dk
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Vi søger studerende med interesse for forskning og
udvikling til 6-10 ugers projektarbejde. Udfordringen
for dig består i at løse en afgrænset forsknings- og
udviklingsopgave på lige fod med vores fastansatte
forskere. 

Samtidig inviteres du til at besøge Risø den 28. april
2003, hvor vi holder åbent hus. Her får du lejlighed til
at møde en række unge medarbejdere inden for dit
fag, og du får mulighed for at høre mere om projek-
terne og Risø. 

Eksempler på forsknings- og udviklingsprojekter med
tilhørende kontaktpersoner:

• Fremstilling og karakterisering af nye legering-
er til brintlagring
Allan Schrøder Pedersen, 4677 5705, 
allan.schroeder.pedersen@risoe.dk

• Bestemmelse af residualspændinger i limsam-
linger
Bent F. Sørensen,  4677 5806, 
bent.soerensen@risoe.dk

• Mechanical property investigation of nanoscale
aluminium after heat treatment
Jake Bowen, 4677 5795, jacob.r.bowen@risoe.dk

• A novel technique for measuring strain distri-
bution using chemical markers
John Wert, 4677 5824, john.wert@risoe.dk

• Glasforseglinger til SOFC-stakke
Karsten Agersted Nielsen, 
4677 5722, karsten.agersted.nielsen@risoe.dk

• Measurements of materials damping 
properties
Lars Pilgaard Mikkelsen, 4677 5729, lars.pil-
gaard.mikkelsen@risoe.dk

• SEM investigation of fatigue failure mecha-
nisms in glass fiber vinylester composites
Modris Megnis, 4677 5823, 
modris.megnis@risoe.dk

• The thermal stability of bulk amorphous mag-
netic alloys  
Nini Pryds, 4677 5752, nini.pryds@risoe.dk

• Analysis of compression behaviour of carbon
fibre composites
Povl Brøndsted; 4677 5704,
povl.brondsted@risoe.dk

• Establishing a testing procedure for single-
fiber testing with emphasis on glass fibers
Stefanie Feih, 4677 5787, stefanie.feih@risoe.dk

• Tomografi på en ny måde
Søren Fæster Nielsen, 4677 5762, 
soeren.faester.nielsen@risoe.dk 

• Bestemmelse af dosimetres karakteristik
Arne Miller, 4677 4224, arne.miller@risoe.dk

• Analyse af spormetaller i grafit med induktivt
koblet plasmateknikker
Lars Frøsig, 4677 5321, lars.froesig@risoe.dk

• Development of an analytical method for the
determination of Ra-226 and Ra-228 in envi-
ronmental samples
Xiaolin Hou, 4677 5357, xiaolin.hou@risoe.dk

• Programmering og test af mikrobølgeudstyr til
fusionsplasmaeksperiment
Poul Michelsen, 4677 4540,
poul.michelsen@risoe.dk

• Spektroskopi på dialysevæsker
Jimmy Bak, 4677 4524, jimmy.bak@risoe.dk

• Development of MALDI sample preparation
methods for analysis of low molecular mass
molecules
Peter Kingshott, 4677 5480,
peter.kingshott@risoe.dk 

• Vandoptagelse i polymerbaserede komposit-
materialer
Hans Lilholt, 4677 5707, hans.lilholt@risoe.dk

• Synteseoptimering
Lizette Bruun, 4677 4742, lizette.bruun@risoe.dk

• Syntese – produktion
Lizette Bruun, 4677 4742, lizette.bruun@risoe.dk

• Aligning organic electronics
Martin Meedom Nielsen, 4677 4745, 
martin.m.nielsen@risoe.dk

• Synthesis of monomers for conducting poly-
mers
Frederik C. Krebs, 4677 4799, 
frederik.krebs@risoe.dk

• Polymer based solar cells
Frederik C. Krebs, 4677 4799,
frederik.krebs@risoe.dk

• Proteinbilledet af mykorrhiza
Helge Egsgaard, 4677 5440,
helge.egsgaard@risoe.dk

• Korrelation imellem transgen ekspression og
planters fænotype
Claus H. Andersen, 4677 4287, 
claus.h.andersen@risoe.dk

• Demografi og genetisk struktur i cikorie
Thure Hauser, 4677 4238, thure.hauser@risoe.dk

• Genetiske analyser af nonhost resistens
Hans Thordal-Christensen, 
4677 4127, hans.thordal@risoe.dk

• Indpasning af vedvarende energi i elsystemet
Klaus Skytte, 4677 5157, klaus.skytte@risoe.dk

• Måleprojekter til bestemmelse af luftforure-
ningsspredning
Lise Lotte Sørensen, 4677 5015,
lotte.geern@risoe.dk

• Terrænindflydelse på vindmølleeffektkurver
Ioannis Antoniou, 4677 5082
ioannis.antoniou@risoe.dk

• Analyse af vindmølleprofiler
Dan Christian Bak, 4677 5091
christian.bak@risoe.dk

En uddybende beskrivelse af projekterne finder du på
risoe.dk/stillinger

Projektets kontaktperson vil hjælpe dig med at finde
dig til rette på Risøs og vil være med til at tilrettelæg-
ge dit projekt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Vi tilbyder en løn på ca. 100 kr./t.

Ansøgning
Hvis du er interesseret, så send en kort ansøgning til:

Forskningscenter Risø

Personalefunktionen

Bygning 101

Postboks 49

4000 Roskilde

Du kan også sende din ansøgningen pr. e-mail til
per@risoe.dk

Vi skal have din ansøgning senest den 5. maj 2003.

Husk at nævne, hvilket projekt du kunne tænke dig at
arbejde med. Hvis du er interesseret i flere af projek-
terne, beder vi dig lave en prioriteret liste.  

Du kan læse mere om vores åbent hus arrangement
og Risø på Risoe.dk
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IUniversitetsavisen den 28. marts kun-
ne man i artiklen Udsætterne og de de-
primerede læse at ‘der er noget galt

med specialeskrivningen’. Man skal ikke
have snakket med særlig mange specia-
leskrivere for at kunne nikke genken-
dende til de problemer som Lotte Rien-
ecker skitserer i dette interview, og der
er ganske tydeligt noget galt når man
hører at de færreste betragter det som
sandsynligt at gennemføre et speciale
inden for den berammede tid.

Specialet er en stor og nogle gange
uoverskuelig mundfuld for rigtig mange,
det er et velkendt faktum. Derfor er der
gjort en mængde tiltag for at hjælpe de
studerende gennem processen. Formid-
lingscentret er udsprunget af anerkendel-
sen af behovet for vejledning og anden
hjælp på specialeområdet, og ud over de
mange tilbud man finder i form af kurser,
formidler centret også kontakten mel-
lem specialeskrivere der vil undgå at 
deres proces bliver den ensomme ørken-
vandring som Lotte Rienecker beskriver. 

På Engelsk Institut er der dels et læn-
gerevarende specialeseminar, dels ar-
rangerer flere vejledere kortere work-
shops for studerende hvis specialer lig-
ner hinanden rent fagligt. 

De studerende der i artiklen beskrives
som ‘deprimerede’ har mulighed for at
gå til fagets eller fakultetets studievejle-
dere eller til studenterrådgivningen der
har masser af erfaring med at hjælpe stu-
derende der er ‘kede af det’ eller har no-
get der ‘ligger og roder’ som det hedder
i artiklen.

Eget ansvar
I Humanistbekendtgørelsen hedder det
bl.a. at den studerende i forbindelse
med specialet skal demonstrere viden-
skabelige teorier og metoder som
kandidatuddannelsen skal udbrede
kendskabet til. Det burde altså være en
central del af uddannelsen. Når man så
ved at så mange studerende ikke kan
overkomme et speciale, vil det muligvis
være en berettiget kritik af visse ud-
dannelser at de ikke i tilstrækkelig grad
udfylder den opgave.

Man kunne dog også spørge om det
ikke er på tide at lægge noget af ansva-
ret over på de studerende. Som man kan
se ovenfor, er der et væld af tilbud til de
studerende der ikke føler sig rustet til at
skrive et speciale, og det synes jeg er en
god ting for det er med garanti en prø-
velse at sidde alene på sit studiekam-
mer et halvt år med den samme opgave. 

Men er det ikke på tide at vi forlanger
af de studerende at de har den faglige og
metodiske indsigt der kræves? Har man
de metodiske færdigheder, kan man i hø-

jere grad begynde at se specialet som
demonstrationen af at man har lært et
håndværk, og flere af specialeproces-
sens aspekter vil virke som ‘rutineop-
gaver’. Dette ville også hjælpe med at
aflive den uheldige myte at specialestu-
diet skulle være en yderst kreativ proces. 

For høje forventninger
I samme udgave af Universitetsavisen
kan man således læse at studerende ved
Samfundsvidenskab og Humaniora har
tårnhøje forventninger til deres spe-
cialer. Når man læser at 16 procent på
Humaniora forventer at få 13 er det et
vidnesbyrd om den udbredte misfor-
ståelse at man skal opfinde den dybe
tallerken; ‘Forskning til højeste viden-
skabelige niveau’ bedrives altså af uni-
versitetets ansatte, ikke de studerende.
Der synes også at være en sammenhæng
mellem disse forventninger og opfattel-
sen af at et speciale ikke kan skrives på
seks måneder. Rienecker foreslår at
man udvider rammen for specialet for
at imødekomme de studerende der risi-
kerer at komme ud i psykiske problemer
pga. presset. 

