
Hvordan lærer kirurgen at lægge snittet uden at ramme 
blodkar, vitale nerver eller udsætte patienten for livsfare? 
Universitetsavisen var inviteret med på efteruddannelses-

kursus i dissektionssalen på Panum  LÆS SIDE 6-7

Alt under kontrol
Et veltilrettelagt arrangement blev truet af den
svensk/sjællandske strømafbrydelse, men i sidste
øjeblik faldt alt på plads, og statsminister Anders
Fogh Rasmussen kunne uden afbrydelser fremlægge
sit syn på europapolitikken fra talerstolen i Festsalen
LÆS SIDE 3

Jagten er slut

Hun har ikke været skrevet op fra sin fødsel, betalt
penge under bordet eller haft de rigtige forbindelser.
Alligevel har specialestuderende Charlotte Krenk
fået foden indenfor i en af Københavns eftertragtede
andelslejligheder efter fire år på venteliste
LÆS SIDE 8

Der må da være en grænse!

Teknologioptimismen er afløst af en mere kritisk
indstilling til ny teknologi, og vi oplever stadig flere
konflikter mellem teknologisk udvikling og etik,
værdier og følelser  
LÆS VIDENSKABET SIDE 10-11

Det rigtige snit
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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

De tilsyneladende enkle spørgsmål er ofte nog-
le af de sværeste at svare på. Som for eksem-
pel: Hvad er egentlig det særlige ved Køben-

havns Universitet? Hvad vil vi med universitetet?
Hvor ønsker vi at bevæge os hen? Hvad skal kende-
tegne vores handlinger og beslutninger?

Det er nogle af de spørgsmål som vi i den kom-
mende tid vil forsøge at besvare – og helst så kortfat-
tet at vi let kan formidle svarene videre til vores om-
verden. Vi skal med andre ord udarbejde et værdi-
grundlag for Københavns Universitet, og konsistori-
um har på sit seneste møde godkendt en proces som
både er spændende og ret ambitiøs. 

Processen skal sikre at værdigrundlaget bliver
skabt med inddragelse af repræsentanter fra alle

dele af universitetet. Resultatets succes skal måles
på at universitetets befolkning kan kende sig selv i
det, og at det kan omsættes til konkrete handlinger
og aktiviteter. I realiteten bør værdigrundlaget være
det fundament vi baserer både vores prioriteringer,
vores strategier og mange af vores daglige valg på.
Det skal være garant for en sammenhængende linje
på universitetet. Lidt højtideligt kan man nærmest
sige at værdigrundlaget skal indfange universitetets
identitet og omsætte den i både ord og handling. 
I øvrigt er der flere steder på universitetet taget 
lokale initiativer i samme retninger. Fx på Niels Bohr
Instituttet hvor institutlederen fortæller om en
spændende proces der er blevet gennemført med
bred deltagelse og stort engagement.

Det bliver en udfordring at skabe et fælles værdig-
rundlag, for universitetet er mangfoldigt, og

nogle vil måske spørge om der overhovedet er noget
som binder os sammen på tværs af fag, fakulteter,
ansættelsesforhold og tilknytning i øvrigt. Og det er
der jo så alligevel noget der tyder på. I hvert fald gav
forårets værdiundersøgelse os et fingerpeg om at
der er meget bred enighed om nogle grundlæggende
værdier: Engagement, professionalisme og nysger-
righed, for eksempel. Som vi har sagt tidligere, er
værdiundersøgelsen ikke nogen facitliste. Men den
er et vigtigt indspil i debatten og nok også et meget
godt sted at starte.

Irektoratet forestiller vi os at det endelige værdi-
grundlag som minimum skal indeholde:

– En mission eller en formålsbeskrivelse. Den skal
besvare spørgsmålet: Hvad er det for en opgave vi
som universitet først og fremmest skal løse? Noget

er naturligvis givet i universitetsloven – vi skal ud-
danne og forske, vi skal formidle og samarbejde
med vores omverden. Men alligevel bør vi definere
vores formål så det er tydeligt hvad der er det sær-
lige ved netop Københavns Universitet, og hvor vi
tror at vi kan gøre en forskel i samfundet.

– En vision: Hvor vil vi gerne hen? Hvor ser vi os
selv i fremtiden? Det er ikke mindst vigtigt at få be-
svaret i disse år hvor nærmest alt på universitetet er
under forandring. Vi har netop nu en enestående
mulighed for at lægge de linjer vi ønsker at Køben-
havns Universitet skal bevæge sig langs. Det skylder
vi både universitetet og den fremtidige bestyrelse
som sikkert vil være glad for at vi har gjort os nogle
ret præcise tanker på dette område.

– Kerneværdierne: Hvad er det for værdier der
kendetegner Københavns Universitet – eller som
gerne skulle gøre det? Det har først og fremmest be-
tydning for vores måde at agere på, både internt og
over for vores omverden. Værdiundersøgelsen tyder
fx på at mange ønsker sig lidt mindre vanetænking
på universitetet, lidt større fleksibilitet og en øget
grad af nysgerrighed. Men hvad ligger der nærmere
heri, og er der andre ord vi hellere vil sætte på?

For at processen skal forløbe så struktureret som
muligt, vil der i den nærmeste fremtid blive ned-

sat en række grupper som får hver sine opgaver. De
vigtigste to bliver værdigruppen som skal udforme
forslagene til universitetets værdigrundlag, og oppo-
nentgruppen som skal sikre at værdierne bliver testet
og udfordret. Desuden vil der være en styregruppe
som skal have det overordnede tilsyn med proces-
sen. Endelig skal et antal fokusgrupper sikre at vær-
digruppen får input fra så bredt et udsnit af univer-
sitetet som der er brug for. Samtidig er det tanken at
der skal være en række åbne debatmøder hvor alle
som har lyst kan deltage i diskussionerne om uni-
versitetets identitet og fremtid. Vi vil kort sagt til-
stræbe en proces som sikrer et værdigrundlag helt i
universitetets egen ånd.

Lyder det omfattende? Det bliver det også, og
alligevel har vi sat os som mål at det endelige

grundlag skal være færdigt omkring nytår. Dels vil
en nogenlunde stram tidsplan være en forsikring
mod at processen sander til. Dels har vi faktisk brug
for grundlaget for at kunne navigere sikkert gennem
denne forandringens tid. Vi håber at en stor del af
universitetets befolkning vil lægge både hjerte og
engagement i processen. ■

Kulturkamp uden samtale
»Kulturkampen kunne måske blive interessant hvis den udformede sig som en samtale. Det er

i høj grad selvforskyldt at venstrefløjen i så mange år har ignoreret Dansk Folkeparti. Selv om

Dansk Folkeparti har bragt reelle problemer med indvandringen på bane, er de tordnet frem

med generaliseringer, skældsord og nedvurderinger af hele befolkningsgrupper som har

været så skamløse, at den naturlige reaktion på det har været at affeje det.« 

Christian Koch, professor i retorik, Københavns Universitet til Berlingske Tidende 23/9 2003.

31. Årgang

Strid om stormuseum
SAMMENL ÆGNING AF MUSEER – Der er fuld opbakning til
planerne om at sammenlægge Zoologisk Museum, Geologisk Mu-
seum, Botanisk Museum og Centralbibliotek samt Botanisk Have
til et stormuseum per 1. januar 2004, bare det ikke kommer til at
hedde »Statens Naturhistoriske Museum«. 

Sådan lød konklusionen på konsistoriums drøftelse af en indstil-
ling om at fusionere de fire museale enheder på Naturvidenskab i
et storinstititut/stormuseum. Hermed bakkede flertallet i konsi-
storium op om kritikken fra den juridiske dekan Vagn Greve der
fandt det absurd at begynde at omtale museerne som ‘statslige’
samtidig med at universitetet ifølge den ny universitetslov bliver
selvejende. »Hvordan hænger det sammen med universitetets nye
designprogram«, spurgte dekanen og opfordrede til i stedet at
bruge museerne mere offensivt i markedsføringen af hele univer-
sitetet. 

Problemet er blot at navnet ‘Statens Naturhistoriske Museum’
har eksisteret som papirrealitet i mange år, forklarede dekan Hen-
rik Jeppesen fra Naturvidenskab med henvisning til at de fire mu-
seer optræder under dette navn i den nye museumslov fra 2001.
Hertil kommer at de fire museer er glade for navnet fordi det sig-
nalerer at de i det danske museumslandskab skal betragtes på lige
fod med de to andre store centralmuseer: Nationalmuseet og Sta-
tens Museum for Kunst. 

Tilbage står at rektor Linda Nielsen nu vil drøfte sagen med mi-
nisteriet med henblik på at finde et navn som tilfredsstiller alle
parter. 

Biologiske fusioner

SAMMENL ÆGNING AF INSTITUTTER – August Krogh Insti-
tuttet og Molekylærbiologisk Institut slår pjalterne sammen og
springer ud som fælles institut per 1. januar 2005 under navnet In-
stitut for Molekylær Biologi og Fysiologi. Ægteskabet blev sanktio-
neret af Konsistorium onsdag i sidste uge, dog med det forbehold
at intet varer evigt, og da slet ikke inden for biologiens område. 

Fusionen skal derfor betragtes som et springbræt snarere end en
barriere mod en endnu større fusion, nemlig med Zoologisk Insti-
tut og Botanisk Institut der før sommerferien sluttede sig sammen
i et nyt Biologisk Institut. Står det til VIP-repræsentant i Konsistori-
um og lektor i botanik Ole Seberg bør også de fire naturvidenska-
belige museer integreres i et samlet Biologisk Institut, der kan leve
op til kravene i »Biologiens Århundrede«.

Erhvervsliv tager ansvar

FORSKERSKOLER – Forskeruddannelsesrådet (FUR) og Forsk-
ningsstyrelsen har i sin seneste bevillingsrunde sikret igangsættel-
sen af 14 nye forskerskoler i Danmark samt forlænget tre forsker-
skolers bevilling. Heraf hører seks forskerskoler til på Københavns
Universitet. Der er tale om forskerskoler inden for international
sundhed, biostatistik, genmedicin, psykologi, celle- og vævsbiologi
samt matematik og anvendelser. 

De 17 nye bevillinger forventes at give 96 nye ph.d.er hvoraf ho-
vedparten er finansieret i samarbejde med erhvervslivet. FUR har i
sin uddelingsrunde især lagt vægt på at støtte forskerskoler hvor
erhvervslivet står for en væsentlig del af finansieringen. Ifølge FU-
R’s formand, Hans Siggaard Jensen har erhvervslivet i denne ud-
deling vist sig villig til at tage et økonomisk medansvar for den
danske forskeruddannelse.

BOTANISK
MUSEUM –
det mindste af

de fire museer

der nu sluttes

sammen.
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Allan Helleskov Kleiner

Optakten er ikke den bed-
ste. Tre en halv time in-
den statsministeren skal

holde tale i Københavns Uni-
versitets Festsal forsvinder
strømmen. Mens tidspunktet
for arrangementet nærmer sig,
gør spørgsmålene det også. Vil
Anders Fogh Rasmussen kom-
me? Hvor er han nu? Kan han
råbe salen op?

På Frue Plads holder en tom
politivogn. På trappen sidder
studerende og nyder de sidste
solstråler. Der er sendt bud ef-
ter en nødgenerator fra Sten-
løse, men det er højest tvivl-
somt om den vil nå frem i tide. I
Festsalen er uret højt oppe un-
der loftet stoppet på 12.36.
Tidspunktet da alt gik i stå.

Da Anders Fogh Rasmussen
sidste år kom på forsiden af al-
verdens aviser i forbindelse
med EU’s udvidelse, var en af
de ting der ærgrede ham mest,
at tidsplanen ikke holdt. Faren
for at det vil ske igen, er over-
hængende.

Statsministeren slipper dog
med skrækken. Præcis klokken

16.00 ankommer Anders Fogh
Rasmussen i selskab med rek-
tor Linda Nielsen og Politikens
chefredaktør Tøger Seidenfa-
den. Selv strømmen vender til-
bage. 550 tilhørere har på for-
hånd meldt deres ankomst,
men dagens strømsvigt gør at
ikke alle møder op. Med næsten
militærpræcision bliver dørene
lukket klokken 16.05.

Linda Nielsen indtager taler-
stolen. To kandelabre som er
hentet i tilfælde af at strømmen
ikke er vendt tilbage, lyser op
omkring hende mens hun for-
klarer at det er vigtigt at Køben-
havns Universitet deltager i
kampen for frihed og tolerance
og at udfordringen er at bevare
det åbne samfund, så debatten
kan finde sted. Og det skal da-
gens arrangør, Masteruddan-
nelse i Europastudier på Køben-
havns Universitet, hjælpe med.
Også selv om EU-politik kan
være svært at forstå.

Undtagelserne 
skal fjernes
En ulasteligt klædt Anders Fogh
Rasmussen afløser Københavns
Universitets første kvindelige

rektor på talerstolen. Dagen før
har han været i en duel med
Svend Auken på Aarhus Univer-
sitet, og den har sammen med
regeringens europapolitik pry-
det flere avisers forsider.

Statsministeren har under
mandagens duel erkendt at hvis
Danmark afviser EU’s nye for-
fatningstraktat, så mister Dan-
mark indflydelse i Europa. Det
gentager han denne strømsvage
tirsdag.

»Jeg synes vi lige så godt kan
sige at med et nej, så siger vi nej
til selve fundamentet bag det
europæiske samarbejde, og det
vil logisk betyde at vi sætter os
uden for enhver indflydelse,«
siger statsministeren.

Tilhørerne sidder stille på de
grønne myrestole og lytter. En
er iført en polo T-shirt med tek-
sten: »Nummer 1 i værdikam-
pen«. Dem der er kommet for at
få en dato for afstemningen om
Danmarks forbehold, får at vi-
de at den sandsynligvis kom-
mer næste år. Mere præcis er
statsministeren da han ytrer sin
mening om forbeholdene.

»Spørgsmålet om de danske
undtagelser er centralt i den ak-

tuelle debat. Regeringen ønsker
Danmarks forbehold fjernet. De
er ikke i Danmarks interesse, de
begrænser vores muligheder
for at føre en aktiv europapoli-
tik, men forbeholdene kan kun

ophæves ved en folkeafstem-
ning.«

Med USA på sidelinjen
Danmark skal ifølge Anders
Fogh Rasmussen spille en mere
aktiv udenrigspolitisk rolle. Det
skal være endegyldigt slut med
80’ernes fodnotepolitik og
20’ernes tilpasningspolitik.

»Lad mig kort sammenfatte
mit udenrigspolitiske udgangs-
punkt. Danmark er i en situa-
tion hvor vi kan og skal føre en
aktiv udenrigspolitik. Vi skal ta-
ge stilling og tage ansvar. Vi
skal ikke sejle under bekvem-
melighedsflag.«

At han under Irakkrigen kør-
te tandem med George Bush og
at han skulle være i gang med
en ny tilpasningspolitik, afviser
han med et strengt blik. 

»Allerede nu kan jeg høre kri-
tikerne råbe Voice of America og
sige at de faktiske forhold i da-
gens verden blot er udtryk for
en ny tilpasningspolitik. Under
besættelsen var Danmarks poli-
tik en underkastelsespolitik, og
i 80’erne var fodnotepolitikken
en tilpasning til vores fjender.
Samarbejdet med USA er et li-
geværdigt samarbejde med en
ven som hylder de samme prin-
cipper og værdier som vi gør:
demokrati, ytringsfrihed, mar-

kedsøkonomi og respekt for
menneskerettigheder.«

Det er statsministerens opfat-
telse at EU er et af flere regio-
nale magtcentre. Og det euro-
pæiske magtcenter skal samar-
bejde med den eneste magt
med global rækkevidde, USA.

Efter Anders Fogh Rasmus-
sens indlæg er det tid til spørgs-
mål og Tøger Seidenfadens af-
sluttende bemærkning hvor
han stikker lidt til Anders Fogh
Rasmussen.

»Socialdemokraterne var un-
der fodnotepolitikken den
mindst mulige politiks fælles-
nævner. Er vi ved at se en ny
mindste fællesnævner i Ven-
stre? Er Socialdemokraterne og
Venstre ved at bytte plads?«
spørger Tøger Seidenfaden.

Til trods for enkelte usikre
blink fra lysekronerne i loftet
forlader strømmen ikke landet
igen. Uret oppe under loftet er
gået i gang igen og viser 17.30.
Tiden kan atter måles. Der er
igen styr på tingene. Ligesom
Anders Fogh Rasmussen gerne
vil have det. ■

ahk@a-h-k.dk

Allan Helleskov Kleiner er
freelancejournalist.