For mig at se er dette blot at bidrage
til at hæve forventningerne hos de stu-
derende. Ville det ikke være mere hen-
sigtsmæssigt at gøre en indsats for at brin-
ge specialets realiteter i overensstemmel-
se med formuleringen i bekendtgørel-
serne hvor det hedder at specialestudiet
skal tilrettelægges så det kan gennem-
føres i løbet af et halvt års studier? 

Hvis man sender det signal at det er
normalt at bruge 1 år på et studieele-
ment som i bekendtgørelserne og studi-
eordningerne tæller for et halvt års stu-
dier, gør man samtidig studerende der
står for at skulle ud på arbejdsmarkedet
en bjørnetjeneste da en sådan arbejds-
moral næppe vil blive accepteret i det
pulserende erhvervsliv. 

Når man samtidig overalt hører at de
mennesker der ansætter akademikere,
snarere ser på ansøgerens personlighed
og de dele af CV’et der går ud over stu-
dierne end på den studerendes karakte-
rer, så er der vel ingen grund til at de
studerende skal bruge længere tid end
højst nødvendigt på at blive færdige. 

Vil det ikke også være mere gavnligt i
en jobsøgningssituation at kunne sige at
man har gennemført sit studie på fem år
med 8-taller hele vejen end at vise et ek-
samenspapir med højere karakterer for
en uddannelse der har trukket i lang-
drag fordi man ikke har kunnet over-
skue at udføre sit arbejde? ■

Studievejleder Martin Christensen,
Engelsk Institut.

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord.

Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum eller 600 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 2.

Realistisk
specialeskrivning

■ SPECIALE

Invitation

Vi l  d u  s t y r k e  d i n  f a g l i g e  ko m p e te n c e ?

Kom og tilbring en dag med topledere og medarbejdere 
i Danske Bank-koncernen. 

Vi holder Økonomkonference: 

Mandag den 12. maj i Danske Bank, Kuppelsalen,
Laksegade 10, København K. 

På Økonomkonferencen vil du få indblik i koncernens 
fagområder og de forskellige arbejdsopgaver, 
akademikere varetager. 

Afslutter du snart din kandidatuddannelse inden for 
økonomi eller finansiering, så tilmeld dig konferencen 
på www.danskebank.dk/oekonomkonference, hvor du kan
læse mere om programmet, koncernens uddannelse for
kandidattrainees og transportmulighederne til konferencen.



● BOLIGER
Bolig søges ▼

København

Periode: Snarest og indtil 31/12-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Beboere: To K norske gæstestud.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Mari, tlf. 6165 7368 el.

Kjersti, tlf. 6168 9644.

Indre København

Periode: Fra 1/9-03 til 31/8-04.

Størrelse: 2-2 1/2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, e-mail: tine.greir@

econ.ku.dk, tlf. 3532 3002. 

København

Periode: 1 år fra ca. medio juni.

Størrelse: Lejlighed el. hus.

Udstyr: Helst møbleret.

Beboere: Spansk gæsteforsker-

familie på 4 fra USA.

Husleje: Maks. 10-12.000 kr. pr.

md. alt inkl.

Kontakt: Nikolaj Scharff, e-mail:

nscharff@zmuc.ku.dk, tlf. 3532

1107 el. Gustavo Hormiga, 

e-mail: hormiga@gwu.edu. 

København

Periode: Pr. 15/4-03 el. snarest

derefter og for min. 6 md.

Størrelse: Lejlighed.

Beboer: K studerende.

Husleje: Maks. 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: Hanne, tlf. 4058 5036.

København/Frederiksberg/Valby

Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Beboere: To akademikere, ikke-

rygere.

Kontakt: Tlf. 3331 3714, e-mail:

iben@sta.hum.ku.dk.

Bytte Århus-København

Haves: Lejlighed, 2 vær., 59 kvm.

2.300 kr. pr. md. ekskl. forbrug.

Stort badeværelse, opmaga-

sineringsrum, loftrum, vaske-

kælder, stor grøn gård, nem

parkering.

Ønskes: Lejlighed, min. 45 kvm.

(kun leje) i København. Maks.

3.300 kr. pr. md. inkl. forbrug.

Kontakt: Marie og Peter, 

tlf. 8612 7690 (aften), e-mail: 

mstampea@hotmail.com. 

Bolig udlejes ▼

Østerbro

Period: From 1/6 to 31/8-03.

Size: One bedroom apartment,

48 sqm. plus 12 sqm. balcony.

Equipment: Fully furnished.

Cable tv, basement laundry,

underground parking.

Rent: 6.000 kr. per month incl.

heating and electricity.

Deposit: 6.000 kr.

Contact: E-mail:

tom.teasdale@psy.ku.dk (also

for website photos).

Christianshavn

Periode: Fra 1/5 til 1/10-03.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Møbleret m. bad, tv og

hvidevarer. Vaskeri i kælder. 

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl. el

og varme.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3264 6321.

Allerød

Periode: Fra 1/8-03 til 31/1-04. 

Størrelse: Hus, 130 kvm, stue 

og 3 vær.

Beskrivelse: Fuldt møbleret.

Beboer: Gæsteforskerfamilie 

el. lign.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Anne-Marie Nybo

Andersen, e-mail: 

a.nybo@socmed.ku.dk.

Vesterbro

Periode: Fra 16/4 el. 1/5 til 1/11-03.

Evt. mulighed for forlængelse. 

Størrelse: Lejlighed, 75 kvm. 

Udstyr: Kabel. Nyt bad og køk-

ken. Vaskemaskine. Egen par-

kering. Møblering efter ønske.

Husleje: 7.800 kr. alt inkl.

Kontakt: E-mail: lind@vittig.dk,

tlf. 4084 9508 el. 3325 5508.

København City

Periode: Pr. 15/4-03. 

Størrelse: Værelse, ca. 16 kvm.

med altan.

Udstyr: Møbleret. Køkken, bad

og vaskemaskine deles med to

andre beboere.

Husleje: 4.200 kr. pr. md. inkl. var-

me, el, vand og internetadgang.

Depositum: 4.200 kr.

Kontakt: E-mail: evaskibsted@

hotmail.com, tlf. 2960 6118.

Nær Bernstorffsvej Station

Periode: Snarest.

Størrelse: Værelse med eget bad

og adgang til køkken.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Gæsteforsker el. -stude-

rende, ikke-ryger. 

Husleje: 2.100 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el. 

Depositum: 2.100 kr.

Kontakt: Tlf. 3962 2950. 

Frederiksberg C

Period: From 1 September 2003

to 1 July 2004.

Size: Apartment, 2 rooms, 67 sqm.

Equipment: Fully furnished, small

garden, fully equipped kitchen

with washing machine, bath-

room, bedroom with double

bed, ADSL-internet.

Rent: 5.000 kr. per month excl.

costs (approx. 500 kr.)

Deposit: 15.000 kr.

Contact: Simon Schou and Carina

Bagge, tel. 3534 4664 el. 

2818 1766, e-mail: simon

schou@post.cybercity.dk.

Søborg

Periode: Snarest og for 1-2 år.

Størrelse: 2 værelser i villa.

Udstyr: Møbleret, egen indgang,

1 vær. m. køkken, 1 m. udgang

til terrasse. Bad deles m. pendler.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3927 0303, e-mail:

marthinsen@vip.cybercity.dk. 

Amager

Period: From 1/5 to 31/7-03.

Size: flat, two rooms, 55 sqm.

Equipment: Furnished incl. tele-

phone, pc, launderette in base-

ment, dining kitchen, bath-

room, balcony.

Tenants: Preferably senior-/ph-d

students or guest researchers.

Rent: 5.000 kr. per month incl.

ADSL, electricity, heating,

telephone (excl. costs).

Deposit: 7.500 kr.

Contact: E-mail: leje@sti-

gaard.net, tel. 3296 7897.

Østerbro

Periode: Snarest og indtil 31/10-03.

Størrelse: Lejlighed, 80 kvm.

Udstyr: Spisekøkken, 2 altaner,

badeværelse stor stue og sove-

værelse. Skabsplads. Fuldt

møbleret.

Beboere: Maks. 2 pers.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. forud

inkl. vand og varme og evt. tlf.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2682 7023, e-mail:

davidberdugo@12move.dk.

København City

Periode: Snarest.

Størrelse: 2 sammenhængende

vær. (ca. 28 kvm.) i bofælles-

skab i stor lejlighed.

Udstyr: Helt el. delvist møbleret,

adg. til køkken/bad/vaskema-

skine og gård.

Beboer: Ph.d.-studerende, gæste-

forsker el.lign.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl. lys

og varme.

Depositum: 7.000 kr.

Kontakt: Tlf. 5190 1512, e-mail:

lene.ravn@jur.ku.dk.

København City

Periode: Længere el. kortere pe-

riode.

Størrelse: Lejlighed, 135 kvm.

Udstyr: Møbleret, op- og vaskema-

skine, vaskemaskine. Stor stue,

2 soveværelser, lyst kontor. 

Beboer: Gerne gæsteprofessor el.

lign.

Husleje: 12.000 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: E-mail: CPH1702@hot

mail.com. 

Glostrup

Periode: Snarest og indtil 1/7-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Beboer: Ikke-ryger foretrækkes.

Husleje: 4.300 kr. pr. md. inkl.

vask/varme.

Depositum: 8.600 kr.

Kontakt: Tlf. 2972 7911.

● KOLLEGIER

Regensen
Målgruppe: Studerende med ek-

saminer svarende til 2 års nor-

meret studietid ved KU el.

DTU. Eksaminerne må være be-

stået med min. 8 i gennemsnit.

Ved bedømmelsen af ansøg-

ningen lægges særlig vægt på

ansøgerens sociale og økono-

miske forhold. Særlige opta-

gelsesberettigede er grønlæn-

dere og færinger der kan tilde-

les regensplads direkte efter

bestået studentereksamen.

Periode: I løbet af foråret 2003

vil et antal kollegieværelser

blive ledige. 

Kollegiet: Regensen, St. Kannike-

stræde 2 er et af universitetets

gamle kollegier med plads til

100 studerende. Hunde og kat-

te er ikke tilladt.

Husleje: 1.150 kr. pr. md. inkl. te-

lefonabonnement samt 75 kr.

pr. md. til div. fællesudgifter.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

hos SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 25/4-03.

● STILLINGER

Lektor/-
forskningskoordinator
Sted: Med mindre andet aftales

Institut for Systematisk Teologi.

Indhold: Lektorat med særligt

henblik på forskning og udvik-

lingsopgaver. Lektoren skal

fungere som forskningskoor-

dinator for satsningsområdet

Religion i det 21. århundrede.

Forskningskoordinatoren skal

drive egen forskning, medvirke

til koordinationen af forsknin-

gen under satsningsområdet

samt varetage redaktions-,

kommunikations- og undervis-

ningsopgaver efter nærmere

aftale. 

Til besættelse: 1/6-03 el. snarest

derefter.

Omfang: Stillingen er tidsbe-

grænset til 3 år, men med mu-

lighed for forlængelse.

Ansøgningsfrist: 28/4-03.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Yderligere oplysninger: Formand

for satsningsområdets styrings-

gruppe, lektor Hans Raun Iver-

sen, Institut for Systematisk

Teologi, tlf. 3532 3716, e-mail:

hri@teol.ku.dk.

Teologi ▼

Undervisningsassistent
Sted: Institut for Bibelsk Eksegese.

Indhold: Faget Nytestamentlig

Eksegese (under den teologi-

ske KAN-uddannelse). Emne-

kursus: Gennemgang af Johan-

nesevangeliet og Romerbrevet.

Omfang: 2 timer/uge i 13 uger.

Ansøgning: Vedlæg forslag til un-

dervisningsplan. Se nedenfor.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Troels Engberg-Pedersen,

tlf. 3532 3644.

Ekstern lektor (vikariat) 
Sted: Institut for Bibelsk Eksegese.

Indhold: Faget Gammeltesta-

mentlig Eksegese (under den

teologiske KAN-uddannelse).

Emnekursus: Gennemgang af

Exodus samt efter nærmere af-

tale varetagelse af arbejdsop-

gaver i forbindelse med eksa-

men i Det Gamle Testamentes

Eksegese på overbygnings- og

kandidatuddannelsen.

Omfang: 2 timer/uge i 13 uger.

Ansøgning: Vedlæg forslag til un-

dervisningsplan. Se nedenfor.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Troels Engberg-Pedersen,

tlf. 3532 3644.

Undervisningsassistent/
ekstern lektor (vikariat)
Sted: Institut for Kirkehistorie.

Indhold: Faget Kirke- og Teologi-

historie (under den teologiske

grunduddannelse (2001-ord-

ningen)). 

Emne: Kirkens historie i en pe-

riode før 1300. 

Omfang: 4 timer/uge i 13 uger.

Ansøgning: Vedlæg forslag til un-

dervisningsplan. Se nedenfor.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Lauge O. Nielsen, tlf.

3532 3613.

Undervisningsassistent/
ekstern lektor (vikariat)
Sted: Institut for Kirkehistorie.

Indhold: Faget Kirke- og Teologi-

historie (under den teologiske

grunduddannelse (2001-ord-

ningen)). 

Emne: Kirkens historie i en pe-

riode efter 1300.

Omfang: 4 timer/uge i 13 uger.

Ansøgning: Vedlæg forslag til un-

dervisningsplan. Se nedenfor.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Lauge O. Nielsen, tlf.

3532 3613. 

Eksterne lektorer 
(vikariater)
Sted: Institut for Kirkehistorie.

Indhold: Faget Kirke- og Teologi-

historie: Kunst og Kristendom

(under den teologiske KAN-

uddannelse). Emnekurser:

Kunstarterne og Kristendom-

men i Europa I; Trosskifte og

billedkunst; Teologi og arkitek-

tur; Apokalypsen i kunst og

kristendom.

Ansøgning: Se nedenfor.

Yderligere oplysninger: Center-

leder Nils Holger Petersen, 

tlf. 3532 3621.

For alle stillinger gælder
Stillingerne opslås under forud-

sætning af fornøden bevilling.

Ansøgning: Ud over dokumenta-

tion for relevante faglige kvali-

fikationer skal ansøgere med-

sende oplysninger om tidligere

undervisningsvirksomhed.

Sendes til: Studieleder Kirsten

Busch Nielsen, Studienævnet

for Teologi, Det Teologiske Fa-

kultet, Købmagergade 44-46,

st., 1150 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 25/4-03, kl. 12.00.

Jura ▼

Eksterne lektorer 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forelæsninger i fagene:

Procesret, Retslære, Retssocio-

logi, Strafferet, EU-ret.

Omfang: Afhængigt af fag.

Ansøgningsfrist: 8/5-03, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Kursuslektorer 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forelæsninger i fagene:

Arbejdsret, bevisret, immateri-

alret, individuel arbejdsret,

kommunalret, Udvidet Straffe-

ret, Samfundsvidenskabelig

Metodelære, Retspsykologi –

Parts- og vidneafhøring, Prak-

tisk behandling af retssager,

Praktisk aftaleret, Omsætning

af fast ejendom, Nordisk Søret,

Medieret, Køb og salg af virk-

somheder, Kriminologi, Kon-

kurrenceret, Ligebehandling 

i folkeretten og dansk ret,

European Corporate Finance,

Negotiation and dispute Re-

solution, International Labour

Law, The EU Foreign of Se-
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● NAVNE

Ugens navn ▼

Liselotte Højgaard

Overlæge, dr.med. og klinik-

chef på Klinik for klinisk fysi-

ologi, nuklearmedicin & PET

på Rigshospitalet Liselotte

Højgaard har modtaget

knap to millioner kroner fra

Lundbeckfonden. Beløbet

skal bruges til køb af nyt ap-

paratur der effektivt og hur-

tigt kan fremstille nye kemi-

ske sporstoffer til brug for

PET-skanning. PET-skanning

anvendes til kræft- og

epilepsidiagnostik og til un-

dersøgelser af hjernen hos både raske personer og patienter. Det

nye apparatur vil således bidrage til at styrke behandlingen og

forskningen inden for disse områder på Rigshospitalet der råder

over et af Europas største centre for PET-skanning.

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for min. 3 måneder.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.
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curity Policy, Comparative

European Labour law, Inter-

national Environmental Law.

Ansøgningsfrist: 8/5-03, kl. 12.00.

Omfang: Afhængigt af fag.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Undervisningsassistenter
(manuduktører)
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Undervisning på 1. – 3.

årsprøve i fagene: Familie- og

arveret, Formueret, Juridisk

metodelære, Offentlig ret,

Folkeret, Obligationsret, Pro-

cesret, Strafferet, Ejendomsret,

EU-ret, Forvaltningsret. 

Omfang: Afhængigt af fag.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på www.jur.ku.dk/ansoegnings

skema/ el. www.jur.ku.dk/un

dervisere/uass/.

Ansøgningsfrist: 8/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Humaniora ▼

Adjunktur
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Indhold: Virksomhedshumaniora.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere. 

Ansøgningsfrist: 5/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Kasper Lippert-Rasmus-

sen, tlf. 3532 8856, e-mail:

lippert@hum.ku.dk.

Adjunktur
Sted: Institut for Film- og Medie-

videnskab. 

Indhold: Film- og/el. medieviden-

skab.

Til besættelse: 1/8-03 el. senere. 

Ansøgningsfrist: 2/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger:

Institutleder Anne Jerslev, tlf.

3532 8111.

Eksterne lektorater
Under forudsætning af 

fornøden bevilling 

Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Selvstændig undervis-

ning og eksamination inden

for bacheloruddannelsen og

Åbent Universitet samt evt.

kandidatuddannelsen primært

med vægt på Socialpsykologi;

bacheloruddannelsen primært

med vægt på Kognitions- og

indlæringspsykologi; bachelor-

uddannelsen primært med

vægt på Personlighedspsykolo-

gi; kandidatuddannelsens test-

teori med særlig henblik på

holdundervisning i voksentest;

kandidatuddannelsen, klinisk

psykologi, ansøgere med erfa-

ring inden for børneområdet

foretrækkes.

Kvalifikationer: Kandidatniveau

med yderligere kvalifikation, un-

dervisningserfaring, fagkrav som

formuleret i studieordningen.

Til besættelse: 1/9-03.

Omfang: 5-8 eksterne lektorater.

Ansøgningsfrist: 12/5-03, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Helle Andersen, tlf. 3532

8747.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk – ledige stillinger.

● TAP-STILLINGER

En fuldmægtig og en infor-
mationsmedarbejder 
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultetssekretariat.

Indhold: De to nye medarbejdere

skal bistå dekanen og de to

prodekaner med strategiske

udviklingsopgaver vedrørende

grundforskning, klinisk forsk-

ning, uddannelsespolitik og

eksternt samarbejde. Fuld-

mægtigen skal indgå i et tæt

samarbejde med dekanatet og

ledelsessekretariatets øvrige

medarbejdere om bl.a. plan-

lægnings- og udviklingsopga-

ver, konkrete sekretariatsop-

gaver og høringssvar. Informa-

tionsmedarbejderen skal være

ansvarlig for udvikling og pro-

fessionalising af fakultetets

informationsaktiviteter, især

de interne informationer på

fakultetet.