Slagkraftig
»Vi skal turde sætte handling bag ord når en grusom

diktator som Saddam Hussein udviser fuldstændig

foragt for FN og nægter at opfylde rimelige og klare

krav fra verdenssamfundet.«

Statsminister Anders Fogh Rasmussen 

i sin tale på Københavns Universitet.

Alt under kontrol
Et veltilrettelagt arrangement blev truet af den
svensk/sjællandske strømafbrydelse, men i sidste
øjeblik faldt alt på plads og statsminister Anders 
Fogh Rasmussen kunne fremlægge sit syn på 
europapolitikken

Smagsdommerpanel

Bertel Heurlin, 
professor, statskundskab
»Hans tale var meget forenklet i

sin historiske gennemgang. Der er

sket en ændring siden Den Kolde

Krig, udenrigspolitikken er blevet

mere aktiv. Men det var den også

i 20’erne og 30’erne. Dengang var

Danmark meget aktiv i Folkefor-

bundet, det synes jeg Anders

Fogh Rasmussen forsømmer at

fortælle.«

Henning Koch,
juraprofessor
»Min største indvending er at han

ikke nævner principperne for EU’s

og dermed nationalstaternes in-

denrigspolitik. Forfatningstrakta-

ten skal alle medlemsstater be-

kende sig til, men hvad er det for

fælles værdier? Han undgik visse

fundamentale værdier som lige-

stilling, retsstat, solidaritet og ik-

ke-forskelsbehandling. Det synes

jeg er påfaldende at han ikke si-

ger noget om.«

Rasmus Bruun Nielsen,
statskundskabsstuderende
»Jeg kom for at høre regeringens

europapolitik fra statsministerens

egen mund. Jeg fik stort set hvad

jeg kom efter, han snakkede om

forbeholdene og opgøret med

fodnotepolitikken som var rart at

få uddybet. Jeg mener at det er

en fejlslutning når Tøger Seiden-

faden siger at Venstre er ved at

bytte plads med Socialdemokra-

terne i europapolitikken.«

Therese Hyll Larsen,
statskundskabsstuderende
»Jeg skriver speciale om EU og

EU-udvidelsen og er derfor inter-

esseret i europapolitik. Arrange-

mentet er naturligvis en stor mu-

lighed for at høre Anders Fogh

Rasmussen fortælle direkte. Den

historiske gennemgang synes jeg

var god, men jeg kunne godt sav-

ne nogle af hans egne visioner

om europapolitikken.«

TIDSNØD –
Det var umu-

ligt for Anders

Fogh Rasmus-

sen at nå at

svare på alle

spørgsmål fra

salen. Ord-

styrer og ud-

dannelsesleder

på Master i

Europastudier,

Morten Keld-

strup, gjorde

ellers hvad han

kunne.
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JURA ▼  

Af Benedikte Ballund

Laboratorium. Det lyder af
kolber med sydende væsker
og petriskåle med bakteri-

er. Men der er ingen grund til
at iføre sig kittel når man træ-
der ind i Juridisk Laboratori-
um. Her på 2. og 3. sal i Jura-
huset i Studiestræde er det
bøgerne og computerne der do-
minerer. Laboratorium betyder

da heller ikke andet end et sted
hvor der arbejdes.

Det 100 år gamle bibliotek blev
oprettet med udgangspunkt i de
studerendes behov. En ny eksa-
mensordning betød i 1902 at kra-
vene til de kommende jurister
ændrede sig. Fra fakultetets
side var der et ønske om »...dels
at komme bort fra den nu jævn-
ligt forekommende overan-
strengelse af studenterne og fra

den ensidige læsen på hukom-
melsen, dels at øve studenterne
i at anvende det i teorien lærte
på løsningen af konkrete rets-
tilfælde og i det hele taget for-
me et studium der mere end hid-
til udvikler deres modenhed.« 

Det krævede adgang til bøger
som de studerende ikke selv
havde råd til at købe. Dermed
blev Juridisk Laboratorium en
realitet.

Pædagogisk rolle
I dag er bøgerne i mange tilfæl-
de erstattet af databaser og
hjemmesider. Retsinformation
og folketinget.dk er mindst lige
så vigtige redskaber for en jura-
studerende som tykke, fint ind-
bundne lovsamlinger. I det hele
taget offentliggøres mere og
mere materiale på nettet. Man-
ge kilder er licensbelagte og for
dyre for den enkelte studeren-
de, men også når det gælder
materiale der nemt kan nås
med hjemmecomputeren er
Jur-Lab’s leder, bibliotekar Lis-
beth Rasmussen, overbevist om
at biblioteket stadig har en be-
rettigelse.

»I denne her lidt kaotiske in-
formationstid er samarbejdet
med fagfolk vigtigt. De stude-
rende skal lære at beherske de
elektroniske kilder, og her spil-
ler vi en større pædagogisk rolle
end for eksempel Universitets-
biblioteket. Vi arrangerer work-
shops for de nye studerende, men
giver også vejledning til den en-
kelte. På Jur.-Lab. er vi synlige,
og det er muligt at få en dialog
på stedet,« forklarer hun.

Der er da også en 3-400 stu-
derende der dagligt lægger
vejen forbi og benytter en af de
40 computere eller 250 læse-
pladser.

Tæt kontakt
Laboratoriet adskiller sig fra
mange andre fagbiblioteker ved
at være et bibliotek der hoved-
sageligt er til for de studerende.
Siden 1975 har forskerne på Ju-
ra haft deres egne biblioteker.
Traditionen med at tage ud-
gangspunkt i de studerendes
behov er altså fortsat.

»Forskellen er at studenterne
får lov til at være nummer et.
Når vi planlægger, er det kun
dem vi tager hensyn til. Mange
steder er det meningen at stu-

derende skal bruge fx Det Kon-
gelige Bibliotek eller Danmarks
Natur- og Lægevidenskabelige
Bibliotek. Traditionen for Jura
har været anderledes. Fidusen
har været at vi har fået nærhed
til det studium vi betjener,« for-
klarer Lisbeth Rasmussen. 

Det betyder at Juridisk Labo-
ratorium er en aktiv medspiller
i de forskellige opgaveperioder
hvor medarbejderne fx  sikrer
at de materialer der skal anven-
des er til at få fat i. 

Ifølge Lisbeth Rasmussen er
der behov for de decentrale
biblioteker på universitetet hvis
den nære kontakt til studiet og
de studerende skal sikres.

»Skrækvisionen er jo et bib-
liotek der er gemt væk i et
mørkt hjørne med en medar-
bejder der lidt groft sagt bare er
bogpasser. Så dør bibliotekerne
snart. Vi må daglig vise vores
eksistensberettigelse i praksis.
Hvis vi ikke gør det godt, be-
høver de studerende os ikke. Vi
kan lave fine elektroniske fag-
portaler, men hvis de ikke fun-
gerer godt, går folk jo bare ud
på Google,« siger hun.

I februar i år udgav Rektor-
kollegiet strategipapiret “Viden
til tiden”. Det beskriver de vig-
tigste udviklingsperspektiver
for de større universitetsbiblio-
teker. Den vil Lisbeth Rasmus-
sen gerne have udbygget med
en lokal udgave. 

»Det er ikke rigtig kommet
med at der findes nærbibliote-
ker som Jur.Lab. der allerede
spiller en aktiv rolle i lærings-
miljøet og ikke er en del af de
store forskningsbiblioteker,« si-
ger Lisbeth Rasmussen. 

»Derfor ville det være dejligt
hvis Københavns Universitet
udarbejdede en selvstændig po-
litik for hvad der er brug for af
biblioteker.« ■

bba@adm.ku.dk

Orden i kaos
Juridisk Laboratorium har netop fejret 100 års jubilæum.
Og trods den voksende digitalisering tror leder Lisbeth
Rasmussen stadig på det klassiske bibliotek med tæt
tilknytning til studiet

Rettesnor for Jur.Lab. 1903-2003
I 1917 skrev daværende assistent, Oluf J. Skjerbæk, i Ugeskrift for Retsvæsen:

»Det Juridiske Laboratorium er i første række tænkt som en hjælp for studenterne, og det må håbes at disse i

videst muligt omfang benytter sig af dette til derved at skaffe sig dybere indblik i og større oversigt over

sådanne spørgsmål indenfor studiet, som har fanget deres interesse.« 

Ovenstående formål har været rettesnor for Jur.Lab.s arbejde og udvikling gennem alle 100 år.
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Af Rasmus Kragh Jakobsen

Den første professor i fysik
ved Aarhus Universitet
var dr.phil. Erik Buch

Andersen som indtog de helt
nye bygninger i 1933 med gå-
påmod og opfindsomhed. Den-
gang var der knap 80 medicin-
studerende som han og to assi-
stenter sørgede for. 

Siden er det blevet til mange
rigtige fysikstuderende og an-
satte, og i år hvor universitetet
har 75 års jubilæum og Fysik 70
års jubilæum, går det så forry-
gende for fysikerne i Århus at
det faktisk kan se ud som om
den lille opkomling i provinsen
har overhalet det berømte
søsterinstitut i København,
Niels Bohr Institutet (NBI).

Gang på gang har fysikere fra
Århus gennem de seneste år
stået bag overskrifter i både
medier og videnskabelige tids-
skrifter der slår om sig med
sære science fiction-agtige ord
som teleportation, entangle-
ment, antibrint og nanorør.
Ikke at forglemme den lysbrem-
sende Lene Hau på den anden
side af Atlanten som stammer
fra Aarhus Universitet.

»Ja, der er virkelig sket nogle
spektakulære ting her i de sene-
ste år,« siger professor Ivan
Steensgaard der er institutleder
på Institut for Fysik og Astrono-
mi ved Aarhus Universitet.

Serier af succes
Den seneste serie af opsigts-
vækkende succeser begyndte
med gruppen omkring profes-
sor Eugene Polzik som med to
gennembrud i henholdsvis
1999 og 2001 bragte sig helt i
spidsen inden for et af de sære-
ste fænomener i fysikken – en-
tanglement. 

I kvantemekanikken bryder
vores dagligdags billede af ato-
mer som bittesmå billardkugler

der bumler ind i hinanden sam-
men. En sær samhørighed kan
opstå imellem kuglerne sådan
at påvirkninger af det ene atom
øjeblikkeligt overføres til det
andet atom uanset hvor langt
de er fra hinanden. Fænomenet
kaldes entanglement og er et
felt der åbner op for superhur-
tige computere og noget så
uvirkeligt som teleportation. 

Det lykkedes Århus-fysikerne
at bringe ikke blot to atomer i
en ‘entangled’ tilstand, men to
skyer med milliarder af Cæsi-
um-atomer. Dermed så verden
for første gang at entanglement
også virker for makroskopiske
objekter hvilket lugter lidt af
teleportation a la Star Trek.

Dernæst vakte Jeffrey Hangst
for helt nylig international
opmærksomhed da han førte 
et europæisk hold ved CERN
først over målstregen i en tæt
dyst med et amerikansk hold
om at skabe kolde antibrint-
atomer. 

Hvor brintatomet har en po-
sitiv kerne (en proton) omgivet
af en negativt ladet elektron,
består antibrint af en negativ
kerne (antiproton) omgivet af
en positiv antielektron (posi-
tron), og antistof er således en
slags spejlbillede af stof. 

Det revolutionerende var
imidlertid ikke selve antibrin-
tet, men at gruppen kunne lave
mange antibrintatomer og at de
var kolde – det vil sige med lav
energi hvilket gør det muligt at
studere dem nærmere. Ifølge
teorierne skal antistof opføre
sig nøjagtigt modsat af stof –
ellers bryder fysikkens mest
fundamentale teorier om uni-
verset sammen. Og det har
gruppen muligheden for at te-
ste i denne tid.  

Så er der Flemming Besen-
bachers forskning på et af ti-
dens mest trendy felter nano-
teknologi som med støtte fra

forskningsrådene førte til op-
rettelsen af iNano-centeret. Det
skal sikre at Danmark er med
på verdenskortet inden for et
felt som spås at revolutionere
mange aspekter af vores daglig-
dag fra computere til sundheds-
videnskab. 

Og endelig er der Lene Hau
som fortsætter med at impone-
re verdenseliten på Stanford
med sine lysbremsende ekspe-
rimenter der først satte lyset
ned til cykeltempo inden hun i
2001 fik tæmmet lyset helt og
bragt det til et fuldt stop.

Intet kapløb
Jo, man må sige de har vakt op-
mærksomhed fysikerne fra
Århus. Men har de ligefrem
overhalet vores eget Niels Bohr
Institut hvor forskere den dag i
dag ofte indleder med en tak
fordi de må holde foredrag i
disse så berømte lokaler hvor
Bohrs, Heisenbergs, Diracs og
Paulis ånd stadig svæver?

»Det går fremragende i
Århus, men jeg synes bestemt
også det går fremragende på
NBI,« siger professor John Ren-
ner Hansen (NBI) der er for-
mand for Statens Naturviden-
skabelige Forskningsråd.

»Det er meget forskellige
forskningsområder de to steder
praktiserer, og jeg mener at
begge steder i en lang årrække
har klaret sig lige godt.« 

Renner frygter ikke en sam-
menligning og kan på stående
fod nævne Jens Jørgen Gaard-
høje hvis banebrydende forsk-

ning for kort tid siden var em-
net for en artikel i New York
Times.

»Ellers er der Charlotte Fløe
Kristjansen som er en ung teo-
retiker der har genereret en
masse citationer, men det fæn-
ger ikke rigtig i pressen,« siger
han og forklarer kort at det er
noget med 11 dimensionale
rum og strengteorier.

Også institutleder Steens-
gaard fra Århus maner til be-
sindelse når det gælder konkur-
rencen. 

»Det er meget vanskeligt at
sammenligne fordi vi ikke nød-
vendigvis ligger i et kapløb.
Man kan ikke dyrke alle grene
af fysikken, og vores aktiviteter
er forskellige fra Københavns
selv om der også er overlap,« si-
ger han.

Men skulle man alligevel øn-
ske en sammenligning, kunne
man kigge på forskernes publi-
kationer og tælle sammen hvil-
ken forskning der bliver citeret
mest. Det man kalder impact-
factors som er et udtryk for
hvor vigtig forskningen er.

»Men det vil være et kæmpe
arbejde,« siger Steensgaard.

Remis
I stedet for at gabe over hele
molevitten spurgte Universi-
tetsavisen, hvilke tidsskrifter
ville være på hhv. Renner 
Hansens og Steensgaards top
tre. »Nature, Science og Physical
Review Letters,« sagde Steens-
gaard.

»Physical Review Letters og

European Journal of Physics,
sagde Renner Hansen og glem-
te i farten et, men fik nævnt at
Nature og Science ikke var op-
lagte for den type der foregår
på Niels Bohr Instituttet.

Derfor plukkede vi de to in-
stitutters seneste årsrapport fra
hjemmesiden og talte sammen
hvor mange artikler i Physical
Review Letters de hver især kun-
ne prale af i 2001. Og det blev
til en kneben sejr til Århus med
24 artikler imod 18 for Niels
Bohr Instituttet, men når man
modregner at de i Århus er lidt
flere fastansatte VIP’er – 38
imod 27 ved NBI – bliver det
snarere en remis.

Alligevel må man her i 75-
året for Aarhus Universitet im-
poneres over hvor godt det er
gået for fysikerne i Århus siden
professor Andersen.

»De sidste i hvert fald 10 år
synes jeg det er gået rigtig godt.
Vi har et meget frugtbart miljø,
og der skabes mange gode re-
sultater,« siger Steensgaard.

»Man kan sige at vi har været
i stand til at flytte forskningen
fra den traditionelle accelera-
torfysik til moderne fysik som
fx kvanteoptik, entanglement
og nanoteknologi.« ■

Rasmus Kragh Jakobsen er free-
lance journalist og cand.scient.

PROVINSFYSIK ▼  

Aarhus 
Universitet
Allerede i 1634 havde man uden

held forsøgt at skabe et jysk uni-

versitet i Flensborg og igen i 1729

i Slesvig, men det lykkedes først

den 11. september 1928 i Århus. 