Ansøgningsfrist: 16/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Dekan

Ralf Hemmingsen, tlf. 3532

7050 el. sekretariatschef Bente

Hagelund, tlf. 3532 7052.

Specialkonsulent/
områdeleder
Sted: Eksamenskontoret ved Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet.

Indhold: Kontoret er beskæftiget

med tilrettelæggelse, planlæg-

ning og afvikling af eksaminer,

eksamenstilsyn, resultatregi-

strering, eksamensbeviser, ek-

saminatorer og censorer inden

for fakultetets uddannelser.

Arbejdsopgaverne består bl.a. i

personaleledelse af eksamens-

kontorets medarbejdere, bi-

stand i eksamensanliggender

til fakultetets institutter, hospi-

taler og studienævn, betjening

af Censorformandskabet, an-

svar for områdets økonomi,

fortolkning af regelgrundlaget

og opstart af nye uddannelser. 

Kvalifikationer: En akademisk

uddannelse.

Ansøgningsfrist: 25/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Analysekemiker
Sted: Retsmedicinsk Institut, 

Retskemisk Afdeling.

Indhold/Kvalifikationer: Erfaring

i analytisk kemi, herunder

specielt kromatografiske tek-

nikker; farmakologisk/toksiko-

logisk viden og/el. erfaring;

kendskab til kvalitetssikrings-

processer; kunne indgå i et vi-

denskabeligt samarbejde inden

for det retskemiske område. 

Ansøgningsfrist: 28/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se www.ku.

dk/led/stillinger/ el. kontakt Per-

sonale og Jura, tlf. 3532 2645.

Bioanalytiker
Sted: Medicinsk Fysiologisk Insti-

tut, Afdeling for Patofysiologi.

Indhold: Afdelingen udfører un-

dersøgelser på alle eksperimen-

telle niveauer, fra undersøgel-

ser på raske og syge menne-

sker over undersøgelser på dyr,

isolerede organer, cellekulturer

og cellekomponenter til under-

søgelser på det molekylære

niveau. Fysiologiske såvel som

biokemiske, molekylærbiolo-

giske og morfologiske teknik-

ker anvendes. Arbejdet er di-

rekte forskningsrelateret og vil

bl.a. omfatte prøvetagning og

-håndtering i human-forsøg og

analyse af disse prøver. 

Til besættelse: Snarest muligt. 

Omfang: 32 timer/uge indtil ud-

gangen af år 2003, men der er

mulighed for forlængelse.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om uddannelse og tidligere

ansættelser.

Sendes til: Lektor, ph.d. Bente

Stallknecht, Medicinsk Fysiolo-

gisk Institut, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 23/4-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger. 

Yderligere oplysninger: Lektor

Bente Stallknecht, e-mail:

bstall@mfi.ku.dk, tlf. 3532 7540

el. lektorvikar Jørn Wulff Hel-

ge, e-mail: jhelge@mfi.ku.dk,

tlf. 3532 7506. 

Fuldmægtig
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Undervisningsplanlæg-

ning; implementering af Stu-

dienævnets politik for ny stu-

diestart for jurastuderende;

nytænkning og implemente-

ring af nye evalueringsmeto-

der af fag og undervisning mv.;

koordinerende funktioner i

forhold til fagene på Bachelor-

uddannelsen.

Kvalifikationer: Relevant akade-

misk uddannelse og praktisk

administrativ erfaring fra en

uddannelsesinstitution. Evne

for skriftlig og mundtlig frem-

stilling, gode samarbejdsevner

og flair for IT-anvendelse.

Ansøgningsfrist: 25/4-03, kl. 12.00

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Ledende lægesekretær
Sted: Retsmedicinsk Institut,

Patologi.

Indhold: Koordinere sekretær-

opgaver samt deltage i rap-

portskrivning.

Til besættelse: 1/7-03 el. efter

aftale.

Ansøgningsfrist: 23/4-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Kontormedarbejder
Sted: Brugerservice ved Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tetssekretariat.

Indhold: Opgaver inden for eks-

pedition, journal og intern

administration. Gruppens væ-

sentligste funktion er at visi-

tere telefoniske, personlig og

skriftlige henvendelser. Ekspe-

ditionen betjener studerende,

ansatte og gæster.

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se el. tilsvarende erfaring med

grundigt kendskab til edb på

brugerniveau, herunder Word

og Excel og gerne til Fønix el.

andre studieadministrative sy-

stemer/selvbetjeningssystemer.

Til besættelse: 1/5-03.

Ansøgningsfrist: 25/4-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger. 

Rengøringsleder
Sted: Panum Instituttet,

Rengøringsservice.

Indhold: Planlægning og uddele-

ging af daglige rengøringsop-

gaver m.m.

Kvalifikationer: Erfaring med

professionel rengøring el. lig-

nende stilling.

Ansøgningsfrist: 22/4-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Tutorer til
Litteraturvidenskab
Sted: Institut for Litteraturviden-

skab. 

Indhold: Tilrettelæggelse og af-

holdelse af ruskursus og stu-

diestart i øvrigt. Det Huma-

nistiske Fakultet afholder tu-

torseminar 3/5-03 hvor der vil

blive informeret i detaljer om

tutoropgaverne.

Kvalifikationer: Studerende ved

Institut for Litteraturviden-

skab. Ved ansættelsen forsøger

Studienævnet for Litteratur-

videnskab i videst mulig om-

fang at sikre en passende

spredning på køn, alder og

studieanciennitet.

Til besættelse: 1/5-03.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om cpr.nr., navn, adresse og 

e-mail samt et studie-cv til en

kort motiveret ansøgning.

Sendes til: Studieleder Isak Win-

kel Holm, Institut for Littera-

turvidenskab, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 22/4-03, kl. 12.00.

● ØVRIGE
STILLINGER

Praktikant
Sted: Det Danske Institut i

Damaskus.

Indhold: Registrering af mate-

riale indgået til biblioteket,

forberedelse og afholdelse af

kulturelle aktiviteter, oversæt-

telser fra arabisk til dansk samt

div. administrativt arbejde.

Stillingen er ulønnet.

Kvalifikationer: Kendskab til

arabisk er en forudsætning.

Til besættelse: 1/9-03.

Omfang: 6 md.

Ansøgning: Vedlæg kortfattet cv.

Sendes til: Kulturråd Jørgen Bæk

Simonsen, Den Danske ambas-

sade i Damaskus via Postfor-

sendelse, Udenrigsministeriet,

Asiatisk Plads 2, 1448 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/6-03.

Yderligere oplysninger: Institut-

tet, e-mail: did@scs-net.org.

● PH.D. -
STIPENDIER

Idrætsforskning
Ph.d.-stipendium inden for hu-

manistisk-samfundsvidenska-

belig idrætsforskning. Se

www.kulturtilskud.min.dk.

Ansøgningsfrist: 1/5-03, kl. 16.00. 

Yderligere oplysninger: Kultur-

ministeriets Udvalg for Idræts-

forskning, Medie- og Tilskuds-

sekretariatet Eva Jensen, tlf.

3392 3583.

To ph.d.-stipendier
Sted: Det Teologiske Fakultet.

Målgruppe: Teologiske el. huma-

nistiske kandidater. Stipendier-

ne er knyttet til et SHF støttet

satsningsområde ‘Filosofi ved

kristendommens rødder’ ledet

af professor Troels Engberg-Pe-

dersen og lektor Henrik Troni-

er, Institut for Bibelsk Eksegese

og vil desuden være tilknyttet

Forskerskolen Religion og Sam-

fund.

Omfang: 3 år med planlagt start

1/9-03, subsidiært 1/2-04. 

Ansøgningsfrist: 29/4-03, kl. 10.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Ph.d.-stipendium
Sted: Det Humanistiske Fakultet.

Indhold: Virksomhedshumaniora. 

Kvalifikationer: Kandidatuddan-

nelse der er relevant for den

tilvalgsfags- og kandidatud-

dannelse i Virksomhedshuma-

niora der er under opbygning

på instituttet. Den ansatte skal

indgå i et tæt tværfagligt sam-

arbejde med forskere fra filo-

sofi, pædagogik og retorik.

Omfang: Indtil 3 år.

Til besættelse: 1/8-03 el. snarest.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås på www.hum.ku.dk/phd.

Sendes med bilag i 4 eks. 

Sendes til: Det Humanistiske Fa-
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P. Carl Petersens Kollegium
På P. Carl Petersens Kollegium bliver nogle værelser ledige i

sommerferien. Derfor iværksættes en optagelsesrunde med

ansøgningsfrist den 30. april 2003.   

Kollegiet er en gammel herskabsvilla fra 1899 beliggende i

Skovshoved med udsigt over Øresund. Villaen blev efter en

mindre ombygning gjort til kollegium i 1948. 

Vi er 27 studerende fra Københavns Universitet og Handels-

højskolen i København. Kollegiet er et traditionsrigt sted med

mange fælles aktiviteter og fester blandt andet med venskabs-

kollegiet i Lund. Der er fælles køkken, gode fælles opholdsrum,

sauna og en dejlig stor have. Kollegianerne deltager i den

fælles drift, og alle har et mindre embede at passe. 

Værelserne er på mellem 8 og 18 kvm. og er alle umøblerede

bortset fra et klædeskab. De har ikke eget bad og toilet. 

Huslejen ligger på mellem 1.190 og 1.900 kr. pr. md. afhængig

af værelsesstørrelsen. 

Studerende ved KU og HHK der har bestået 2 års normeret

studietid er optagelsesberettigede. For at søge om optagelse

på kollegiet, bør du først få en rundvisning af en kollegianer.

Kvindelige ansøgere bedes ringe til Peter Bæk Kristensen på 

tlf. 5192 8082 og mandlige ansøgere bedes ringe til Lisbeth

Gauguin på tlf. 3964 0187 lok. 102. 

Ansøgningsmateriale og yderligere information 

findes på www.pcarlp.dk.



kultetssekretariat, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 5/5-03 kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.hum.

ku.dk/phd el. kontakt Lene

Ranfelt, tlf. 3532 8054, e-mail:

lra@fak.hum.ku.dk.

Danish Cardiovascular
Research Academy
Place of employment: The scho-

larship is co-financed with

Copenhagen Heart Arrhythmia

Research Centre (CHARC) and

the PhD-student will be of-

fered the possibility to work 

in several of the four CHARC

laboratories. 

Contents: The research area is

‘Molecular Genetics of Cardiac

Arrhythmia’. Identifying mole-

cular and genetic components

that increase the risk of

arrhythmia and establish new

diagnostic procedures, primari-

ly G-protein coupled receptors

ion-Channels and gap-junction

proteins. In the clinic, you will

help select patients for mole-

cular/genetic and diagnostic in-

vestigations, and participate in

follow-up of these patients.

Qualifications: MD or a medical

student expecting to finish

master’s degree in medicine in

June 2003. 

To be appointed by: 1 June 2003.

Applications: The letter of appli-

cation should include informa-

tion about the specific project

proposed, curriculum vitae and

a copy of the master’s degree

certificate. 

To be sent to: Send application in

6 copies marked ‘Cardiovascu-

lar PhD’ to the Faculty of

Health Sciences, University of

Copenhagen, Blegdamsvej 3,

2200 Copenhagen N.

Deadline for applications: 1 May

2003.

Additional information: www.da

cra.dk. Professor, dr.med. Stig

Haunsø, tlf. 3545 2142, e-mail:

Haunsoe@molheart.dk. 

● STIPENDIER

Fellowship Program 2004.
The Matsumae Internatio-
nal Foundation, Japan
Målgruppe: Udenlandske forske-

re med min. 2 års forskning

bag sig (ph.d- el. doktorgrad). 

Støtte: 20 forskerstipendier a 3-6

md. til ophold i Japan april

2004 – marts 2005. Fonden fo-

retrækker ansøgere inden for

områderne naturvidenskab,

medicin og ingeniørvidenskab. 

Ansøgning: Informationsmateria-

le og ansøgningsskema fås hos

Det internationale Kontor,

Københavns Universitet, 

e-mail: bep@adm.ku.dk, 

mrk. ‘Matsumae Fellowships’. 

Ansøgningsfrist: 1/7-03.

Statsstipendier til Rusland 
Målgruppe: Studerende på

grund- og overbygningsniveau

på maks. 27 år og færdige kan-

didater på maks. 35 år. 

Støtte: Den russiske stat udbyder

2 stipendier til studie- og forsk-

ningsophold i Rusland

2003/2004. 

Ansøgning: Information og an-

søgningsskema kan fås fra

Cirius, Fiolstræde 44, 1171 Kbh.

K, tlf. 3395 7000, e-mail: 

cirius@ciriusmail.dk. 

Ansøgningsfrist: 1/5-03.

● LEGATER

Carl Christian Severin Chri-
stiansen og hustru Betty
Caroline f. Dahlstrøms legat
Målgruppe: Kandidater (ikke dok-

torer) af alle fag der doceres

ved Københavns Universitet.

Støtte: Legatet vil med dette års

uddelinger blive opløst hvorfor

hele legatkapitalen bliver ud-

delt i flere portioner. Formålet

er at hjælpe unge videnskabs-

mænd til at søge uddannelse

ved rejser i udlandet.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om hidtidig videnskabelige

virksomhed samt nøje rede-

gørelse for studierejsens

formål, varighed og dermed

forbundne omkostninger og

desuden angivelse af hvornår

rejsen agtes tiltrådt.

Sendes til: Lektor Niels-Erik

Larsen, Institut for tysk og

nederlandsk, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 5/5-03 med

morgenposten.

Julie Damms Studiefond 
Målgruppe: Mandlige danske

studerende der forventer in-

den for to år at opnå afslutten-

de eksamen enten som civilin-

geniør el. ved KU med fagene

matematik, fysik, kemi, astro-

nomi el. filosofi som hovedfag. 

Støtte: Der gives normalt ikke

støtte til almindelige leveom-

kostninger, til udgifter der alle-

rede er afholdt, til praktik-

ophold el. til køb af computer

og andet standardudstyr. 

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om opfyldelse af ovennævnte

legatbetingelser, opnåede

eksamenskarakterer, cpr.nr.,

privatadresse, budget for det

ansøgte beløb samt evt. udta-

lelser/anbefalinger. 

Sendes til: Julie Damms Studie-

fond, Marie-Louise Andreasen,

Højesteret, Prins Jørgens Gård

13, 1218 Kbh. K. Sendes i 3 eks.

Ansøgningsfrist: 1/5-03.

Uddeling: Inden 15/7 2003.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Jens Nørregaard og 
Hal Kochs Mindefond
Støtte: Fonden har til formål at

fremme forskning inden for

dansk kirkehistorie og økume-

nisk teologi. 

Ansøgningsfrist: 15/5-03.

Yderligere oplysninger: Jens

Nørregaard og Hal Kochs

Mindefond, c/o Institut for Kir-

kehistorie, Købmagergade 46,

1., P.O.B. 2164, 1150 Kbh. K,

www.teol.ku.dk/ikh/.

Tilskud til idrætsforskning
Støtte: Kulturministeriets Udvalg

for Idrætsforskning giver til-

skud til idrætsforskning. I

2003/04 forventer udvalget at

råde over 6 mio. kr. Udvalgets

midler fordeles med 1/2 til

humanistisk og samfundsvi-

denskabelig forskning og 1/2 til

sundheds- og naturvidenskabe-

lig forskning. Udvalget har i sin

handlingsplan udover strate-

giområder udpeget

dopingforskning og idræts-

psykologi som særlig priori-

terede områder.

Ansøgning: Ansøgervejledning og

ansøgningsskema kan hentes

på www.kulturtilskud.min.dk.

Ansøgning sendes i 11 eks.

Sendes til: Kulturministeriets Ud-

valg for Idrætsforskning, Me-

die- og Tilskudssekretariatet,

Nybrogade 10, 1203 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/5-03 og 1/10-

03, begge dage kl. 16.

● KURSER

Det Kongelige Bibliotek
Kursus: Introduktion til tidsskrifts-

søgning og artikelsøgning. 

Tid: 24/4-03, kl. 10.15-13.15 samt

29/4-03, kl. 13.00-16.00.

Kursus: Introduktion til emne-

søgning ud fra de ressourcer

der tilbydes på Det Kongelige

Biblioteks hjemmesider. 

Tid: 25/4, kl. 10.15-13.15. 

Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer. 

Tid: 28/4-03, kl. 13.00-16.00.

Tilmelding: Via formular på

www.kb.dk/yd/kurser el. per 

e-mail: undervisning@kb.dk. 

● MØDER

Orienteringsmøde 
om projektarbejde
En gruppe studerende med erfa-

ringer fra et netop afsluttet

udviklingsprojekt i Zimbabwe

fortæller om erfaringerne med

interkulturelt samarbejde, pro-

jektplanlægning, projektarbej-

de, ulande, kapacitetsopbyg-

ning, miljø, sundhed, land-

brug, organisationsopbygning.

Tid: 23/4-03, kl. 16.30.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., Aud. B.

Arrangører: Tina Hansen, tlf.

3543 2114 el. Christian Larsen,

tlf. 2872 3373.

Hvad er ESCOP?
ESCOP – European Scientific Co-

operative on Phytotherapy er

en paraplyorganisation for

europæiske videnskabelige

selskaber der har til formål at

fremme kendskab til lægeplan-

ter og plantebaserede læge-

midler. Foredrag ved lektor

Lene Gudiksen.

Tid: 28/4-03, kl. 19.00.

Sted: Danmarks Farmaceutiske

Universitet, Benzon auditoriet,

Universitetsparken 2.

Arrangør: DANFYT – Dansk Selskab

for Fytoterapi, www.danfyt.dk.

Globalisering og Empire 
til debat
Debatarrangement med indlæg

fra bl.a. Hans Hauge og Mikkel

Bolt. Efter paneldebatten en

mindre reception i anledning

af at Distinktion udgiver tema-

nummer om netværksteori og

Empire med 11 bidrag fra bl.a.

Michael Hardt & Antonio Negri,

Slavoj Zizek og Mitchell Dean.

Tid: 30/4-03, kl. 16.00.

Sted: Overgaden, Institut for

samtidskunst, Overgaden ne-

den Vandet 17.

Arrangør: Distinktion – tidsskrift

for samfundsteori, www.di-

stinktion.dk.

Litteraturmøde
Redaktør Marita Akhøj Nielsen

vil tale om ‘den danske udgi-

velsestradition og dens for-

skellige teksttyper’ og mag.art.

Ebba Hjorth fra Det danske

Sprog- og litteraturselskab vil

tale om ‘At gøre læseren til

tekstens samtidige’.

Tid: 2/5-03, kl. 10.15-15.00.

Sted: KUA, lok. 27.0.47.