I begyndelsen lejede man sig ind

hos Teknisk Skole og havde 78 stu-

derende i fransk, engelsk, tysk,

dansk og filosofi. I 1932 blev to

professorer i hhv. kemi og fysik

udpeget, men selve det Naturvi-

denskabelige Fakultet blev opret-

tet i 1954 som det sidste fakultet

efter de Humanistiske og Læge-

videnskabelige Fakulteter (1935),

de Økonomiske og Samfundsvi-

denskabelige Fakulteter (1936) og

Det Teologiske Fakultet (1942). 

I 1997 fik Aarhus Universitet sin

første og hidtil eneste Nobelpris i

kemi ved professor Jens Christian

Skou for hans forskning sidst i

1950’erne. I 1999 var de 78 stude-

rende vokset til over 20.000.

I ånd og sandhed
»Med ønsket om, at den videnskabelige forskning, som her skal foregaa, maa foregaa i aand og sandhed,

indvier jeg hermed Aarhus Universitet.« 

Hans majestæt Kong Christian X ved indvielsen af Aarhus Universitets 

bygninger i 1933 på den i dag så berygtede 11. september.

En rigtig 
Århushistorie
Fysikerne i Århus har de sidste år vakt
opsigt med markante resultater i store
internationale tidsskrifter, og Aarhus
Universitet har netop fejret 75 års jubi-
læum. Hvad har opkomlingen fra provin-
sen præsteret, og er det hæderkronede
gamle Niels Bohr Institut ved at blive
overhalet inden om?

SE HVAD VI KAN – Ved julefrokosten hos fysikerne på Aarhus Universitet i 1965 overtalte den netop nyuddannede Uggerhøj professor Lind-

hard til at overvære et eksperiment: En emission af positive og negative partikler (positroner og elektroner). I foråret 1966 påbegyndte Uggerhøj

eksperimentet og tegningen forestiller Uggerhøj fuldt optaget af sit forsøg og professor Lindhard der med sin uundværlige pibe betragter et ‘rate-

meter’ som angiver det øjeblikkelige tælletal fra eksperimentet. Forsøget lykkedes og Lindhard blev så begejstret for resultatet at han inviterede

Aage Bohr og Ben Mottelson fra Københavns Universitet til at besøge instituttet. Uggerhøj fik også mulighed for at publicere sit resultat i Physics

Letters samme år. Tegningen er lavet af Verner Blak Nielsen der i sin tid startede som arbejdsmand på Institut for Fysik og Astronomi, men hans

interesse for det kunstneriske gjorde at han kom til at fungere som instituttets fotograf og tegner i mange år.
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DISSEKTION ▼  

Et års Rockwool®
sparer atmosfæren
for mere end 100
millioner tons CO2

Jovist ryger der CO2 op af skorstenen på en
Rockwool® fabrik. Men produkterne sparer
den ind igen mere end 100 gange.

I løbet af produkternes 50 årige levetid
bliver besparelsen til mere end 100 million-
er tons, blot for dette års produktion af
Rockwool® produkter.

En betragtelig CO2-besparelse, der kan
sammenlignes med, at EUs samlede CO2-
udslip efter Kyoto-aftalen skal være 266 mil-
lioner tons mindre i 2010 end i 1990.

Men med bedre regler for isolering ved
ombygning og nybyggeri kunne vi klare
langt mere, for bygninger står for hele 40%
af energiforbruget og dermed CO2 forure-
ningen i EU.

Vidste du, at EU kunne nedbringe energi-
forbruget i bygninger med en tredjedel blot
ved at gøre dem mere energirigtige? Og at
det ville være nok til at EU kunne opfylde
Kyoto-forpligtelserne?

Af Lise K. Lauridsen

Etage 20.01 er som forsvun-
det. En flok yngre læger
trisser forvirrede rundt

blandt de morgenfriske medi-
cin- og tandlægestuderende i
Panumbygningens flisebelagte
gange. 

En dør åbnes og åbenbarer et
langt gangsystem. Formalinlug-
ten slår os i møde. Lægen fra
Leicester ved min side udbry-
der: »Ahh, the dissection room«.
Og så er vi fremme.

2nd Copenhagen-Nottingham
Head, Neck and Nose Dissection
Course på Medicinsk-anatomisk
Institut kan gå i gang. Godt
tredive danske, svenske og en-
gelske læger sidder tæt bænket.
Undervisningslokalet er fyldt
med hudløse kropsdele af plas-
tic og store hvide plastickar
fyldt med sprit og organer – der
vist ikke er af plastic. 

Kursusleder Christian Buch-
wald kører et skelet væk og by-
der velkommen til kursisterne
der er ved at uddanne sig til
øre-, næse-, halslæger.

En schweizisk overlæge læg-
ger ud med at fortælle om sia-
lendoscopy en helt ny teknik til
at fjerne spytsten som aldrig
har været brugt herhjemme før.
Et mikroskopisk kamera føres
ind i gangene der går fra øre-
og kæbespytkirtlen. 

Francis Marshall viser film
fra de labyrintagtige gange un-
der tungen og ganen. En sten
på størrelse med en meteor
spærrer pludselig gangen. Så
trylles kameraet om til et avan-
ceret lille fiskenet med fjernsty-
ret gribetang, og vips er stenen
væk.

Erfaring søges
Dagens kursus er unikt for de
kommende speciallæger. Her
får de mulighed for at få ‘hands
on’ erfaring med fx de svære
operationer de skal kunne ud-
føre når de er færdiguddanne-
de. Medicinsk-anatomisk Insti-
tut kan nemlig takket være ven-
lige menneskers donation af
deres krop til videnskaben, give
kommende læger og special-
læger mulighed for at få hæn-
derne i den anatomi de ellers
kun kan læse om i bøgerne. 

Det giver speciallægerne bed-
re mulighed for at øve sig inden
de skal til at skære i levende pa-
tienter. Den mulighed har de
ikke ude på hospitalerne.

»Lægerne lærer langt hurti-
gere når de får lov til selv at
prøve de forskellige operatio-
ner,« forklarer arrangør og
overlæge Christian Buchwald. 

Og det er tiltrængt i en tid
hvor landets sygehuse har cirka
800 ubesatte stillinger til spe-
ciallæger. Mangelen på special-
læger bliver endnu mere udtalt
i de kommende år fordi hver
femte hospitalslæge allerede nu
er over 60 år. Derfor forsøger
sygehusene at uddanne special-
lægerne hurtigere end de otte
til femten år der i dag er normen.

Lægerne arbejder sideløben-
de med deres videreuddannelse
på hospital. Her er der ikke sat
tid af til skemalagt undervis-
ning. Det eneste krav er en ræk-
ke teoretiske kurser, og det gør
at de yngre læger mangler
praktisk, kirurgisk erfaring.  

»De kommende speciallæger
kan kun håbe på at de får noget
mesterlære undervejs for der er
ikke noget krav om praktiske
øvelser indbygget i special-
lægeuddannelsen. Du får at vi-
de hvilke operationer du skal
kunne udføre, men ikke hvor-
dan de skal udføres,« siger
Christian Buchwald der efterly-
ser at sundhedsmyndighederne
stiller krav om praktisk under-
visning under speciallægeud-
dannelsen.  

Medarrangør Klaus Qvortrup
der er lektor på Medicinsk-ana-
tomisk Institut, ser en masse
muligheder i et tættere samar-
bejde mellem de studerende og
de færdiguddannede læger.

»At vi er med i uddannelsen
af speciallæger skaber mere ud-
veksling og dynamik mellem os
og hospitalerne. Og det skaber
mere inspiration for os i vores
undervisning og forskning samt
et godt netværk for de stude-
rende,« siger han. 

Kursets internationale islæt
betyder at instituttet pludselig
får besøg af kendte navne inden
for fx kirurgien. 

For de engelske læger er Me-
dicinsk-anatomisk Institut til
gengæld lidt af et fatamorgana.

I England er det nemlig for et
par år siden blevet forbudt at
operere på lig efter et par sager
hvor det viste sig at lægerne
ikke havde fået tilladelse til at
bruge afdødes krop til dissek-
tion.

»Det gør det meget svært for
os at sætte lægerne ind i men-
neskets anatomi. Vores erfaring
med at operere kan vi kun få
ved at operere på patienter, og
det er ikke den bedste måde at
lære om kirurgi på, især ikke
når det gælder et så følsomt
område som ansigtet hvor
eventuelle fejl er umulige at
skjule«, forklarer Anshul Sama
der er kirurg i Nottingham.

Et forkert snit og...
Teorierne skal nu prøves af i
virkeligheden. Dissektionssalen
bliver hurtigt fyldt op med
læger i grønne papirskitler. På
operationsbordene stikker ho-
veder af femten torsoer frem
under de sterile papirlagener.
Der er et halvt ansigt til hver
deltager. 

Helt naturtro er de optøede
kroppe ikke. At indføre et mi-
krokamera må fx opgives fordi
de underjordiske gange i lige-
nes mundhuler er fyldt med
iskrystaller. Christian Buch-
wald spørger om der er nogle af
lægerne der vil lægge mund til.
Ingen svarer.

I stedet stimler de grønne
kitler sammen om kirurgen
Patrick J. Bradley fra Notting-
ham som ivrige skolebørn. Han
demonstrerer hvordan man
lægger snittet Lazy S under pa-
tientens øre når man fx skal
fjerne en kræftknude ved øre-
spytkirtelen. 

‘Patienten’ behøver ingen be-
døvelse eller iltapparater. Han
ligger fredeligt hen med lukke-
de øjne og let åben mund. Og
da skalpellen går igennem hu-
den er der ikke noget blod til at
sløre billedet af kroppens indre
landskaber. 

Efter blot seks minutter fin-
der doktor Bradley ansigtsner-
ven der er central for hele an-
sigtets mimik. Et forkert snit i

Det rigtige snit
Hvordan lærer kirurgen at lægge snittet uden at ramme
blodkar, vitale nerver eller udsætte patienten for livsfare? 
Universitetsavisen var med på efteruddannelseskursus 
i dissektionssalen på Panum

VITALE ØVELSER – ‘Patienten’ behøver ingen bedøvelse eller ilt-

apparater. Han ligger fredeligt hen med lukkede øjne og let åben

mund. Og da skalpellen går igennem huden er der ikke noget blod til

at sløre billedet af kroppens indre landskaber. De døde kroppe i Pa-

nums dissektionssal giver kommende læger og speciallæger en uvurder-

lig indsigt i anatomi og kirurgi. 

I Panums allerinderste
Universitetsavisen er blevet inviteret inden for i dissektionssalen på Pa-

num Instituttet. Forholdsreglerne overfor pressen er stramme af hensyn

til de dødes pårørende. Samtidig er et vist kendskab til donationsord-

ningen essentielt for Medicinsk-anatomisk Institut der ellers ikke ville

kunne tilbyde de kommende læger og speciallæger en unik indsigt i

anatomi og kirurgi. 
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det fine nervesystem bag vores
smil, panderynken og blink
med øjnene, og så er dele af an-
sigtet lammet. Ingen af lægerne
behøver dog at have nerverne
uden på kitlen denne formid-
dag.

Forsigtigt snit
Jeanne Rungby skærer forsig-
tigt igennem huden på halsen.
Hendes mission er også at finde
den drilske ansigtsnerve, men
først skal hun igennem hudens
seje fedtlag. 

»Jeg synes det er et flot Lazy
S, det her. Overlægen vil sikkert
sige at jeg er for forsigtig. Men
skærer jeg for langt eller dybt,
risikerer jeg bare at ødelægge
nerven, så mundvigen kommer
til at hænge,« fortæller hun. 

Da klinikchef Kirkegaard fra
Rigshospitalet lidt senere går
forbi, foreslår han Rungby at
skære lidt dybere og længere.
Så er der hul igennem den lidt
seje hud på den døde. Pande-
lampen glider ned over øjnene
på hende mens hun prøver at

skelne nerver fra blodårer og
sener.

»Det er afsindigt svært at
kende forskel på sener, nerver
og blodårer. Ved en rigtig ope-
ration er det lidt nemmere fordi
blodårerne pulserer, men ken-
der du ikke retningen af nerver-
ne, så kan de også der være
svære at skelne« siger Jeanne
Rungby og leder videre i det
rødhvide virvar under hudens
gullige fedtlag. 

Et tyndt netværk dukker op.
Det er forgreninger af ansigts-
nerven, konstaterer Rungby der
til dagligt er afdelingslæge på
Rigshospitalet.

Dominik Wilde tager en pau-
se fra operationen. Wilde arbej-
der på et hospital i Leicester,
men er oprindeligt fra Tysk-
land. For ham er kurset her en
chance for at fordybe sig. 

»Under operationer er der ofte
et ekstremt tidspres. Det er svært
at få lov til at prøve hvordan det
fx føles at røre ved blodårer,
nerver og sener. Og har du ikke
prøvet med dine egne hænder,

så ved du egentlig ikke hvad det
drejer sig om. Om du så har set
nok så mange operationer og
instruktionsfilm,« siger Domi-
nik Wilde der hadede sine ana-
tomitimer under lægestudiet.

»Anatomi er uundværligt,
kan jeg se nu, men derfor kan
det godt være svært at håndtere
at man skal stå og skære i lig,«
siger han.

Respekt og storsind
Lægernes lavmælte samtaler
over operationsbordene fylder
rummet. De dødes lukkede øjne
og et digt malet langs loftet af
Paul Gernes gør dissektions-
salen til et underligt fredfyldt
sted denne torsdag formiddag. 

Reglementet på væggen er
langt og fyldigt. Her står blandt
andet at personer der opholder
sig i salen skal udvise »stilfær-
dig« om end ikke »gravalvorlig«
adfærd. Diskretion og respekt
for de afdøde er vigtig. Derfor
skal snak om ligene i dissekti-
onssalen heller ikke foregå i fx
bussen på vejen hjem.

For Jeanne Rungby var det
lidt af en gyser første gang hun
trådte ind i den berømte kælder
som medicinstuderende.

»Når jeg kigger på det ansigt
her, synes jeg det er stort at den
person vil hjælpe os. Og jeg er
ikke i tvivl om at jeg også selv
vil donere min krop,« siger hun.

Hver lille sene som Jeanne
Rungby fjerner bliver lagt i en gul
spand ved siden af operations-
bordet. For hende er det vigtigt
at kropsdelene forbliver samlet.
Og det gør 98% af donorernes
kroppe også, oplyser professor
Morten Møller der er ansvarlig
for donationsordningen.

Donorerne bliver efter endt
ophold på Panum lagt tilbage i
den kiste de kom i og kørt fra
Medicinsk-anatomisk Institut til
et krematorium. Efter kreme-
ringen nedsættes asken i indvi-
et jord.  

Omkring to procent af ligene
bliver brugt til fx præparater,
dvs. hvor kropsdelene bliver
opbevaret i formalin. Præpara-
terne bliver anonymiseret og

ender til slut med at blive kre-
meret og begravet sammen
med andre løse kropsdele. 

»De pårørende holder som
regel en højtidelighed inden
donationen da der kan gå op til
halvandet år inden de stude-
rende og lægerne er færdige
med at studere afdødes krop,«
forklarer Morten Møller.

Operationen var vellykket
»Jeanne fandt ansigtsnerven så
hurtigt at hun ikke troede det
var den,« fortæller Christian
Buchwald tilfreds til en kollega
fra Rigshospitalet der passerer
forbi dissektionsbordet.

For Jeanne Rungby er ophol-
det her guld værd selv om det
sikkert varer flere år inden hun
får lov til at bruge sin nye vi-
den: 

»Det er svært at komme til i
hverdagen fordi alt på hospita-
lerne er meget produktionsori-
enteret. Hvis jeg skal lære at ud-
føre en ny operation, må jeg
komme ind på en fridag. Jagten
på at få lov til at operere er fru-

strerende, for det er jo i virkelig-
heden for patienternes skyld. På
den måde er den praktiske del
af uddannelsen ikke god nok.«

Effektivisering og produktion
er i højsædet på hospitalerne
mens efteruddannelsen lider.

»Det er som at tisse i bukser-
ne, det varmer dejligt i nuet,
men senere – når dem der kun-
ne noget er gået på pension – så
bliver det koldt,« siger Jeanne
Rungby. 

De første tre timers operation
er overstået. Kitlerne og hand-
skerne ryger i skraldespanden,
og hænderne bliver vasket før
de femten torsoer forlades til
fordel for en hurtig frokost på
gangen. Et par timer efter fort-
sætter dissektionen inden de
femten torsoer bliver puttet i
seng i fryseren. ■

likl@adm.ku.dk

Ved donation til Medicinsk
Anatomisk Institut kontakt: 
Wivi Møller Jensen, Blegdamsvej
3, 2200 København N, tlf: 35 37
66 90, e-mail: wmj@mai.ku.dk.