Arrangør: Georg Brandes Skolen,

www.georgbrandes.dk.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Parcelhusdrømme.
Konference om beboelse,
arkitektur og æstetik
Oplæg: Huset og kvarteret –

hvorfor ser det ud som det gør

ved Vibeke Meyling, Byplan-

arkitekt, Dansk Byplanlabora-

torium. Parcelhuset – et dilem-

ma for arkitekter og byplan-

læggere ved John Traasdahl

Møller, Byplanchef, Randers

Kommune. Arven fra funktio-

nalismen ved Martin Zerlang,

lektor ved Institut for Littera-

turvidenskab. Vi har selv valgt

vores hus – om boligvalg og

boligdrømme i parcelhuskvar-

teret ved Siv Raun Andersen,

stud.scient.anth.

Tid: 26/4-03, kl. 11.00-16.00.

Sted: Institut for Antropologi,

Frederiksholms Kanal 4.

Arrangør: PlaNet København,

www.planetkbh.dk.

Human Rights Dialogue
with Authoritarian States
Foredrag og paneldiskussion ved

Morten Kjærum, Hans Otto

Sano, Hatla Thelle, Eva Maria

Lassen og Stéphanie Lagoutte.

Tid: 29/4-03, kl. 10.00-12.30.

Sted: Danish Institute for Human

Rights, Lannung Room, Wilders

Plads 8H, Kbh. K.

Arrangør: Danish Institute for

Human Rights, www.human-

rights.dk.
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Introduktioner til feministisk teori
Det feministiske teorifelt er omfattende, mangfoldigt og i fremdrift. Men hvad betyder det egent-

lig at kønnet er en konstruktion? Hvorfor er Luce Irigaray og Julia Kristeva stadig højaktuelle? 

Og hvilken betydning har queerteori og postkolonialisme haft for feminismen som teoretisk,

tværfaglig praksis? KVINFO byder på fem introducerende foredrag:

29. april: Ph.d. Lilian Munk Rösing: 

At tælle til to. Irigaray og kønsforskellens etik

6. maj: Cand.mag. Susanne Brønnum Cordes: 

Den forstyrrende moderkrop – om Julia Kristeva

13. maj: Cand.mag Lene Myong Petersen: 

Gender is always a doing – om Judith Butler

20. maj: Ph.d. Connie Carøe Christiansen: 

Global sisterhood revisited. Postkolonialisme 

og forskellighed

27. maj: cand.mag. Mette Liv Mertz: 

På giganternes skuldre – om queerteoriens opkomst

Foredragene finder sted kl. 19.00-20.45 på KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3. Alle fem fore-

drag koster 225 kr. Tilmelding på mail eller telefon og betaling på gironummer 417-0741 skal ske

senest den 22. april til KVINFO, Christians Brygge 3, tlf. 3313 5088, e-mail: lene.myong@kvinfo.dk.

Husk at angive foredragsrækkens titel samt dit fulde navn, adresse og telefon. Ved personlig hen-

vendelse er sidste frist for tilmelding den 24. april. Kvittering for indbetaling fungerer som ad-

gangskort og skal medbringes første gang. 

For yderligere information 

kontakt Lene Myong Petersen, tlf. 3313 5088, e-mail: lene.myong@kvinfo.dk.

Gratis Encyclopædia Britannica Online
Ved du at du som ansat eller studerende på KU har fri adgang til verdens mest omfattende webbaserede

leksikon? Fra KU-baserede pc’er er der adgang til encyklopædien med mere end 118.000 artikler der

løbende opdateres, over 14.000 illustrationer og blandt andet avancerede søgemuligheder med mere end

300.000 links til udvalgte, emnerelaterede websteder. 

Linket findes i det nye stikordsregister på www.ku.dk under både B og E. 

Klik på http://search.eb.com og søg løs.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Resources and Manpower in
Graeco Roman Religions: an
Interdisciplinary Perspective
International BOMOS-konference. 

Tid: 8 – 10/5-03.

Sted: Aarhus Universitet,

Søauditorium 4.

Tilmelding: Jens Krasilnikoff, 

e-mail: jens.kras@get2net.dk

mrk. BOMOS senest 22/4-03.

Gensyn og Genopfindelse?
Seminar om politisk teater
Blandt oplægsholderne, paneldel-

tagere og de optrædende er

multikunstner Claus Beck-Niel-

sen, instruktør Rolf Heim fra

Bådteatret, tidligere Solvogns-

aktivist, filmmand Nils Vest, in-

struktør og dramaturg Ellen

Foyn Bruun, professor ved Mal-

mö Högskola, K3, kunstner Carl

Henrik Svenstedt, lektorer ved

Teatervidenskab Michael Eigt-

ved og Bent Holm, instruktør

Karen Toftegaard samt stand-

up-komikeren Farshad Kholgi.

Tid: 9-11/5-03.

Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab, KUA,

ny bygning 21, multisalen.

Tilmelding: Via 

www.politisk-teater.dk.

Arrangør: Institut for Kunsthisto-

rie, Dans og Teatervidenskab i

samarbejde med Statens Tea-

terskole, Efteruddannelsen,

www.politisk-teater.dk.

Konference/Ph.D.-kursus
Interdisciplinary perspectives on

self-consciousness.

Forelæsere: Pierre Bovet, Marc

Jeannerod, Elisabeth Fivaz-De-

peursinge, Philippe Rochat, An-

ne Lovell, John G. Taylor, Dan-

ny Koren, Antoine Lutz, Shaun

Gallagher, Arne Grøn, Hans

Lou, Josef Parnas, Dan Zahavi.

Tid: 5 – 7/5-03.

Sted: Panum Instituttet. 

Arrangør: Graduate School for

Neuroscience i samarbejde

med Danmarks Grundforsk-

ningsfond: Center for Subjek-

tivitetsforskning.

Tilmelding: Linette Kjær, tlf. 3532

7063, likj@adm.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Se

www.neuroscience.mai.ku.dk/

phd-course.May5-7.2.htm.

Fetal and early childhood
origin of diseases in humans
A seminar for the potential users

of data from the Danish Natio-

nal Birth Cohort and for others

who are interested in research

related to reproductive health

and early origins of health pro-

blems.

Time: 2 June 2003, at 13.00.

Venue: Stedbuilding 43 – Fore-

dragssalen, Statens Serum In-

stitut, Artillerivej 5.

Organizer: Danish Epidemiology

Science Centre.

Cytokines from structure 
to therapy
Tid: 25/4-03, kl. 10-17.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Aud.

Arrangør: Danish Society for

Biochemistry and Molecular

Biology.

Yderligere oplysninger: Steen Gam-

meltoft, e-mail: sg@dcb-glo

strup.dk. Se www.biokemi.org.

● KULTUR

Koncert
Poul Rosenbaum opfører Frederic

Chopins fire ballader (Nr. 1, 

g-mol, op. 23; Nr. 2, F-dur, op.

28; Nr. 3, Ab-dur, op. 47; Nr. 4,

f-mol, op. 52). Der vil være en

kort, mundtlig introduktion til

værkerne. 

Tid: 24/4-03, kl. 16.15.

Sted: Musikvidenskabeligt In-

stitut, Klerkegade 2, 1308 K,

Aud. 112.

Pia Juul læser op
Tid: 25/4-03, kl. 20.00.

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H.

Arrangør: Studenterkredsen,

www.studenterkredsen.dk.

Lørdagsudflugt
Dansk Medicinsk-Historisk Sel-

skab arrangerer lørdagsudflugt

til Dansk farmacihistorisk Sam-

ling i Hillerød og Æbelholt Klo-

stermuseum. Mødestedet er

Pharmakon a/s kl. 9.30 præcis.

Tid: 26/4-03, kl. 9.30 til ca. 15.30.

Tilmelding: Senest 1/4 pr. post

eller e-mail til Poul R. Kruse,

Pharmakon a/s, Milnersvej 42,

3400 Hillerød, e-mail: 

pk@dfhf.dk.

Film: Cry Freetown
Dokumentarfilm af Sorious

Samura om folkemordet i Sier-

ra Leone.

Tid: 29/4-03, kl. 16.00-17.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam Au-

ditoriet.

Arrangør: Standing Committee

on Refugees and Peace, SCORP.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med. John Rømer Nielsen

Titel: Skin cancer and wound

healing. Tissue specific similari-

ties in extracellular proteolysis.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Jørgen Rygaard og

prof. Lynn M. Matrisian.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, dr.med. Folmer Elling,

tlf. 3532 6061.

Tid: 6/5-03, kl. 14.00.

Sted: Aud. A, Teilumbygningen,

Frederik V’s Vej 11, Kbh. Ø.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Carl Johansgade

11, 1.tv., 2100 Kbh. Ø. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til fakultetssekre-

tariatet.

Cand.med. Kristian Schønning

Titel: Antibody neutralization 

of Human Immunodeficiency

Virus Type 1 (HIV-1).

Officielle opponenter: Dr. Richard

Wyatt og kinisk lektor, over-

læge, dr.med. Jan Gerstoft.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Søren Buus, tlf.

3532 7885.

Tid: 15/5-03, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-historisk Mu-

seum, Bredgade 62, Kbh. K.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling fås ved henvendelse til

forfatteren, Statens Serumin-

stitut, klinisk mikrobiologisk

afd., Artillerivej 5, 2300 Kbh. S,

e-mail: krs@dadlnet.dk. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til fakultetssekre-

tariatet.

Overlæge Ole Gredal

Titel: Amyotrophic lateral sclero-

sis – biochemical, stereological

and clinical aspects.