F O T O S :  J O A C H I M  R O D E

RESPEKT – De dødes lukkede øjne og et digt malet langs loftet af Paul Gernes gør dissektionssalen til et underligt fredfyldt sted.
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Af Lise K. Lauridsen

En bar pære i loftet, billeder
på gulvet og en dør der
mangler maling er eneste

tegn på at Charlotte Krenk lige
er flyttet ind. Ellers strutter den

lyse lejlighed med udsigt over
Nordhavns foretagsomme con-
tainerskibe allerede af at her fø-
ler man sig hjemme.

»Det er helt fantastisk det
her. Jeg kan slet ikke rigtig tro
på det endnu. Hele den første

måned jeg boede her, var jeg
helt sikker på at der snart var
nogen der ville ringe og sige det
var en fejl og at jeg måtte flytte
igen,« fortæller den spinkle 26-
årige kunsthistoriestuderende.
Hendes øjne lyser, og man kan
næsten heller ikke lade være
med at kigge ud over de to
værelser holdt i douce blå og
brune nuancer. Der er ko på
gulvet, ægte kunst på væggene
og en husleje på 3000 kroner
med varme.

Så selv om Charlotte er midt i
specialeskrivningen og ikke har
mere SU tilbage, virker hun på
alle måder glad. 

For godt to måneder siden kom
hun hjem fra et studieophold i
Frankrig og dagen efter lå nøg-
lerne til Charlottes nye andels-
lejlighed i Ringkøbinggade på
Østerbro klar.

»To altaner, nyt hvidt ele-
mentkøkken, ældre badeværel-
se med terazzogulv og badekar,
samt to dejlige lyse stuer en sui-
te.« Sådan ville teksten sikkert
lyde hvis lejligheden skulle sæt-
tes til salg på ejendomsmægler-
dansk, men billige, private an-
delslejligheder behøver hver-
ken ejendomsmægler, annonce-
plads eller lækker markeds-
føring. Køberne kommer af sig
selv og i så massive mængder at

mange københavnske andels-
foreninger har lukket for vente-
listerne eller indført obskure
optagelsesritualer om hvem der
har det rigtige efternavn, eller
hvem der vil give flest penge
under bordet.

Men for Charlotte Krenk der
oprindelig er fra Birkerød har
der ikke været nogen genvej til
det lukkede boligmarked. I de
seks år hun har boet i Køben-
havn, er hun flyttet fem gange. 

Mørklagte ventelister
»En jeg kender, så et opslag i et
supermarked, reagerede og fik
på den måde fat i en billig an-
delslejlighed. Men sådan nogle
Fætter Højben-historier er der
ikke mange af. Ingen i min fa-
milie har kendt nogen som har
kendt nogen, men jeg har
spurgt mig frem i årevis. På den
måde er det fuldstændig tilfæl-
digt hvor jeg har været skrevet
op,« forklarer Charlotte.

Tre andelsforeninger og en
almennyttig bolig har haft
Charlotte Krenk på venteliste
de sidste tre-fire år. Ingen af lej-
lighederne havde hun set på
forhånd da hun blev skrevet op.
Prisen har været afgørende for
hendes valg. Men det har
krævet en god portion ihærdig-
hed og tålmodighed bare at

komme så langt som til at blive
skrevet op til en andel.

»Jeg tog engang en rundring-
ning til nogle andelsforeninger
jeg fandt via telefonbogen. Når
jeg fortalte at jeg gerne ville
skrives op, grinede flere mig li-
ge op i hovedet, og sagde: »Ja,
hvis du har tid til at vente 30 år,
så kan du da godt blive skrevet
op.« Jeg var helt chokeret, jeg
gjorde jo bare et ærligt forsøg
på at trænge igennem et ellers
lukket system,« forklarer Char-
lotte der godt kan blive forarget
over at penge mange steder vir-
ker som den eneste vej op af de
mørklagte ventelister.

De fleste steder var venteli-
sterne helt lukkede for nye
købere.

Sære optagelsesregler
Charlotte Krenk fandt langt om
længe andelsforeningen Ring-
købinggården gennem en ve-
ninde der kendte stedet. Venin-
den var allerede skrevet op da
Charlotte kom på venteliste. 

For 147.000 kroner fik Char-
lotte Krenk her fire år senere
sin egen lejlighed ved forældre-
nes hjælp. Selv om hun stod
nummer 51 på ventelisten, var
der ikke andre ivrige købere.
Undtagen veninden som mang-
lede et sted at bo og stadig ikke
havde fået et tilbud om en an-
del i ejendommen.

»Det var lidt ubehageligt.
Hun burde jo stå før mig på
ventelisten, men pludselig var
hun blevet slettet. Måske fordi
foreningen har en regel om at
man ikke må ringe og spørge
hvor man står på ventelisten,«
gætter Charlotte. Det kom ve-
ninden desværre til. Og så for-
svandt hun pludselig fra vente-
listen. Siden har andelsbolig-
foreningen i Ringkøbinggade
dog skiftet administrator.

Charlotte Krenk er efterhånd-

en vant til det københavnske
boligmarkeds obskure optagel-
sesritualer. 

Et sted kunne man få en an-
del ved køtilbud en gang om
året på en særlig dag. Sammen
med ekskæresten prøvede hun
for en tid også det klassiske fif
med at sove i 7eleven for at
være den første til at nappe
søndagsavisernes boligtillæg.
Derefter kimer man så de stak-
kels udlejere ned fra klokken fi-
re om morgenen for at komme
først til mølle.

»Det underligste jeg har
prøvet, var en liste til lejlighe-
der hvor man skulle skrive en
motiveret ansøgning i De-form
om hvad man lavede, at man
var i stor bolignød og at man le-
vede lovformeligt. Derefter
kom min daværende kæreste og
jeg så til samtale. Det var som
taget ud af halvtredserne. Hvad
er så jeres fritidsinteresser?
Hvad skal I lave når I er færdige
med at gå på universitetet?,«
fortæller Charlotte Krenk der
ikke blev en af de udvalgte efter
ansættelsessamtalerne.

Brug vennerne
I stedet for at give op og købe
en dyre ejerlejlighed, handler
det om at åbne munden og
spørge alle man støder på, me-
ner Charlotte.

»Jeg tror tit folk glemmer at
det er omgangskredsen der er
den nemmeste vej til et godt
sted at bo. Men du skal selv føl-
ge op på hvis nogen nævner no-
get om en bolig. Det er ikke af
uvilje, for selv nære venner
glemmer det igen. Jeg kender
det fra mig selv. Jeg har en ten-
dens til at glemme hvordan det
er ikke at have et sted at bo, når
jeg har fået tag over hovedet,«
siger Charlotte Krenk. ■

likl@adm.ku.dk

ET STED AT BO ▼  

Informationsmøde

Se mere på www.itu.dk
IT-Universitetet • Glentevej 67 • 2400 København NV

Kandidat- og gæstestuderende:
21. oktober kl. 10.00-12.30 og 13.00-15.30

Master, diplom og enkeltfag:
9. oktober kl. 19.00-21.00

Læs IT på universitetet
Kandidat • Master • Diplom • Enkeltfag

HOME
SWEET

HOME –
Specialestude-

rende Charlot-

te Krenk på en

af altanerne i

sin nye andels-

lejlighed på

Østerbro. Hun

er hverken

medlem af den

rigtige loge el-

ler har vundet i

lotto, men har

med indædt

stædighed ven-

tet og er blevet

ved med at

spørge efter

den eftertrag-

tede andel.

Hun har ikke været skrevet op fra sin fødsel, betalt penge under bordet
eller haft de rigtige forbindelser. Alligevel har specialestuderende

Charlotte Krenk fået foden indenfor i en af Københavns eftertragtede
andelslejligheder efter fire år på venteliste

Andele kræver arbejde
Har du lyst til at prøve turen gennem andelsroulet-

ten, så kan du få information her:

www.krak.dk – søg efter adresser og telefonnumre

på andelsboligforeninger.

www.ablo.dk – Andelsbolighavernes LO – Informa-

tion om køb af andelsboliger samt en liste over

andelsboligforeninger.

www.kk.dk – På Ungdomsinformationen i Køben-

havns Kommune kan du også få en liste over

andelsboligforeninger.

Kilde:Københavns Kommunes hjemmeside

Pas på andelsværelser
Et andelsværelse består af et eller flere værelser med delekøkken. De er ofte meget dyre

og kan være svære at sælge igen uden tab. Du skal også være opmærksom på at du som

andelshaver risikerer at hæfte økonomisk for de andre andelshavere. Det vil sige hvis de

andre ikke betaler, så kan kreditor kræve de manglende penge hos dig og omvendt. Få en

uvildig advokat og ejendomsmægler til at vejlede dig inden købet.

Fra er Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk/byggeri.

Jagten er slut
F O T O :  L I Z E T T E  K A B R É
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Af Karsten Bengtsson

I1967 sendte psykologen Stan-
ley Milgram fra Harvard Uni-
versitet 300 breve ud til en

skare tilfældigt udvalgte men-
nesker i Omaha, Nebraska. De
blev alle bedt om at sende bre-
vet videre til ét bestemt menne-
ske i Boston ved kun at benytte
sig af personlige kontakter.

Milgram opgav en række op-
lysninger om personen i Boston
– fx navn, profession, bopæl
med videre. Hvis afsenderen ik-
ke kendte modtageren person-
ligt (hvad der skulle være
yderst usandsynligt), så kunne
han eller hun sende brevet vi-
dere til én de kendte der ville
være tættere på modtageren.
Afsenderen skulle således sen-
de brevet til en ven eller forret-
ningsforbindelse der havde
større chance for at kende bre-
vets endelige modtager. 

Milgrams overraskende kon-
klusion på baggrund af under-
søgelsen var at af de breve der
nåede frem til den rette modta-
ger, var hvert brev kun gået

gennem seks forskellige par
hænder – hvilket senere skabte
begrebet ‘Six Degrees of Sepa-
ration’. Ifølge Milgrams teori er
alle i USA således forbundet i et
netværk og ingen er længere fra
hinanden end seks led. Alle i
netværket kan med andre ord
nå alle andre gennem blot seks
venner eller bekendte.

På både Columbia og Ohio
State Universitet er en række
forskere i dag i færd med at
genudføre Milgrams forsøg,
men denne gang ved hjælp af e-
mail. Milgrams 300 personer
udgjorde naturligvis ikke noget
stort videnskabeligt materiale,
men ved at anvende e-mail
håber forskerne på de to uni-
versiteter at kunne gentage for-
søget med et antal deltagende
der måske vil nå hundrede-
tusinde – og dermed give hele
‘Six Degree of Separation’-teo-
rien større videnskabelig vægt.

Akademisk disciplin
De elektroniske Milgram-pro-
jekter er blot to eksempler på
den voksende interesse for at

studere netværk og netværks-
teorier der i dag findes på ame-
rikanske universiteter. Interes-
sen skyldes at mange problem-
stillinger i det moderne sam-
fund opfattes som netværk. Det
gælder eksempelvis internettet,
hiv-bekæmpelse, genforskning
og – naturligvis – terrorbekæm-
pelse.

I kølvandet på den kæmpe-
mæssige interesse for netværk
er der udkommet en skov af
fagbøger om emnet, fx titler
som Six Degrees: The Science of
a Connected World af Duncan
Watts, Linked: The New Science
of Networks af Albert-Laszlo
Barabasi og endelig Nexus:
Small Worlds and the Ground-
breaking Science of Networks af
Mark Buchanan. 

Samlet har disse bøger solgt i
oplag på mange tusinde. Net-
værksteorier hitter i stor stil, si-
ger forfatteren Duncan Watts. 

»Jeg bruger halvdelen af min
tid på at overbevise forskere om
at dette virkelig er relevant i
forhold til en masse ting, og
den anden halvdel af min tid

bruger jeg på at nedtone hele
hysteriet omkring netværksteo-
rier,« siger Watts til the New
York Times.

Netværksteorier udgør et
fundamentalt skift inden for
traditionel forskning – fra fokus
på enkelte komponenter til at
betragte alting som dele af et
netværk. 

»Inden for biologi har vi op-
nået en række succeser – fx
kortlægningen af det menne-
skelige gen. Vi ved at et menne-
ske groft antaget består af
30.000 gener. Hvad man taler
mindre om er at vi har en mas-
se brikker, men absolut ingen
idé om hvordan systemet vir-
ker. Men i stigende grad tror vi
at svaret ligger i netværksteori-
er,« siger professor i fysik Al-
bert-Laszlo Barabasi fra Notre
Dame Universitet.

Medicin og militær
Resultaterne af forskningen in-
den for såkaldte ‘small-world’-
netværk har indtil videre vist at
netværk synes at opføre sig for-
bløffende ens hvad enten de
har milliarder af kontakter som
the World Wide Web eller blot
en halv million som eksempel-
vis databasen Internet Movie
Star. 

Når sidstnævnte nævnes, er
det fordi denne database bru-
ges til at spille det såkaldte ‘Ke-
vin Bacon-spil’ der synes at
kunne forbinde enhver skue-
spiller i verden med Kevin Ba-
con gennem blot fire led.

»Det interessante er at der in-
tet er tilfælles mellem den må-
de filmskuespillere vælger de-
res projekter på og konstruktio-
nen af eksempelvis the World
Wide Web. Alligevel synes der

at være nogle helt bestemte
fælles træk for disse netværk,«
siger Duncan Watts.

Alle netværk synes dels at
have punkter med mange kon-
takter og dels punkter med få
kontakter. Internettet består af
tusinder af servere med kontak-
ter til en masse websider. Men
mange af disse websider har
kun få kontakter videre ud i sy-
stemet. Denne teori om net-
værk kan få praktisk betydning
i eksempelvis bekæmpelse af
aids i Afrika. 

»Det gælder om at stoppe ud-
bredelsen ved de punkter i net-
værket der har mange kontak-
ter. Omvendt er det omsonst at

give medicin til mødre med
børn sådan som Bush-admini-
strationen gør det, for de har
ikke mange kontakter videre 
ud i netværket,« slutter Albert-
Laszlo Barabasi.

Forskningen har også interes-
se i militærkredse idet man her
mener at kunne bruge teorier-
ne til at analysere hvordan man
bedst beskytter egne computer-
netværk og – omvendt – bedst
kan angribe og ødelægge et
fjendtligt lands elektroniske
netværk. ■

Karsten Bengtsson er freelance
journalist.

UDLAND ▼  

Vi søger gode hoveder til Lyngby-Taarbæk Kommune
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Når du søger job hos os, får du
faglige udfordringer med mulighed
for at udnytte din uddannelse og dine
evner. Vi tilbyder efteruddannelse samt
en aktiv ligestillingspolitik.www.ltk.dk

LÆS HER!
Alle unge/ældre friske piger/drenge, kvinder og
mænd over 18 år, der er interesserede i at tjene en
ekstra skilling (evt. som supplement til SU).
Har du lyst til at arbejde med ældre mennesker sam-
men med gode kollegaer, kan vi tilbyde dig et godt
job som timelønnet afløser.
Det vil fortrinsvis dreje sig om dagvagt i weekend-
erne. Vi har brug for hjælp både på Områdecenteret
og i Kollektivboligerne.
Vi yder naturligvis fornøden introduktion. Fleksibi-
litet i forhold til arbejdstiden. Ring i dag på telefon
45 95 07 61 og tal med Anette Hede eller skriv til:
Områdecenter Virumgård, Sennepsmarken 1, 2830
Virum, e-mail: virgaard@ltk.dk
I øvrigt henvises til kommunens hjemmeside:
www.ltk.aeldreomsorgen
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Netværk på internettet
Columbias Small World Research Project: http://smallworld.sociology.columbia.edu/

Ohio States The Electronic Small World Project: http://smallworld.sociology.ohio-state.edu/html/homepage.html

The Kevin Bacon-game kan spilles fra: http://www.cs.virginia.edu/oracle/star_links.html.

FOOTLOOSE – Netværk opfører sig forbløffende ens hvad enten

det gælder Kevin Bacon-spillet, der synes at forbinde enhver skuespiller

i verden med den amerikanske skuespiller eller milliarder af kontakter

som the World Wide Web.

Netværksteorier
blomstrer i USA
Netværksteorier er blevet en central disciplin på
amerikanske universiteter. Studierne vedrører
stort og småt – genforskning, begrænsning af
hiv, Kevin Bacon, terrorbekæmpelse, you name it



ved starten af glidebanen og at vi kan vælge om vi vil træde ud på den. 
Man kunne jo forestille sig at den pågældende glidebane, så at sige,

begynder tidligere end vi tror og at vi faktisk allerede for længe si-
den er trådt ud på den. Hvis det er tilfældet, er der to muligheder: 

Den første og fatalistiske mulighed er at vi absolut ingen kontrol
har over hvor på glidebanen vi befinder os. I så fald er modstand
mod den pågældende nye teknologi nyttesløs. 

Den anden mulighed er at vi har en begrænset kontrol over
hvorvidt vi bevæger os videre nedad, tilbage opad eller står stille
på glidebanen. Hvis det er tilfældet, kan vi ofte langt fra være til-
fredse med blot at forhindre at vi tager et yderligere skridt nedad
glidebanen. Vi bør måske vende hele vejen tilbage til glidebanens
begyndelse. For det, at det nu og her lykkes os at kæmpe os et styk-
ke tilbage ad glidebanen betyder jo ikke at vi ikke glider tilbage
ved en senere lejlighed. 

Vi bør derfor ikke bare modsætte os legaliseringen af nye teknolo-
gier, men, mere radikalt, forbyde allerede anvendte teknologier.
Det typiske glidebaneargument har imidlertid et mere snævert sigte.

Et sidste krav til glidebaneargumenter er at vi ved at undlade at
træde ud på glidebanen vil undgå den uønskede glidebaneeffekt.
Det kunne jo tænkes at slutpunktet på glidebanen vil nås uanset
om vi træder ud på glidebanen eller ej, fx fordi den pågældende
nye teknologi som vi rejser en glidebaneindvending imod, blot er
et udtryk eller symbol for en underliggende kausal proces der,
uanset om vi legaliserer den pågældende teknologi, vil føre os
frem til glidebanens slutning. 

Unaturlighedsargumentet
En anden almindelig indvending mod nye bioteknologier er at de er
unaturlige. Unaturlighedsargumentet kan spores langt tilbage i tiden. 
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Af Kasper Lippert-Rasmussen

Siden den Industrielle Revolution er vores liv i stadig større
grad blevet påvirket af den teknologiske udvikling. Hvor det
forhold tidligere var bundet op på en betydelig grad af tekno-

logioptimisme, så er den i dag i nogen grad afløst af en ængstelig
og teknologikritisk indstilling. Der er flere grunde hertil. 

For det første har den teknologiske udvikling været ledsaget af
en række nye miljøproblemer. For det andet har moderne tekno-
logi løst de fleste af de mest alvorlige problemer som vi tidligere
sloges med. 

I det store hele dør folk i den industrialiserede verden ikke længe-
re af underernæring eller banale infektionssygdomme og ønskvær-
digheden af fx nye medicinske teknologier der kan forlænge livet med
et par år i den sidste ende, er mindre åbenbar end når vi taler om
sådanne der kan nedbringe en tocifret børnedødelighedsprocent. 

Et tredje forhold er fremkomsten af masseødelæggelsesvåben. 
Et sidste og mindre håndgribeligt forhold der har bidraget til den
nutidige skepsis over for ny teknologi, er fremkomsten af nye bio-
teknologier der problematiserer vante forestillinger om menneske-
livet. Et eksempel herpå er reproduktiv kloning af mennesker som
potentielt vil kunne ‘berøve mennesket det fundamentale vilkår at
det både har en biologisk mor og en biologisk far,’ som der står i en
udtalelse om kloning fra 2001 fra Det Etiske Råd og Det Dyreetiske
Råd (se www.etiskraad.dk/sw157.asp). 

Moralen som grænsedrager
Det er på den baggrund vigtigt ikke blot at forstå den teknologiske
udvikling og de nye teknologier der bærer den, men også at forstå
den måde vi oplever den teknologiske udvikling på, herunder
hvorfor mange mennesker i dag primært opfatter teknologi som
noget fremmed og risikofyldt. Derfor bad Københavns Universitets
daværende Koordineringsudvalg for Bioteknologi med professor
Sine Larsen i spidsen sidste år en række forskellige forskere fra
KU’s fakulteter om at forholde sig til temaet holdninger til og ople-
velse af ny teknologi, herunder især ny bioteknologi, med ud-
gangspunkt i deres respektive faglige baggrund. 

Det har udmøntet sig i en tværfaglig belysning af temaet, Der Må
Da Være En Grænse! (Museum Tusculanum Press, 2003). Antologi-
en spænder over så forskellige spørgsmål som hvorvidt Fritz Langs
Metropolis er udtryk for en teknofobisk reaktion mod det moderne
industrisamfund, hvad der udgør relevante hensyn bag retslig re-
gulering af ny bioteknologi, hvorvidt den menneskelige bevidst-
hed i princippet kan anskues som en kompleks computer og hvil-
ken form moralsk refleksion over ny teknologi bør antage. 

Det sidste spørgsmål er emnet her.
Den danske debat om anvendelsen af en række nye bioteknolo-

gier har været farvet af en bestemt baggrundsantagelse om forhol-
det mellem teknologi og moral. Opfattelsen kendetegnes ved at
den ser det som moralens opgave i forhold til ny teknologi at ‘træk-
ke en grænse’. 

Forestillingen er at der mere eller mindre automatisk og som føl-
ge af en delvist autonom, delvist økonomisk betinget videnskabe-
lig udvikling til stadighed vil opstå nye teknologiske muligheder
og at moralsk refleksion i forhold hertil i alt væsentligt beløber sig
til at bortsortere en række af disse muligheder som værende mo-
ralsk uønskværdige. 

En tidligere formand for Etisk Råd talte på fleres vegne da han sagde:
»Det er på dette brede felt (af ikke-natuvidenskabeligt rationelle
overvejelser og svar) det etiske rationale må findes for de grænser
vi på samfundsplan finder det nødvendigt at sætte for den uhæm-
mede vækst og den ukontrollerede udvikling.«

Nu er det jo ikke forkert at moralen skal være grænsedragende.
Problemet er hvis nogen tror at dette er udtømmende for moralens
funktion i forhold til ny teknologi. En sådan opfattelse betyder
nemlig let at eksisterende skadevoldende teknologier i for høj grad
undgår problematisering, jf. biltrafik. Dertil kommer en alt for rin-
ge opmærksomhed på tungtvejende moralske grunde for anven-
delsen og udviklingen af bestemte nye teknologier. Langt største-
delen af de resurser der i dag anvendes på udviklingen af nye me-
dicinske teknologier kommer en ganske lille og velstillet del af jor-
dens befolkning til gode. Denne komplekse prioriteringsproblem-
stilling har dog – givet opfattelsen af moralen som teknologiens ni-
dkære grænsedrager – kun ringe opmærksomhed.

Jeg skal i det følgende forholde mig til denne baggrundsantagel-
se ved at pege på en række begrænsninger ved tre af de mest al-
mindelige indvendinger mod at tillade nye bioteknologier som
næres af nævnte opfattelse af den moralske refleksions opgave. 

Glidebaneargument
Den nok mest almindelige indvending mod at legalisere eller at
undlade at forbyde anvendelsen af en ny teknologi er det såkaldte
glidebaneargument. 

Et sådant argument er fx blevet fremført til fordel for at forbyde
frasortering af befrugtede æg hvor den person som ægget vil ud-
vikle sig til på grund af genetiske fejl vil være disponeret for at ud-
vikle en alvorlig sygdom. 

Glidebaneindvendingen siger at selv om det isoleret set kunne
være moralsk forsvarligt at legalisere en sådan praksis, så er det ik-
ke desto mindre set ud fra en bredere betragtning moralsk forkert.
Bekymringen er at hvis vi tager dette tilsyneladende uskyldige
skridt, så vil en række sociale og psykologiske årsagsfaktorer med
meget stor sandsynlighed føre til at vi gradvist legaliserer stadig
mere indgribende og problematiske anvendelser af den pågælden-
de teknologi, fx frasortering af befrugtede æg med henblik på at
tilfredsstille forældrenes sexistiske ønske om at få et barn med et
bestemt køn.

Folk der fremfører glidebaneargumenter, kan medgive at der i
princippet er gode grunde til at bevæge sig et stykke ned ad glide-
banen for derefter at stoppe op et bestemt sted. De kan fx mene at
det i princippet kunne være ønskværdigt at bortsortere æg ud fra
et hensyn til at forhindre alvorlige sygdomme og så ikke tillade fra-
sortering af æg ud fra andre hensyn. Men de vil i så fald tilføje at
den mulighed desværre næppe står åben for os. Derfor udtrykket
glidebane.

Glidebanen er glat
Glidebaneargumenter er ikke som sådan dårlige argumenter. Deres
styrke afhænger imidlertid af om de opfylder en række betingelser. 

For det første må glidebanens slutpunkt faktisk være moralsk
uønskværdig og det i en sådan grad at det mere end opvejer de
eventuelle positive konsekvenser som glidebanens første skridt in-
volverer. Det kan ofte være kontroversielt. 

Når fx det indvendes mod IVF behandling at det er første skridt
på en glidebane der ender i reproduktiv kloning af mennesker, så
hviler indvendingen selvfølgelig på at reproduktiv kloning af men-
nesker vitterligt er moralsk uønskværdigt.

Et andet krav man må stille til gode glidebaneargumenter er at
det kan vises at vi ved at tage det første skridt på glidebanen med
en passende stor sandsynlighed vil tage hele turen ned ad glideba-
nen. Det er aldrig nok at det blot er tænkeligt at vi med anvendel-
sen af en given ny bioteknologi bliver ført ud på en glidebane med
katastrofale konsekvenser til følge. Uanset hvad vi vælger at gøre
er det tænkeligt at vores valg vil have katastrofale konsekvenser.

Et tredje krav til glidebaneargumenter er at det kan vises at vi står

VIDENSKABET
FILOSOFI

Der må da 

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

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

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med 

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

Teknologioptimismen er afløst af
stadig flere konflikter melle

TEKNOFOBI – Angsten for teknologiens slagside fik et tidligt udtryk i Fritz Langs Metropolis i 1926.



I sin kritik af den Franske Revolution hæftede Edmund Burke sig
blandt andet ved at datidens revolutionære anså alle erhverv for at
være lige ærefulde. Det anså han for at være et anslag mod natu-
rens orden. I dag vil mange nok snarere anse det for at være stærkt
unaturligt om man genskabte tidligere tiders standsforskelle. 

Mangfoldigheden af hvad der historisk set er blevet betragtet
som unaturligt peger på et alvorligt problem ved indvendingen.
Det er nemlig ganske uklart hvornår noget er unaturligt.

Nogle vil måske på dette punkt indvende at der skam knytter sig
klare deskriptive termer til brugen af unaturlig, nemlig at noget for
at være unaturligt skal være noget som er nyt og uvant. Implikatio-
nen er at hvad der er naturligt vil ændre sig med tiden. Det kan så-
ledes være unaturligt at anvende en ny teknologi når den introdu-
ceres, men naturligt at anvende den efterhånden som folk vænner
sig til den. Man kan derfor spørge hvor vægtig en indvending det
kan være at noget er unaturligt. 

Et andet forslag kunne her være at noget er unaturligt hvis det
involverer anvendelse af videnskabeligt baserede teknikker til at
ændre begivenhedernes gang. Det forslag er måske rimeligt klart
og indebærer at stort set en hvilken som helst teknologi der er ud-
viklet inden for de sidste 150 år er unaturlig. 

Igen er det imidlertid svært at se hvad der er uønskværdigt ved
at noget er unaturligt i denne forstand. Fx vaccinationer involverer
jo anvendelse af videnskabelige teknikker til at redde mennesker
der ellers ville være omkommet som følge af infektionssygdomme.
Det forekommer urimeligt at sige at det derfor er moralsk uønsk-
værdigt at vaccinere folk.

Et tredje forslag hviler på en tanke om at alle organismer har et
potentiale som er bestemt af hvad typiske organismer af den på-
gældende type vil udvikle sig til under passende omstændigheder.

Noget er unaturligt hvis det forhindrer den pågældende ting i at re-
alisere sit potentiale. 

Det afgørende problem ved forslaget er imidlertid at det er al-
deles uklart hvorfor det i sig selv skulle være moralsk problematisk
at en organisme afviger fra det udviklingsforløb der er typisk for
dens art. Al evolution er foregået ved at nogle organismer i kraft af
mutationer har afveget fra deres artstypiske udviklingsforløb på en
for dem fordelagtig måde. Havde sådanne unaturlige afvigelser ik-
ke forekommet, så ville menneskeheden aldrig have set dagens lys.

En sidste mulighed er at unaturlig bliver anvendt næsten på sam-
me måde som dårlig og at der derfor slet ikke knytter sig nogen sub-
stantielle deskriptive kriterier til dens anvendelse. Problemet er i
så fald at der ikke kan ligge nogen forklaring i at sige at en bestemt
ny teknologi er dårlig fordi den er unaturlig. I så fald ligger der nem-
lig ikke andet i at sige at noget er unaturligt end at det er dårligt.

Menneskesyn 
En sidste indvending mod nye bioteknologier hævder at visse nye
bioteknologier strider mod vores menneskesyn.

Før vi tager stilling til om dette en holdbar indvending, så bør vi op-
nå en større klarhed over hvad et menneskesyn egentligt er. En mu-
lighed er at et menneskesyn er en opfattelse af hvilke centrale moral-
ske principper der gælder for hvorledes mennesker bør behandles. 

Hvis det er tilfældet, så udgør henvisningen til et bestemt men-
neskesyn ikke i sig selv en begrundelse, men snarere en angivelse
af at man mener at der findes en sådan. Det kan fx være at vores
menneskesyn udgøres af nogle få og meget generelle etiske prin-
cipper og at disse sammenholdt med de empiriske fakta om repro-
duktiv kloning af mennesker indebærer at det ikke er moralsk for-
svarligt at klone mennesker. 

Heri ville ligge en mulig god begrundelse for hvorfor reproduk-
tiv kloning ikke er moralsk forsvarlig. Men begrundelsen hviler i så
fald på henvisningen til et eller flere generelle moralprincipper og
det eller disse bør derfor ekspliciteres og ikke tilsløres af uklare ap-
peller til vores menneskesyn.

En anden mulighed er at et menneskesyn udgøres af en række
overordnede empiriske
og metafysiske antagel-
ser om hvad mennesket
er for en størrelse. I den
forstand kan vi tale om at
Darwins udviklingslære
indebærer et bestemt na-
turalistisk menneskesyn
idet det angiver en over-
ordnet empirisk forkla-
ring af hvorledes menne-
sket er opstået. 

I samme forstand kan
vi tale om at Sartres eksi-
stentialisme rummede et
særligt menneskesyn af
metafysisk tilsnit der

kendetegnes ved at mennesket ikke kan tage indholdet af sit liv for
givet udefra, men nødvendigvis må betragte det som genstand for
eget valg. 

Det første man bør sige om unaturlighedsindvendingen er at det
som strengt taget strider mod vores menneskesyn næppe nogensin-
de vil være selve anvendelsen af den nye teknologi, men derimod
den videnskabelige teori eller de videnskabelige fakta der ligger
bag den pågældende teknologi. Skulle det fx nogensinde blive mu-
ligt at påvirke fremtidige personers mentale egenskaber gennem
genmanipulation, så vil det ikke være det forhold at man anvender
genmanipulation til det formål der strider mod vores menneskesyn. 

Det vil derimod, om noget, være selve det forhold at det er mu-
ligt at påvirke menneskers adfærd ad denne vej. Men hvis vores
menneskesyn strider mod en velbegrundet videnskabelig teori, så
er der god grund til at tro at vores menneskesyn er falsk hvilket
snarere taler for at revidere vores menneskesyn end at forbyde den
pågældende nye teknologi. ■

Kasper Lippert-Rasmussen er lektor på Institut for Filosofi, Pædago-
gik og Retorik. 

Artiklen bygger på den netop udkomne antologi ‘Der må da være en
grænse! Om holdninger til ny teknologi’ der er redigeret af Kasper
Lippert-Rasmussen og udkommet på Museum Tusculanum Press. An-
tologiens Bidragydere er: Mickey Gjerris (teologi), Mette Hartlev (ju-
ra), Lene Koch (folkesundhedsvidenskab), Claus Emmeche (naturfi-
losofi og videnskabsstudier), Jens Hoff (statskundskab), Bent Folt-
mann (molekylærbiologi), Gert Balling (IT-Universitetet) og Kasper
Lippert-Rasmussen (filosofi). Arbejdet forventes fulgt op på forskellig
vis i KU’s nuværende satsningsområde, Biocampus.