Officielle opponenter: Docent,

overlæge Sebastian Conradi og

prof., dr.scient. Arne Schousboe.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen

Prof., dr.med. Jes Olesen, tlf.

4323 3036.

Tid: 15/05-03, kl. 14.00 præcis.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

ling kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Neurologisk

ambulatorium, Bispebjerg

Hospital, 2400 Kbh. NV. Ind-

stillingen kan købes ved skrift-

lig henvendelse til Fakultets-

sekretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Jura ▼

Cand.jur. Jacob Graff Nielsen

Titel: Legalitetskravet ved beskat-

ning.

Tid: 2/5-03, kl. 14.00.

Sted: Linnésgade 25, Salen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Det Juridiske Dekansekretariat,

Skindergade 14 samt på Juri-

disk Laboratorium, Studiestræ-

de 34. Afhandlingen udkom-

mer som bog ultimo april 2003

på Forlaget Thompson.

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.scient. Osman Mirza

Titel: Structural Analyses of the

Glucan Synthesizing Enzyme

Amylosucrase & Expression and

Purification of Escherichia coli

Invertase, Glycogen Synthase

and Thermotoga maritima

Glycogen Synthase.

Tid: 23/04-03, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140, 1123 Kbh. K

Yderligere oplysninger: Eksem-

plar af afhandling kan fås ved

henvendelse til sekretær Anne

Gade Nielsen, Molekylærbio-

logisk Institut, Øster Farimags-

gade 2A, 1353 Kbh. K, tlf. 3532

2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.

Mette Zander Olsen

Titel: GLP-1, a New Agent for

treatment of Type 2 Diabetes

Mellitus?

Tid: 24/4-03, kl. 14.30

Sted: Panum Instituttet, Dam

auditoriet.

Yderligere oplysninger: Bedøm-

melsesudvalg: Overlæge,

dr.med. Thrue Krarup, profes-

sor, dr.med. Ole Schmitz og di-

rektør, dr.med. ph.d. Philip Just

Larsen. Afhandling fås ved

henvendelse til forfatteren på

adressen: Carolinevej 28, 1.sal,

2900 Hellerup. Tlf. 3963 3309.

Naturvidenskab ▼

Carsten Claes Christiansen

Titel: A modular and crystal-

chemical investigation of the

Rosenbuschite and Låvenite-

Wöhlerite groups.

Tid: 5/5-03, kl. 14.00.

Sted: Geologisk Museum, 1. sal,

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Geologisk Bibliotek, Øster

Voldgade 10.
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Er du snart færdiguddannet 
– så mød op på vores kandidatvejledningsmøde

Aarhus Universitet (AAU),
Bartholin Bygningen, bygn. 241 lokale 135
Mandag, den 28. april 2003, kl. 12.30-16.00

Syddansk Universitet - Odense (SDU),
Campusvej 55, Auditorium U 45
Tirsdag, den 29. april 2003, kl. 12.30-16.00

Aalborg Universitet (AUC),
Fibigerstræde 16, Auditorium 1.108
Onsdag, den 30. april 2003, kl. 12.30-16.00

Københavns Universitet (KU),
Studiegården, Studietræde 6, Auditorium A+B
Tirsdag, den 6. maj 2003, kl. 16.30-20.00

Roskilde Universitetscenter (RUC),
Universitetsvej 1, Auditorium, bygning 45.0
Onsdag, den 7. maj 2003, kl. 12.30-16.00

Arrangør:
Et samarbejde mellem universiteternes centrale studie- og
erhvervsvejledninger, Dansk Magisterforening (DM), Magi-
strenes Arbejdsløshedskasse (MA), Gymnasieskolernes
Lærerforening (GL), Danmarks Jurist- og Økonomforbund
(DJØF) og Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK).

Program:

Kl. 12.30-13.00 
(kl. 16.30-17.00 på KU) 
Universitetet v/studie- 
og/eller erhvervsvejlederen
◆ afslutningen af uddannelsen 

og udslusningsregler

Kl. 13.00-16.00 
(kl. 17.00-20.00 på KU)
A-kasserne: AAK og MA 
◆ hvad kan a-kassen gøre for mig?
◆ dimittendregler
◆ dagpenge

Organisationerne: 
DJØF, DM, GL og MJS
◆ jobsøgning – hvordan får jeg 

mit første job?
◆ hvor er jobbene?
◆ ledighed og beskæftigelse
◆ hvad er lønnen, og hvordan er

markedsvilkårene?
◆ gode kontrakter
◆ kompetence- og karriereudvikling

Tag dine egne spørgsmål 
eller din nye kontrakt med 
– så ser vi på den efter mødet.

MØDEKANDIDAT
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER
Politics of Destruction in the Holocaust
Dr. Peter Longerich, professor of Modern German History, University of London

Tid: 24/4 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 15.1.32

Arr.: Danish Institute for International Studies

Knowledge by the Book – Knowledge by the Visage. 
Audio-Visual knowledge frozen in a text
Martin Porter

Tid: 24/4 kl. 16.00-17.30

Sted: Den Sorte Diamant

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter. Tilmelding på center@humanities.dk

Transmission of symbolic marks of identity within extended families of
schizophrenics. An epidemiological investigation
Pierre Bovet, Center for Subjektivitetsforskning

Tid: 24/4 kl. 16.15-18.00

Sted: Panum Instituttet, Store Mødelokale

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Cirripedier eller når man arbejder i Darwins fodspor
Lektor, dr.scient. Jens T. Høeg

Tid: 24/4 kl. 17.00

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

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

Hvad er kærlighed?
Lektor, forfatter Kai Aalbæk-Nielsen

Tid: 24/4 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, cafeen

Arr.: Filosofisk Forum

Forførelsens logik
Lektor, ph.d. Adam Diderichsen

Tid: 24/4 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., kældercaféen

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Ortografien som handicap? Stavetilegnelse i Rødovre og Reykjavík
Ph.d.-stipendiat Holger Juul, Institut for Dansk Dialektforskning

Tid: 24/4 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 27.0.09

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

Jødisk og israelsk historie som et diskursivt argument: 
Den israelske historiedebat i 1990’erne
Ph.d.-stipendiat Jakob Feldt, Carsten Niebuhr Instituttet

Tid: 24/4 kl. 20.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, 2., lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening & Institut for Religionshistorie

Literature and Publishing in the Age of Digital Production
Prof. Johan Svedjedal, Litteraturvidenskab, Uppsala Universitet

Tid: 25/4 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, lok. 27.0.47

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Bertelsmann-koncernen under nazismen
Prof. Norbert Frei, Ruhr-Universität Bochum

Tid: 25/4 kl. 10.15-12.00

Sted: Handelshøjskolen, Solbjerg Plads

Arr.: Institut for Internationale Studier

Das Fronterlebnis im ersten Weltkrieg. Die Interpretation als Intensität
Amanuensis Peter Buhrmann

Tid: 25/4 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Institut for Tusk og Nederlandsk

Enterirusovervågning og poliocertificering
Peter Andersen og Blenda Bøttiger, SSI

Tid: 22/4 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Det danske landbrugs økonomiske og erhvervsmæssige betydning under
besættelsen
Mogens Nissen

Tid: 22/4 kl. 16.01

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Besættelsestidscirklen

Tiltrædelsesforelæsning: Gap Junction Modification – From Theoretical
Concept to Clinical Application
Forskningsdirektør, ph.d. og dr.med. Jørgen Søberg Petersen, Zealand Pharma A/S

Tid: 23/4 kl. 14.00

Sted: Panum Instituttet, Haderup Auditoriet

Arr.: Farmakologisk Institut. Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception i Lille mødesal

Information kontra betydning. På vej mod en minimalistisk semantik
Torben Thrane, HHA

Tid: 23/4 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, ny bygning, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, lfj@hum.ku.dk

Belgium and the Post Genocide Rwanda
Dr. Danielle de Lame, The Africa Museum, Brussels

Tid: 23/4 kl. 15.00-17.00

Sted: Købmagergade 46, 4.

Arr.: Center for Afrikastudier

Rasmus Rask. Store tanker i et lille land
Cand.mag. Kirsten Rask

Tid: 23/4 kl. 15.15

Sted: KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Oldnordisk Forum

Rasmus Rask (1787-1832) har betydet lige så meget for den internationale

sprogvidenskab som Søren Kirkegaard har for filosofien. Rasks skæbne

blev præget af at han kom af fattige kår. Det gav ham et overfølsomt sind

og pirreligt temperament. Da han opdagede at han havde evner ud over

det sædvanlige, tog han det som sit livs opgave at udnytte dem til gavn

for videnskaben og landet. Det krævede store personlige ofre. Han blev en

ilter og ihærdig kritiker af nogle af tidens store navne i København, blandt

andet Oehlenschläger, Grundtvig og Molbech. Han kom også i klammeri

med de tyske Brødrene Grimm fordi de ikke anerkendte dansk som et selvstændigt sprog. Men ingen kunne

overse hans geniale intuition for og enorme viden om alverdens sprog og deres indbyrdes sammenhæng. Han

grundlagde en helt ny videnskabsgren, den sammenlignende sprogvidenskab.