ATP udskriver
prisopgave
om det danske
pensionssystem:

Borgerne og
pensionen i det
aldrende samfund
Pensionssystemet er en af velfærdssamfundets
absolutte grundpiller. I op mod en tredjedel af
de fleste borgeres levetid afhænger vores liv og
velfærd af de pensionsydelser, vi får udbetalt.

Pensionssystemets indretning rummer en ba-
lance mellem samfundsmæssige, sociale mål
på den ene side og individets ønsker og behov
på den anden side - en balance, som deler an-
svaret mellem individ og samfund.

Pensionssystemets indretning er afgørende for
pensionisternes økonomiske tryghed, for den
enkeltes mulighed for at overskue og plan-
lægge sin pensionisttilværelse og for vores
evne til at møde de udfordringer, som de kom-
mende årtiers demografiske udvikling stiller os
overfor. Men balancen mellem det individuelle
ansvar og de generelle samfundsmæssige mål
kan samtidig tænkes at have betydning for det
folkelige engagement. Det dilemma er pris-
opgavens nøgletema.

Er pensionssystemet til at forstå for den en-
kelte? Hvilken betydning har det, hvis borgerne
ikke forstår en så central del af velfærdssam-
fundet? Rummer pensionssystemet den rette
balance mellem den enkeltes og samfundets
ansvar for forsørgelsen i alderdommen? Og
hvad er alternativerne og deres konsekvenser?

Det er nogle af de spørgsmål, ATP ønsker be-
lyst i prisopgaven „Borgerne og pensionen i
det aldrende samfund“, der udskrives i forbin-
delse med ATP’s 40 års jubilæum.

Der kan indleveres to forskellige typer besva-
relser til prisopgaven - analyser og essays. I
kategorien analyser er førsteprisen på 200.000
kr. og andenprisen på 100.000 kr. I kategorien
essays er førsteprisen på 50.000 kr. og anden-
prisen samt eventuelt yderligere priser på
25.000 kr.

Fristen for indlevering af besvarelser er den 1.
februar 2004.

Besvarelserne vurderes af et bedømmelsesud-
valg bestående af  direktør Jørgen Sønder-
gaard (fmd.), Socialforskningsinstituttet, og for-
mand for ATP’s bestyrelse, Nina Smith, profes-
sor ved Handelshøjskolen i Aarhus, og Lennart
Lynge Andersen, professor ved Handelshøjsko-
len i København og formand for Pensions-
markedsrådet.

Læs hele opgaveformuleringen og betingel-
serne for at deltage i prisopgaven på
www.atp.dk/prisopgave
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f en mere kritisk indstilling til ny teknologi, og vi oplever 
m teknologisk udvikling og etik, værdier og følelser 

Dig og ny teknologi
Københavns Universitet afholder den 21. oktober en konference om

holdninger til ny teknologi. Det foregår i Alexandersalen på Bispetorvet

fra kl. 9.15-16.00. Alle, såvel ansatte som studerende, er velkomne.

Se mere på www.ku.dk/nyheder/.
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Af Allan Helleskov Kleiner

Vi red over alt i byen og
søgte hvor vi red. Ende-
lig så vi stedet hvor The

College nu står... og omgående
afgjorde vi at vi havde fundet
det fineste sted i hele Beirut
hvis ikke i hele Syrien.’

Således beskriver grundlæg-
geren af American University of
Beirut (AUB), pastor Daniel
Bliss, hvordan de lærde mænd
for næsten 150 år siden fandt
stedet hvor et af Mellemøstens
mest eftertragtede universiteter
nu ligger. Og den 28 hektar
store campus ligger da også
fremragende med udsigt til
Middelhavet. Med højt solskin
og over 30 grader ligner cam-
pus’en mere et afsnit af ung-
domsserien Beverly Hills 90210
end en mellemøstlig uddannel-
sesinstitution.

Siden de første 16 studenter
kunne sætte sig til rette i 1866
er der sket meget. I dag er Bei-
rut hovedstad i Libanon, og det
kaktus- og sandområde missio-
nærerne red igennem er i dag
et eftertragtet område i Beirut.

Der er flere private univer-
siteter i Libanon. Alene i Beirut

er der tre amerikanske univer-
siteter, et fransk og flere ara-
biske. AUB er et non-profit uni-
versitet, og det betyder at de
5.000 dollars per semester som
de fleste af de 5.000 studeren-
de betaler, bliver brugt på løn-
ninger, vedligeholdelse osv. De
fem fakulteter skal ikke tjene
penge til investorer.

Amerikansk system
Foran en af 81 bygninger der
sammen med forskellige sports-
faciliteter udgør campus, sidder
20-årige Youssef. Fra en beha-
gelig plads i skyggen betragter
han sammen med nogle studie-
kammerater arbejdet på græs-
plænen foran bygningen hvor
der er ved at blive gjort rent
efter weekendens festligheder.
En scene vidner om at der har
været koncert og kridtstreger
om forskellige former for kon-
kurrencer. 

Efter det første år som er fæl-
les og bliver afviklet på Art and
Science, går han nu på School
of Business. Han afspejler me-
get godt hvilken type studeren-
de der går på AUB. Der findes
naturligvis en række scholar-
ships i bedste amerikanske stil

til opvakte studerende, men det
er hovedsageligt mellem- og
overklassens børn der går på
AUB. Youssefs far er bankdirek-
tør, og hans mor er medlem af
parlamentet. 

Det er ikke kun navnet på
universitetet der stammer fra
det amerikanske kontinent. Det

gør undervisningsformen også.
Alt foregår på engelsk.

»Vi har et amerikansk under-
visningssystem. Det betyder at
du er enormt afhængig af dit
forhold til din lærer. Er du kom-
met på kant med din undervi-
ser eller kan han af en eller an-
den årsag ikke lide dig, så får
du problemer,« siger Youssef.

Eksamen står for døren, og
eksamensformen kan i nogle
fag være et multiple choice-ske-
ma med fire valgmuligheder
hvor det rigtige svar skal
krydses af. Hvilken karakter
den studerende får på sit eksa-
menspapir regnes ud på bag-
grund af hvordan den stude-
rende har klaret sig i løbet af
året og antallet af rigtige svar i
testen. Den eksamensform er
Youssef meget kritisk overfor. 

Virkelighedsfjern
Det er ikke kun eksamensfor-
men, Youssef har problemer
med. Undervisningsformen kan
han heller ikke lide.

»Vi har intet projektarbejde,
og det synes jeg er et stort pro-

blem. Det gælder bare om at
læse til eksamen og lære uden-
ad, men efter eksamen glem-
mer du det hele igen. Vi ville
gerne have mere stof fra den
virkelige verden. Meget af vores
undervisning er utrolig teore-
tisk og har ingen relevans i for-
hold til resten af verden. Det er
svært at overføre teorien til
praksis.«

Det er forskelligt hvor mange
timer de studerende har, men
de skal have et vist antal credits
for at fuldføre deres studium.
Hvert fag giver et bestemt antal
credits afhængig af sværheds-
grad, længde osv. Den stude-
rende skal så selv sammensætte
sit skema så det opfylder krave-
ne for uddannelsen. Hvordan
skemaet i sidste ende kommer
til at se ud, afhænger af hvilke
kurser den studerende vælger.
Youssef har i øjeblikket 15 ti-
mer á 50 minutter om ugen.

»Der er utroligt pres på de
gode underviseres kurser mens
andre klasser står tomme. Det er
der ikke så meget at gøre ved,
for vi skal selv planlægge vores

undervisning. Det er et led i at
gøre os klar til samfundet.«

I Libanon flytter unge hjem-
mefra når de er færdige med
deres uddannelse og er hvad
Youssef kalder ‘giftemodne’.
Han ved godt at når har er klar
til at flytte hjemmefra med sin
bacheloreksamen fra den ame-
rikanske læreanstalt i flyttekas-
sen, hænger de gode jobs ikke
på træerne.

»Der er ikke arbejde nok til
os. Derfor bliver vi tvunget til at
tage stillinger vi er klart
overkvalificerede til. Det er na-
turligvis frustrerende, men
sådan er det. Vi er nødt til at
uddanne os for overhovedet at
få et job.« ■

ahk@a-h-k.dk

Artikelserien er lavet i samarbej-
de med Center for Kultursamar-
bejde med Udviklingslandene og
Det Danske Institut i Damaskus.

Allan Helleskov Kleiner er
freelancejournalist.
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KORT OG GODT – På American

University of Beirut er de studerende

trætte af udenadslære. De vil have

mindre teoretisk undervisning. 

Non-Profit i Beirut
De studerende på American
University of Beirut vil have

mere projektarbejde og 
virkelighedsnær undervisning. 

De er trætte af det 
amerikanske undervisnings-

system hvor de lærer udenad
for at bestå eksamen

MERCEDESTRANSPORT – Hver morgen hælder store biler deres dyrebare last ud foran hovedindgangen til det amerikanske universitet i

Beirut.

Universitetsavisen i Mellemøsten
I den tredje artikel fra Mellemøsten er Universitetsavisen i Libanons hovedstad, Beirut, for at besøge American University of Beirut. 

De øvrige artikler har været bragt i de to foregående numre og har handlet om Damaskus Universitet og Amman University.
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SYNSPUNKT

■ SPROGFEJDE

Skriv, tænk og 
tal engelsk

DEBAT ▼  

Ejendomsret, 3. årsprøve, kompendium
af Mads Dambæk

Kompendiet giver en kortfattet og systematisk oversigt
over pensum i faget Ejendomsret på 3. årsprøve ved
Københavns Universitet og virker som repetitionsover-
sigt i eksamenssammenhæng.

Pris: kr. 245,-   Sider: 245    Best. nr.: 61906816

Folkeretten, 2. årsprøve, kompendium
af Jacob Hjelm, Asbjørn Haugstrup og Thomas Dahl Stenfeldt Mathiasen

Bogen, som følger lærebogens kronologi, giver en sys-
tematisk oversigt over pensum i folkeret på den juridis-
ke grunduddannelse ved Københavns Universitet. Efter
hvert kapitel følger relaterede domsresumeer, og der er
sidehenvisninger i margin.

Pris: kr. 130,-   Sider: 88   Best. nr.: 61904708

Familie- og arveret, 1. årsprøve, kompendium
af Jesper Stig Andersen og Rune Hørby

Dette opdaterede kompendium er en kortfattet, men
særdeles anvendelig gennemgang af faget familie-
og arveret. Kompendiet kan bruges til støtte ved en
gennemgang af lærebøgerne og til repetition.

Pris: kr. 170,-   Sider: 148   Best. nr.: 61903515

Formueretten, 1. årsprøve, kompendium
af Jesper Stig Andersen og Rune Hørby

Studerende på jura-studiet ved Københavns Universitet
kan drage stor nytte af kompendiet, der kort og godt
fremhæver de væsentligste regler inden for Erstatnings-
ret, Aftaleret, Køberet og Ejendomsret.

Pris: kr. 175,-   Sider: 144   Best. nr.: 61902764

Nytorv 5 • 1450 København K. 
Tlf. 33 74 07 00 • Fax 33 12 16 36 
thomson@thomson.dk
www.thomson.dk 

FORSTÅ PENSUM!
- Få overblik med kompendierne

Alle priser er inkl. moms. Bemærk, best. under kr. 1.000,- tillægges kr. 47,- 
i eksp. gebyr

NYHED

Køb kompendierne i din studiebog-
handel eller bestil dem direkte i online-
butikken på www.thomson.dk

NYHED

Pøbeleftergivenhed
Det er en skandale at Københavns Universitet har en rektor der gen-

tagne gange finder sig i at blive afbrudt af en pøbel der synger sjofle

sange.

Erik Bach, Billund, læserbrev i Berlingske Tidende 9.9. 2003 

For tiden arbejder en del
kræfter for at danske for-
skere skal skrive, tale og

tænke dansk. Man kan identi-
ficere bekymringer på to ni-
veauer. 

Den første går på at når det
danske sprog ikke bliver brugt
af videnskabsfolk i videnskabe-
lige sammenhænge – det vil si-
ge i publikationer, konferencer
og til dels i undervisning – så
vil det danske sprog komme til
at mangle en række ord, ven-
dinger og talemåder som opstår
i og med udviklingen af det vi-
denskabelige sprog. Hvis for-
skere udelukkende bruger en-
gelsk, så berøves sproget et væ-
sentligt udviklingspotentiale. 

Den anden bekymring hæn-
ger sammen med sprogets kul-
turskabende karakter. Man an-
tager at sproget – i det mindste
delvist – konstituerer kulturen.
Problemet er så at idet sproget
ikke udvikler sig inden for hele
forskningsfeltet, så stagnerer
eller direkte degenerer visse
dele af kulturlivet. 

Ideerne til at imødegå be-
kymringerne bygger grundlæg-
gende på at ville ændre forsker-
nes adfærd: få dem til at tale,
tænke og skrive dansk. Men
hvis vi ser realistisk på det, så
er det ikke en hensigtsmæssig
vej. Forskningen er så specia-
liseret at der ofte kun er ganske
få, ja nogle gange slet ingen,
hjemlige forskere der har præ-
cis samme forskningsfelt. 

Det betyder at man ikke kan
forvente at få nyttig respons fra
andre forskere. Man kunne selv-
følgelig indføre en slags hjem-
lige skygge-tidsskrifter hvor
alle hjemlige forskeres uden-
landske publikationer også
skulle trykkes i dansk oversæt-
telse. Det tror jeg ikke at for-
skerne ville have noget imod.
Det er nok snarere et politisk
spørgsmål om midler. Men ide-
en om skygge-tidsskrifter er
faktisk ikke særlig god. 

At forskningen er så speciali-
seret indebærer at den – uden
pædagogisk formidling – er me-
get svært forståelig for andre
end fagfolk. Skygge-tidsskrif-
terne ville derfor ikke tjene til
formålet.

Professionelle formidlere 
Hvordan skal vi så løse proble-
met? En mulighed er at argu-
mentere for at der slet ikke er

hold i bekymringen om at spro-
get og kulturen degenerer hvis
ikke forskere forsker på dansk. 

Skønt jeg ikke deler bekym-
ringerne, vil jeg ikke gå den vej.
Min pointe er at vi kan imødegå
begge bekymringer uden at
ændre på forskernes adfærd.

Vejen er at satse hårdt på pro-
fessionel videnskabsformidling.
Det kan man gøre på flere må-
der. Et konkret forsøg er kom-
met fra Statens Humanistiske
Forskningsfond (SHF) der i
2001 opslog nogle formidlings-
stipendier. Man kunne søge om
en pose penge til at formidle
nye humanistiske forsknings-
resultater. Desværre har SHF
p.t. ikke planer om at opslå lig-
nende stipendier i fremtiden.
Men det skulle man tage at lave
om på. For hvis der var en god
sum økonomiske midler som
fagfolk med interesse for viden-
skabsformidling kunne søge, så
ville en stor del af bekymringer-
ne kunne imødegås. 

Hvis jeg fx skulle formidle
værdien af resultater inden for
de seneste års forskning i be-
vidsthedsfilosofi, så ville jeg jo
være nødt til at opfinde danske
pendanter til de væsentligste
engelske ord, begreber og ven-
dinger inden for dette felt.

Et andet forslag kunne være
at oprette kandidatuddannelser
i forskningsformidling for hver
af de videnskabelige hovedfel-
ter humaniora, samfundsviden-
skab og naturvidenskab. Med
sådanne uddannelsesmulig-
heder ville man skabe en grup-
pe af kandidater der havde
videnskabsformidling som
deres primære arbejdsfelt, og
dette ville sikre at de væsentlig-
ste af videnskabens resultater
ville blive kommunikeret ud i
den brede offentlighed på klin-
gende dansk. Ad åre kunne
man helt lægge ansvaret for
videnskabsformidling over på
de nye professionelle formid-
lere.

Gennem massive fondsmid-
ler øremærket videnskabsfor-
midling og/eller kandidat-
uddannelser i videnskabsfor-
midling er det muligt at imøde-
gå bekymringen om at dansk
sprog og kultur degenereres
hvis ikke forskere forsker på
dansk uden at ændre forsker-
nes adfærd ved at tvinge dem
til at tænke, tale og skrive så og
så meget på dansk. ■

Af filosof

Thomas Boysen
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Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

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

bringes kun én gang. 

Deadline 29/9 for avis 15 der udkommer 10/10, 

og deadline 13/10 for avis 16 der udkommer 24/10.

NAVNE

Tiltrædelser

Niels Ødum 

Niels Ødum er

tiltrådt stillingen

som professor i

Signaltransdukti-

on i Immunsyste-

met ved Molekylærbiologisk In-

stitut. Den nye professor har en

omfattende og original viden-

skabelig produktion inden for

udforskningen af hvordan signal-

stoffer og vævstypemolekyler

styrer immunforsvarets celler ved

kræft, infektion og autoimmune

sygdomme som Crohn’s sygdom

og gigt hos børn. Det er Niels

Ødums ambition at finde bedre

og mere præcise måder til at an-

gribe kræft og behandle autoim-

mune sygdomme samt at gøre

vejen fra laboratoriet til patien-

ten kortere.

Priser

Jørgen Peder Steffensen og

Svend E. Harnung

De to forskere har modtaget Det

naturvidenskabelige Fakultets

Formidlingspris på 25.000 kr. Jør-

gen Peder Steffensen tildeles for-

midlingsprisen dels for løbende

at fortælle offentligheden om

resultaterne af de dybe iskerne-

boringer på den Grønlandske

indlandsis, og dels for sine popu-

lære arrangementer om samme

emne for gymnasieelever. Svend

E. Harnung tildeles formidlings-

prisen for sit utrættelige og man-

geårige arbejde for at øge gym-

nasieelevers interesse for kemi

ved at åbne Kemisk instituts døre

ved Åbent hus arrangementer

for fremtidens studerende og

ved populære, medrivende og ik-

ke mindst spektakulære fore-

læsninger for gymnasielever.

BOLIGER

Bolig søges

København

Periode: Fra 1/10 og et år frem.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær. 

Udstyr: Møbleret. 

Beboer: Par, ikke-rygere.

Kontakt: Martin Platt, Asien-in-

stituttet, tlf. 3616 7371/3532

8838 el. e-mail:

platt@hum.ku.dk.

Indre København

Periode: Senest fra 1/12-03 til

31/8-03.

Størrelse: Lejlighed, 2-21/2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. 5.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og elektri-

citet. 

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002 el. 

e-mail: tine.greir@econ.ku.dk.

(Stor)københavn

Periode: Fra 1/1-04 for 1 el. 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Udenlandsk forsker med

familie, 3 pers.

Husleje: 4.-5.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Kontant: Annette B. Brandi, Pa-

num Instituttet, tlf. 3532 7300,

e-mail: brandi@plab.ku.dk.

København og omegn

Periode: Snarest, for 2 år.

Størrelse: Værelse.

Beboer: Studerende K, ikke-ry-

ger, ingen kæledyr.

Kontakt: Anders Krogh, Bioinfor-

matik-centret, tlf. 3532 1329,

e-mail: krogh@binf.ku.dk.

Bolig udlejes

Bagsværd Sø

Periode: Fra 1/10-03.

Størrelse: Værelse, 12 kvm. med

egen indgang.

Udstyr: Evt. møbleret. Eget køk-

ken og adgang til toilet, bad

og vaskemaskine.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, el. 

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: Annette Vilen, tlf. 4444

3848, e-mail: annette@vilen.dk. 

Nivå

Periode: Fra 1/11-03 og et år

frem, evt. forlængelse.

Størrelse: Villalejlighed, 2 vær, 86

kvm.

Udstyr: Umøbleret el. delvist

møbleret.

Husleje: 7.600 kr. pr. md. ekskl. el

og varme.

Kontakt: E-mail:

jan@sangstad.dk.

Frederiksberg 

Period: From 1/10-03 to 30/9-04. 

Size: Apartment, 3 rooms, 75 sqm.

Equipment: Kitchen, bathroom,

courtyard and free washing

machine. Fully furnished. 

Tenants: Couple or guest profes-

sor, non-smoker. 

Rent: 7.000 kr. per month excl.

heating, electricity and phone.

Deposit: 14.000 kr.

Contact: E-mail: novoFS@hot-

mail.com.

Østerbro.

Periode: Fra 1/1 til 1/7-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

vaskekælder.

Beboer: Forsker el. studerende,

ikke-ryger.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

varme, vand og el.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: E-mail: Sabrina.juste-

sen@tiscali.dk, tlf. 2721 1201.

Virum

Periode: Fra 1/9-03.

Størrelse: Værelse, 18 kvm., hems

(4 kvm.) og eget badeværelse.

Udstyr: Møbleret (inkl. køleskab

og kogeplade) med adgang til

have.  

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: E-mail: johan.heger-

mann@mail.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/11-03 til 1/11-04.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. 65

kvm.

Udstyr: Evt. møbleret, bad, køk-

ken, gårdhave, vaskekælder.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. ekskl. el.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail: Christina_krab-

be@hotmail.com, tlf. 5192

9154.

København NV

Periode: Snarest. 1 år m. mulig-

hed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 64

kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl. a

conto el, gas og varme.

Depositum: 21.000 kr.

Kontakt: E-mail: Mariah-Nata-

scha.Malewicz@SAS.dk.

Christianshavn

Period: From 1/11-03 to 15/04-04.

Size: Shared apartment, 3 rooms,

82 sqm. Furnished. 

Tenant: Non-smoker without cat

allergy. 

Rent: 4.000 kr. per month.

Deposit: 5.000 kr.

Contact: Safi Darden, e-mail: 

s-kdarden@zi.ku.dk, tel. 4096

9776.

Vanløse

Period: From mid october.

Size: Apartment, 3 rooms, 60

sqm.

Tenants: Guest professor or the

like, max 2, non-smokers.

Rent: 6.000 kr. per month incl.

water, heating, excl. electr./gas.

Contact: E-mail: mc@christian-

sen.mail.dk or tel. 3871 2238.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/11-03 til 1/2-04.

Størrelse: Værelse, 18 kvm i lej-

lighed, 3 vær.

Udstyr: Evt. delvist møbleret. Ad-

gang til stue, bad og køkken.

Deles med M stud. 

Husleje: 2.800 kr. pr. md.

Depositum: 5.600 kr.

Kontakt: Rune Asmussen, tlf.

7730 9381.

København N

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, 13 kvm i kol-

lektiv.

Udstyr: El, varme, vand, tlf., avi-

ser, adsl, vaskemaskine og op-

vaskemaskine, badekar mm.

Fælles mad 700 pr. md. 

Husleje: 3.000 kr. pr. md. 

Andel/depositum: 38.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3585 8717.

Charlottenlund

Periode: Snarest muligt. Min. 12

mdr. Gerne 24 mdr.

Størrelse: Villalejlighed, 3 vær.,

90 kvm. 

Udstyr: Badeværelse, køkken og

have.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. 

Depositum: 48.000 kr.

Kontakt: Tlf. 6530 3108 el. e-

mail: iphylle@lite.dk.

Nørrebro

Periode: Snarest for 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Delvist møbleret. Adgang

til gårdmiljø og vaskekælder.

Beboere: Helst uden småbørn og

husdyr.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. inkl. el,

vand, varme, gas, fællesanten-

ne og bredbånd. 

Kontakt: Tlf. 4581 1899 el. 4014

5913.

Østerbro

Periode: Fra 1/11-03 til 31/5-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 70

kvm.

Udstyr: Møbleret. Stort spisekøk-

ken og badeværelse med va-

skemaskine. Gård. 

Husleje: 5.400 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: Johanna Haas, tlf. 2465

0868, e-mail:

Haas@jubiimail.dk.

Specialepladser

Specialelokale udlejes

Stille specialelokale udlejes på

Frederiksberg m. plads til 2 stu-

derende for i alt 1.500 kr. pr.

md. Værelset rummer skrive-

borde, stole og reoler samt te-

lefonstik (internet). Adgang til

køkken og toilet. 

Kontakt: Stine, tlf. 3811 2196, e-

mail: ballis1@hotmail.com.

STILLINGER

Samfundsvidenskab

Adjunktur i sociologi
Sted: Sociologisk Institut. 

Indhold: Særligt henblik på ele-

mentære og videregående

kvantitative metoder. Arbejds-

opgaverne omfatter forskning,

undervisning og administra-

tion. Til stillingen er knyttet

undervisning på ph.d.-, kan-

didat- og bachelorniveau. 

Kvalifikationer: Erfaring med ud-

vikling af undervisningsforløb i

kvantitative metoder.

Omfang: 3-årig videreuddan-

nelsesstilling til besættelse pr.

1/2-04. el. efter aftale.

Ansøgningsfrist: 17/11-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne baggrund for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/generel.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Peter Abrahamson, tlf.

3532 3941, e-mail: peter.abra-

hamson@sociology.ku.dk.

Sundhedsvidenskab

Lektor i
sundhedskommunikation
Sted: Institut for Sundhedsviden-

skab, Afd. for International

Sundhed.

Indhold: Forskning, undervisning,

vejledning, publicering inden

for området sundhedskommu-

nikation.

Omfang: Stillingen er 1/2 tid og

ledig til besættelse 1/9-04.

Ansøgningsfrist: 30/10-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger, kon-

takt institutleder Allan Krasnik,

tlf. 3532 7971 el. Fakultetsse-

kretariatet tlf. 3532 7048.

To eksterne lektorater 
Sted: Medicinsk Fysiologisk

Institut.

Indhold: Tilrettelæggelse og gen-

nemførelse af undervisning i

faget Humanbiologi og syg-

domslære ved uddannelserne i

Folkesundhedsvidenskab og

Civilingeniør: Medicin & Tekno-

logi, herunder tilrettelæggelse

og gennemførelse af fore-

læsninger og eksaminer samt

deltagelse i evaluering.

Omfang: Til besættelse 1/1-04 for

en 3-årig periode.

Ansøgningsfrist: 10/10-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt institutleder Jørgen

Warberg el. fagleder Bente

Stallknecht, tlf. 3532 7540, e-

mail: bstall@mfi.ku.dk.

Humaniora

Lektorat
Genopslag
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet. 

Indhold: Lektorat i Islamisk ar-

kæologi og kunst (J.nr. 401-

221-571/03-4361).

Til besættelse: 1/2-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: Forlænget til

8/10-03.

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

linger, tlf. 3532 8087.

TAP-stillinger

Webmaster/
informationsspecialist
Sted: Kommunikationsafdeling-

en, Fællesadministrationen.

Indhold: Vedligeholde og udvikle

navigationssiderne på

www.ku.dk; rådgive web-med-

arbejdere på fakulteter, insti-

tutter og andre enheder; vedli-

geholde og udvikle Fællesad-

ministrationens sider; udvikle

kommunikationsafdelingens

egne sider på www.ku.dk/kom-

munikation.

Omfang: Barselsvikariat. Til be-

sættelse 1/11-03 og for 1 år

evt. med mulighed for forlæn-

gelse.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale-

kontoret, Nørregade 10,

Postboks 2177, 1017 Kbh. K.

J.nr. 712-250-390/03.

Ansøgningsfrist: 8/10-03, kl. 12.00.

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

linger.

Laborant/
laboratorietekniker.
Sted: Retsmedicinsk Institut,

Retskemisk Afdeling.

Indhold: Udpakning, registrering

og analyse af prøver for ind-

hold af aktuelle stoffer; ved-

ligeholdelse af apparatur; op-

timering af anvendte metoder.

Kvalifikationer: Interesse for kro-

matografiske analysemetoder,

herunder GC/MS og erfaring

med PC på brugerniveau. 

Omfang: Ansættelse for perio-

den fra 1/10-03 til 30/9-04.

Ansøgningsfrist: 30/9-03, kl. 12.00.

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

linger.

Studentermedhjælpere
Sted: Ivu*C – Center for informa-

tion om videregående uddan-

nelser i København.

Indhold: Vejlede potentielle stu-

derende (personligt, telefonisk

og via e-mail) om de videre-

gående uddannelser i hele lan-

det, varetage administrative

opgaver og udføre forefalden-

de kontorarbejde.

Kvalifikationer: Studerende på

en videregående uddannelse

med erfaring fra fx job som

faglig vejleder el. STORM-vejle-

der og med godt kendskab til

de videregående uddannelser.

Omfang: 2 stillinger a ca. 8-10

timer/uge til besættelse pr.

1/11-03.

Ansøgning sendes til: Ivu*C,

Fiolstræde 22, 1., 1171 Kbh. K.

Mrk. ‘studentermedhjælp’.

Ansøgningsfrist: 1/10-03.

14 Un i v e r s i t e t s av i s e n  14  . 2 0 0 3

Internationale
magasiner
med store 

studierabatter!
Newsweek: 27 uger 209,00
The Economist: 26 uger 340,00
Time Magazine: 27 uger 207,00
Nat. Geographic: 12 nr. 292,50
Scientific American: 12 nr. 365,00
Vogue (UK): 12 nr. 605,00
Vanity Fair (UK): 12 nr. 560,00
Business Week: 26 uger 258,00
GQ: 12 nr. 560,00
Guardian Weekly: 26 uger 350,00
L'Express: 26 uger 320,00
Le Nouvel Observ.: 26 uger 430,00
Psychology Today: 6 nr. 240,00

NORDIC
Rokhøj 6, 8520 Lystrup

Tel. 86 22 31 88, Fax 86 22 81 59

www.nordicsubs.com

Tilbudene gælder for studerende
og akademisk personale.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Fuldt opslag: www.ivuc.dk/job.  

Yderligere oplysninger: Center-

leder Torben Lier Theilgaard,

tlf. 3532 2916.

Øvrige stillinger

Eleni Nakou Fellow 
Sted: Det Danske Institut i Athen.

Indhold: Akademisk medarbejder

fortrinsvis med instituttets ud-

advendte kulturelle aktiviteter. 

Kvalifikationer: Videnskabeligt

skolet medarbejder inden for

de relevante fag med grundigt

kendskab til moderne græsk

sprog. 

Omfang: Foreløbig 3 år. Tiltræ-

delse så vidt muligt i foråret

2004. 

Ansøgning: Vedlæg cv og oplys-

ninger om faglige og andre

kvalifikationer.

Sendes til: Det danske Institut i

Athen, Herefondos 14, Gr

10558 Athen.

Ansøgningsfrist: 15/10-03. 

Yderligere oplysninger: Det dan-

ske Institut i Athen, tlf. 0030-

21032 44644 (kl. 9-13 græsk

tid).

Ph.d.-stipendier

Statskundskab
Sted: Institut for Statskundskab. 

Indhold: Forskeruddannelsen fo-

regår i nær sammenhæng med

forskningen inden for hoved-

områderne: komparativ politik,

international politik og forvalt-

ning. Forskningsplanerne for

de kommende år har særligt

fokus på koncentrationsområ-

derne: a) Stat, demokrati og

identitet, b) Europæisk sikker-

hed og integration samt c) Den

offentlige sektor i opbrud. In-

stituttet på forskeruddannel-

sen optager stipendiater med

projekter inden for de tre poli-

tologiske hovedområder gerne

med vægt på koncentrations-

områderne. 

Kvalifikationer: Ansøgere skal –

inden forskeruddannelsens

start – have bestået kandi-

dateksamen.

Omfang: 3 år med forventet start

pr. 1/2-04 (el. efter nærmere

aftale). 

Ansøgningsfrist: 17/11-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-stu-

dieleder Ove Kaj Pedersen, tlf.

3532 33796, e-mail:

okp@ifs.ku.dk.

Danish Graduate School 
in Public Health
Place of employment: The PhD

projects are to be carried out

at one of the eight participa-

ting institutions in the Gradua-

te School. Those who receive

the scholarships must subse-

quently be enrolled as PhD stu-

dents at the Faculty of Health

Sciences, University of Copen-

hagen.

Contents: Four PhD-scholarships

will be awarded by the end of

2003 to encourage young sci-

ence graduates to embark on 

a research career in public

health. See titles of the specific

research projects on www.phd-

pubhealth.dk on October 6. 

Applications: Use application

form aimed for enrolment as a

PhD student at The Faculty of

Health Sciences, University of

Copenhagen. Send application

in 6 copies marked ‘Public

Health PhD’.

To be sent to: Forskerskolen i -

Folkesundhedsvidenskab,

Panum Institute, build. 33.4.52,

Blegdamsvej 3, 2200 Cph. N.

Deadline for applications: 1 No-

vember 2003. 

Additional information: Director

of the Graduate School, pro-

fessor Finn Diderichsen, Insti-

tute of Public Health, F.Dide-

richsen@pubhealth.ku.dk.

Ph.d.-stipendier og
kliniske assistenter
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet.