Cypern og den europæiske union
Dr.phil. W. E. Scharlipp og dr. Mogens Pelt, KU

Tid: 23/4 kl. 16.30

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, lok. U3, 1. sal

Arr.: Orientalsk Forum, www.hum.ku.dk/cni

Læring, faglighed og kompetence: Betingelser for reproduktionen af
menneskelige færdigheder i det moderne samfund
Prof., dr.phil. Arne Poulsen, Institut for Psykologi

Tid: 23/4 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

Besættelsesns kulturliv – beskyttelsesrum og væksthus
Prof., dr.phil. Hans Hertel

Tid: 23/4 kl. 19.00

Sted: Den Sorte Diamant, Blixen Salen

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

F
O

T
O

: 
S

C
A

N
P

IX



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  6  . 2 0 0 3 19

Gulag og glemsel
Prof., dr.phil, Bent Jensen, Syddansk Universitet

Tid: 25/4 kl. 16.00-18.00

Sted: KUA, lok. 6.1.66

Arr.: De Historiestuderende, DHS

Entré: 10 kr.

Afskedsforelæsning: A place where paradise can be created? 
The Classroom in Literature and Literature in the Classroom
Fhv. lektor Jenny Weatherford, Engelsk Institut 

Tid: 25/4 kl. 16.00

Sted: Indre By Medborgerhus, Ahlefeldtsgade 33

Arr.: The Society for Creative Education

Davidson on Triangulation and Subjectivity
Folke Tersman, Institut for Filosofi, Göteborg Universitet, Sverige

Tid: 29/4 kl. 10.15-12.00

Sted: CFS, Købmagergade 44-46, 4., lok. 403

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning. Tilmelding til pkh@cfs.ku.dk

Den cisterciensiske reform i La Trappe – at genskabe 1100-tallet i 
1600-tallet
Ph.d. Mette Birkedal Bruun, Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer

Tid: 29/4 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, over gården, mødelokalet

Arr.: Teologisk Forening

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer

Jazz Places
Sociolog Howard S. Becker

Tid: 29/4 kl. 19.30

Sted: Copenhagen Jazzhouse, Niels Hemmingsens Gade 10, koncertsalen

Arr.: Filosofisk Forum

Mirakler
Niels Christian Hvidt

Tid: 29/4 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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

Diktaturets redskaber – specialafdelingerne i det stalinistiske system
Lektor Niels Erik Rosenfeldt

Tid: 30/4 kl. 11.00-13.00

Sted: Snorresgade 17-19, 3., lok. 368

Arr.: Østeuropainstituttets forskningsudvalg

Produktionshensyn i ledstilling. Har vi altid en kommunikativ bagtanke
med måden vi siger ting på?
Mads Poulsen, KU

Tid: 30/4 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, ny bygning, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, lfj@hum.ku.dk

Irony and Magnetism: Marie Sklodowska Curie and the technologies 
of magnetic permanence
Dr.Graeme Gooday, University of Leeds, United Kingdom

Tid: 30/4 kl. 14.15

Sted: Niels Bohr Instituttet, Blegdamsvej 17, Aud. D

Arr.: Niels Bohr Arkivet, www.nba.nbi.dk

En nazistisk genrejsning af Danmark? DNSAP 1940-1945
Dr.phil. John T. Lauridsen

Tid: 20/4 kl. 19.00

Sted: Den Sorte Diamant, Blixen Salen

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Thomas Manns Buddenbrooks
Prof. Bengt Algot Sørensen

Tid: 2/5 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 24.0.11

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

F
O

T
O

: 
S

C
A

N
P

IX

Forum for China and Human Rights. Human Rights Teaching and
Research in China Today
Dr. Sun Shiyan of Jilin University School of Law, China

Tid: 25/4 kl. 13.00-15.00

Sted: Danish Institute for Human Rights, Wilders Plads 8H

Arr.: Danish Institute for Human Rights, amt@humanrights.dk

Diakronisk analyse af tekstforvandling med udgangspunkt i tekstens
layout og typografi
Prof. Lars Burman, Litteraturvetenskap, Uppsala Universitet

Tid: 25/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 27.0.47

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Politik der Vernichtung. 
Überlegungen und Thesen zur Holocaust-Forschung
Prof. Peter Longerich, England

Tid: 25/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Spinoza og religionen
Cand.mag. Peter Bjørntoft

Tid: 25/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, cafeen i kælderen

Arr.: Fagrådet ved religionsfagene

Tiltrædelsesforelæsning: Hjernen og Idræt – studier over hjernens
styring af bevægelser
Prof., dr.med. Jens Bo Nielsen

Tid: 25/4 kl. 15.15

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13, Aud. 1

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

Den redigerende magt
Prof. Anker Brink Lund

Tid: 24/4 kl. 10.00

Sted: Købmagergade 50, Trin 128

Arr.: Sociologisk Institut

Gisninger om mediernes magt og magten over medierne hviler sjældent på forskningsbaseret grundlag. Det

forsøger Magtudredningen at råde bod på: Samtlige danske nyhedsmedier er blevet indholdsanalyseret med

henblik på at vurdere dækningen af det der i journalistjargon kaldes ‘inde på Slotsholmen’, ‘nede i EU’ og ‘ude 

i kommunerne’. Desuden er repræsentative stikprøver af befolkningen, beslutningstagere og mediefolk blevet

interviewet om hvad medierne bør og hvad medierne faktisk gør i dagens Danmark.

Forskningsprojektet dokumenterer blandt andet at journalister som institutionaliseret kollektiv præger de politi-

ske dagsordener i Danmark. Det fremgår dog også at autoritative kilder med politisk mandat og ekspert-status

udøver effektiv indflydelse på nyhedsformidlingen. I stedet for manipulerende mediemagt forekommer det der-

for mere relevant at tale om gensidig påvirkning med betinget journalistisk selvstændighed.



Af Gry Gaihede

Hvad fik dig til at læse litte-
raturvidenskab og filosofi
på KU?

»Ja, det var jo interesse, alt-
så. Jeg vidste jo godt at det var
brødløst, men jeg har altid væ-

ret interesseret i litteratur og fi-
losofi, så det var ren interesse.«   

Hvordan husker du din studietid?
»Jamen, den har jeg jo fx be-

skrevet i den sidste novelle i Ra-
diator (trilogiens første novelle-
samling fra 1997). Jeg husker

det sgu egentlig ikke som
særligt godt. Jeg syntes der var
enormt mange problemer af
strukturel art, og jeg syntes at
der var mange lærere, i hvert
fald der hvor jeg gik, som deci-
deret sked på deres undervis-
ningsforpligtelse. Jeg syntes

det var svært at få en ordentlig
vejledning til noget som helst.

Men altså, jeg kunne godt li-
de emnerne. Jeg kunne godt li-
de at læse de bøger, men der
var – i min tid i hvert fald – en
fatal mangel på studiemiljø.
Det kan være det er blevet bed-
re – det er jo altså ti år siden jeg
er blevet færdig. 

Det jeg husker som noget
godt, det var da jeg læste et år i
Berlin. Det var fandeme sjovt.
Det var mere seriøst, og lærer-
ne kom forberedte. Der var alt
for mange i min tid på Littera-
turvidenskab der kom fuld-
stændigt uforberedte. I Berlin
var der et studiemiljø – læse-
kredse og seminarer og alt mu-
ligt. Entusiasmen var så stor at
der var seminarer om natten –
eller om aftenen fra kl. 8 til kl.
11 uden pause. Simpelthen for-
di folk var så interesserede i tin-
gene. Den entusiasme savnede
jeg i hvert fald hen imod slut-
ningen af mit studie i Køben-
havn.

Hvad var det bedste ved KU?
»Det bedste? Det ved jeg ik-

ke. Dengang var der – netop på
grund af al den slendrian – en
meget stor frihed. Man kunne

selv – ja, det var både godt og
skidt – vælge et eller andet om-
råde, opdyrke det, selv finde
bøgerne og så skrive om hvad
der interesserede én og så bare
aflevere det til en eller anden
lærer. Ulempen ved det var så
at undervisningen ikke var
særlig interessant. Det var hel-
ler ikke sikkert at den pågæl-
dende lærer kommenterede op-
gaven, men – man lærte noget
om selvstændighed.«

Hvad var det værste?
»Det var isolationen og slen-

drianen. Man lærte selvfølgelig
noget om selvstændighed, men
man lærte også en meget dårlig
arbejdsmoral. Det var sådan
helt i orden at aflevere noget
der var halvfærdigt. Det var
fuldstændigt i orden at være
uhensigtsmæssig lang tid om

noget som reelt burde kunne
klares meget hurtigt.«

Hvad lærte du dengang som du
bruger nu i dit arbejde som for-
fatter?

»Research, vil jeg sige, og an-
skaffelse af information. Det
var vigtigt, det lærte jeg. Og jeg
lærte måske også noget om lo-
gik og argumentation som jeg
kan bruge når jeg laver debat-
indlæg og sådan noget, men til
gengæld måtte jeg så aflære
mig det der akademiske kunst-
sprog og lære et almindeligt
dansk, ikke?«

Hvornår tænker du på Køben-
havns Universitet i dag?

»Hvornår? Såmænd ikke
særlig tit. Øh, når jeg bliver
spurgt af pressen, ha ha.« ■

gbg@adm.ku.dk

Postbesørget blad

(0900KHCFORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

Rødder på KU
Universitetsavisen sætter i en serie bagsider fokus 

på kendte KU-kandidater og deres studentertid.

Navn: Jan Sonnergaard
Alder: 39 år
Uddannelse: Cand.mag. i litteraturvidenskab 
og filosofi
Stilling: Forfatter 

Anmelderne har kaldt den en litterær milepæl, 
hans novelletrilogi om Danmark i 90’erne. Jan

Sonnergaard har netop afsluttet projektet der blandt
andet hudfletter uduelige vejledere og sleske studie-

kammerater på Københavns Universitet Amager

Dadlelysten
darling
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