Indhold: 8 stillinger som lønnet

ph.d.-stipendiat samt 4 som

klinisk assistent. Se kvalifika-

tionskrav, arbejdsopgaver, af-

lønning, ansættelsesprocedure

mv. i det fulde opslag.

Til besættelse: 1/1-04 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 2/10-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultetssekreta-

riat, tlf. 3532 7095, e-mail:

hei@adm.ku.dk.
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Studiekreds: Skabelse og tilintetgørelse 
– filosofisk, fysisk og teologisk
Studiekredsen, som begyndte i foråret, fortsætter i samarbejde

med astrofysiker Michael Cramer Andersen. Nye deltagere er

velkomne

Tid: 7/10 kl. 19.30

Sted: Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30

Arr.: Studenterpræsten ved Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest

Emnesøgning på Det Kgl. Bibliotek
Kurset introducerer til forskellige former for emnesøgnings-

værktøjer og -strategier gennem konkrete eksempler

Tid: 8/10 kl. 10.15-13.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek, www.kb.dk/yd/kurser

Gud med os. Kristendom og politik
Temadag med foredrag og debat om kristendom og politik.

Åben for alle interesserede 

Tid: 9/10 kl. 9.15-15.30

Sted: Købmagergade 46, 1., Aud. 7 

Arr.: Studienævnet for Teologi, www.Teol.ku.dk 

We Are Family
Oplæg ved lyriker og filmanmelder ved Weekendavisen Bo

Green Jensen. Efter oplægget vises filmen The Ice Storm fra

1997 

Tid: 9/10 kl. 19.15

Sted: Cinemateket, Gothersgade 55

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis. Tilmelding til Carl

Fuglsang, tlf. 3393 0183, e-mail: cf@rundetaarn.dk 

Forestillingen om et ukompliceret liv med
en mand
Oplæsning ved forfatter Helle Helle

Tid: 10/10 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opgang H, Kbh. K

Arr.: Studenterkredsen

Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer

Kulturnat i Hans Tausens kirke
Studentermenigheden på Amager deltager i Kulturnatten med

lyrikkoncert, salmer mv.

Tid: 10/10 kl. 21.00

Sted: Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6, Islands Brygge

Arr.: Studentermenigheden på Amager

Cross-Continental Food Commodity 
Chain Systems
International konference om globale fødevarekæder som for-

binder producenter i ulandene med forbrugere i de industriali-

serede lande. Se www.geogr.ku.dk/northsouth 

Tid: 10 – 11/10 kl. 9.00-16.30

Sted: Geografisk Institut, Øster Voldgade 10, 2., mødelok.

Arr.: Geografisk Institut v. Niels Fold. Tilmelding til Karin Blo-

ch, e-mail: kb@geogr.ku.dk, tlf. 3532 2500 senest 3/10 

Pris: 100 kr.

Ulandsseminar
Årets tema er 3 forskellige vinkler på udviklingsarbejde

Tid: 19/10 kl. 10.30

Sted: Panum Instituttet

Arr.: IMCC/Uland. Tilmelding senest 11/10 på e-mail:

stineskovborg@musling.dk 

DET SKER

Strikkecafé: Den røde tråd 
Unge og gamle, erfarne og uerfarne, studerende og lokale

mødes over strikkepindene

Tid: Torsdage kl. 15.30-17.30 fra 25/9 til 11/12-03 

Sted: Skt. Johannes Kirkes lokaler på Skt. Hans Torv 30

Arr.: Studentermenigheden ved Natur og Sund 

Karrieremuligheder for cand.scient.’er i
patentbranchen
Den naturvidenskabelige Alumneforening inviterer alle inter-

esserede til karrieredag

Tid: 2/10 kl. 16.00-18.30

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

Arr.: Den naturvidenskabelige Alumneforening. Tilmelding

på nat-alumne@adm.ku.dk. Se www.nat.ku.dk/alumne

Krig til aftenkaffen
Tid: 3/10 kl. 13.00-16.00

Sted: KUA, Aud. 15.1.30a

Arr.: Mediedagsudvalget, Institut for Film og Medieviden-

skab, KU. Se www.ordet.net – Mediedag

På denne mediedag vil diskussionen dreje sig om medier-

nes dækning af forskellige krisesituationer som krig,

terror og naturkatastrofer ud fra kriterier om etik og

relevans. Hvad kan man tillade sig at vise? Kan man som

journalist rapportere objektivt når man selv er på stedet? 

Går medierne for tæt på ofrene? Er det okay at krig gav-

ner seertallene? Fremmer dækningen af en krisesituation

forståelsen eller bliver seerne snarere immune over for

andres ulykke? Hvad betyder reportager for nødhjælpsor-

ganisationernes arbejde i områderne? Panelet består af en

nyhedsredaktør fra DR, en journalist der har rapporteret

fra kriseramte områder, generalsekretæren for Dansk

Røde Kors og en forsker der beskæftiger sig med emnet.

Næsten Kandidat kursus
Tid: 6 – 8/10-03 eller 8 – 10/10-03 ca. kl. 9.00-16.00

Sted: KUA

Arr.: Studievejledning Humaniora. Tilmelding i lok. 10.1.39

el. på www.hum.ku.dk/studievejledning 

Roy Lichtenstein – All about Art
Udflugt til den aktuelle udstilling på Louisiana

Tid: 6/10 kl. 15.00

Sted: Vi mødes i St. Kannikestræde kl. 13.30

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis. Tilmelding til 

Carl Fuglsang, tlf. 3393 0183, e-mail: cf@rundetaarn.dk

senest 3/10

F
O

T
O

: 
S

C
A

N
P

IX



STØTTE

Legater

Enkegrevinde Ulla Ruuth,
født v. Haffners legat
Støtte: Tilskud til fremme af den

evangelisk-lutherske kirkes

mission, praktiske missionsfor-

mål, herunder afholdelse af

missionsforedrag, samt til

anskaffelse af missionsviden-

skabelig litteratur.

Ansøgning: Vedlæg beskrivelse

af hvorledes støtte fra legatet

tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 12.00.

Københavns Universitets
Fond for teologiske kan-
didater og studerende
Støtte: Som tilskud til studie-

rejser el. andre videregående

studier og for at belønne teo-

logistuderende som har udvist

særlig flid el. særlige evner. 

Ansøgning: Vedlæg cv, herunder

cpr.nr., og publikationslister

samt en kort beskrivelse af og

budget for hvorledes støtte fra

legatet tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 12.00.

Læge Dorff Kjeldsen og
Hustrus legat
Målgruppe: Medicinske stude-

rende som er studenter fra

Aalborg Katedralskole og som

har bestået 1. del af medicinsk

embedseksamen.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på Aalborg Katedralskole, tlf.

9631 3770, e-mail: adm@aal-

kat-gym.dk. 

Sendes til: Aalborg Katedral-

skole, Sct. Jørgens Gade 5,

postboks 556, 9100 Aalborg. 

Ansøgningsfrist: 10/11-03 med

morgenposten.

Landsretssagfører af As-
sens, A. M. Andersen og
hustrus legat
Målgruppe: Trængende juridiske

og medicinske studerende ved

KU.

Støtte: Ca. 26 portioner a 15.000

kr. er ledige.

Ansøgning: Anvend ansøgnings-

skema for Københavns Univer-

sitets legater. På forsiden an-

gives legatets navn. 

Sendes til: SU-kontoret, Fiolstræ-

de 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/10-03.

Professor ved Københavns
Universitet, Dr.Theol. 
J. Nørregaard’s rejselegat
for teologiske kandidater
Støtte: Tilskud til studierejser for

teologiske kandidater fra KU.

Ansøgning: Vedlæg cpr.nr. og

publikationslister samt en kort

beskrivelse af og budget for

hvorledes støtte fra legatet

tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 12.00.

Skræddermester Jens Peter
Larsen og hustru Anna
Larsens Mindefond 
Målgruppe: Unge studerende

ved DTU el. KU som er døbt og

konfirmeret i Vordingborg

sogn, Vordingborg landsogn

el. Kalvehave sogn hvis studier

har vist lovende resultater.

Ansøgning: Universitetets stipen-

dieadministration.

Ansøgningsfrist: 15/10-03.

Tidligere sognepræst i
Aadum sogn, Pastor Eme-
ritus Sigurd Anders Michael
Andersens og hustrus
Agnes Dorthea, født Højers
rejselegat 
Målgruppe: Teologiske kandida-

ter fra KU.

Ansøgning: Vedlæg cv, herunder

cpr.nummer, og publkationsli-

ster samt en kort beskrivelse af

og budget for hvorledes støtte

fra legatet tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/10-03, kl. 12.00.

Forskningsstøtte

Kræftens Bekæmpelses
Læge- og Naturvidenskabe-
lige Udvalg
Støtte: Til eksperimentel, klinisk

og epidemiologisk kræftforsk-

ning.

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

og vejledninger fås på

www.cancer.dk el. ved henven-

delse på tlf. 3525 7257, tlf.

3525 7258 el. tlf. 3525 7259.

Ansøgningsfrist: For enkelt- og

gruppeansøgninger over 1

mio. kr. årligt 1/12-03, kl. 16.00.

For ansøgninger under 1 mio.

kr. årligt 16/2-04, kl. 16.00. 

Det Danske Pasteur-Selskab  
Målgruppe: Danske forskere på

videnskabens og erhvervslivets

område inden for mikrobio-

logi, immunologi og de dertil

knyttede videnskaber.  

Støtte: Til studieophold, aktiv

deltagelse i symposier, evt.

kongresser og i særlige tilfæl-

de kurser ved Institut Pasteur

el. lign. mikrobiologiske insti-

tutioner i udlandet.  

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om cpr.nr., privatadresse, cv,

rejsens formål, evt. anbefalin-

ger og invitationer. Oplys om

der er søgt/opnået anden støt-

te. Send i 10 eks.  

Sendes til: Prof., dr.med. N. Høi-

by, Klinisk-Mikrobiologisk Af-

deling, Rigshospitalet, Afsnit

9301, Juliane Maries Vej 22,

2100 Kbh. Ø.  

Ansøgningsfrist: 15/10-03.  

Yderligere oplsyninger: Selskabet

står åbent for nye medlemmer

der ønsker at støtte aktive for-

skere. Kontakt Inger Danielsen,

tlf. 3816 3871 el. 3535 2283.  

Prisopgaver

Arbejderhistorieprisen 2003
Prisen tildeles den bidragsyder

som siden sidste indleverings-

frist har leveret bedste opgave,

speciale el. ph.d.-afhandling

om et tema inden for dansk

eller international arbejder-

historie. Indleverede opgaver

skal være skrevet inden for de

seneste to år og skal være be-

dømt. Også opgaver hvor

hovedvægten er lagt på for-

midling, kan komme i betragt-

ning.

Prisen er på 15.000 kr. Bedøm-

melsesudvalget kan beslutte at

dele beløbet på to el. flere

prismodtagere, eller slet ikke

at uddele prisen. 

Ansøgningsfrist: 17/10-03.

Yderligere oplysninger: ABA,

Nørrebrogade 66 D, 

2200 Kbh. N.
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Det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg opfordrer institutioner, in-

stitutter og videnskabelige selskaber inden for kræftforskningen til at

foreslå nye medlemmer til udvalget. Der er tre ledige pladser i udval-

get. Der søges to molekylære cellebiologer og en kliniker/molekylær

biolog.

Forslag sendes til den Kræftens Bekæmpelse, Bevillingssektionen,

Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. Ø, senest den 15. oktober 2003.

Eksamenstilmelding
Teologi
Termin: Vintereksamen 2003/2004.

Tilmelding: Bachelor- og kandidatuddannelsen (2001-2003 studieordning) i perioden fra 1/10 til

15/10-03. 

Praktisk Teologi: Fra 1/12 til 15/12-03.  

Sted: Al tilmelding foregår på Fakultetskontoret, Købmagergade 46, st. mandag-fredag kl. 10-12,

tirsdag tillige kl. 13-16. Eksamenstilmeldingen skal være ledsaget af godkendt og underskrevet pen-

sum af en faglærer. 

Økonomi 
Termin: Januar 2004.

Tilmelding: For studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og for alle andre studerende

der er indskrevet til at læse fag på økonomi, er der tilmelding i uge 41-43 på www.ku.dk/selvbetje-

ning eller på blanket i uge 41 i SAMF-Informationen, St. Kannikestræde 13, st. kl. 10-15. For ph.d.-

studerende er der kun tilmelding i uge 41 i SAMF-Informationen.

Dispensationsansøgningsfrist: 17/10-03. Dispensationsansøgninger skal afleveres/sendes til Studi-

evejledningen, Studiestræde 6, 1455 Kbh. K.

Yderligere oplysninger: www.samf.ku.dk/eks/eksamen el. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

St. Kannikestræde 13. Vær opmærksom på at tilmelde dig eksamen på den rigtige studieordning.

Studieordningen fremgår af dit studiekort.

Eksamensplan: Evt ændringer vil fremgå på studieinformationssystemet på www.sis.ku.dk, hvor 

Humaniora
Tilmeldingen foregår via nettet, ved Studiekontorets eksamensadministration el. ved det pågælden-

de institut.

Internettet: På www.punkt.ku.dk i perioden fra 20/10 til 3/11-03, kl. 10.00. 

Studiekontorets eksamensadministration: På TORVET ml. trappe 17 og 18 på det gamle KUA i

perioden fra 20/10 til 24/10-03 begge dage inkl. Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 10-17 og fre-

dag kl. 10-15. 

Instituttet: Læser du et af følgende fag, skal du tilmelde dig eksamen direkte på instituttet (se op-

slag om åbningstid på instituttet): Engelsk Institut, Institut for Græsk og Latin, Institut for Historie,

Institut for Nordisk Filologi (Dansk, Finsk, Minoritetsstudier, Center for Kvinde- og Kønsforskning og

Center for Arbejderkulturstudier), Romansk Institut (Fransk, Italiensk, Portugisisk, Rumænsk og

Spansk), Institut for Film- og Medievidenskab.

Elementarkursus i Græsk og Latin: Tilmelding i forbindelse med undervisningen el. ved henven-

delse til koordinator Per Methner Rasmussen, Købmagergade 50, port A, 2. sal, lok. 217a, tlf. 3532

3631.

Naturvidenskab
Termin: Vintereksamen 2003/2004.

Fag: De naturvidenskabelige fag (Matematik, Datalogi, Statistik, Aktuar, Matematik-Økonomi, Fy-

sik, Astronomi, Biofysik, Geofysik, Kemi, Miljøkemi, Biokemi, Geografi, Geologi, Geologi-Geofysik,

Biologi og Idræt).

Tilmelding: Uge 40-41. Fra 29/9 t.o.m. 10/10-03) på www.punkt.ku.dk el. på Studie- og Eksamens-

kontoret, Øster Voldgade 3. Tilmeldingen kan i modsætning til tidligere IKKE finde sted på institut-

terne. Eftertilmelding er ikke mulig.

Afmelding: Alle afmeldinger til eksamen skal ske skriftligt til Studie- og Eksamenskontoret senest 1

uge før eksamen. Ved mundtlige eksaminer der strækker sig over flere dage, regnes fristen fra en

uge før første eksamensdag. 

Yderligere oplysninger: www.nat.ku.dk/studadm. Studie- og Eksamenskontoret, Øster Voldgade

3, 1350 Kbh. K, tlf. 3532 4260, e-mail: NAT-eksamenskontor@adm.ku.dk.

Studentervalg på Naturvidenskab

Valg af studenterrepræsentanter til institutbestyrelserne. Da der på biokemi og biologi og

geologi/geologi-geofysik og nanoscience og bioinformatik ikke er en entydig sammenhæng mellem

studienævn og institutbestyrelse, har Det naturvidenskabelige Fakultetsråd besluttet at studerende

ved disse fag optages på valglisten med valgret og valgbarhed således:

Biokemi-studerende

1.- og 2. års-studerende (Studerende der er blevet indskrevet i 2002 og 2003): Kemisk Institut.

Resten: Molekylærbiologisk Institut.

Biologi-studerende

1.års-studerende (Studerende der er blevet indskrevet i 2003): Biologisk Institut. Resten: Biologisk In-

stitut eller August Krogh Institutet eller Molekylærbiologisk Institut (ved tilfældig fordeling).

Geologi- og geologi-geofysik-studerende

Geologisk Institut.

Nanoscience-studerende

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik eller Kemisk Institut (ved tilfældig fordeling).

Bioinformatik-studerende

Molekylærbiologisk Institut.

Hvis man vil bede om at få valgret og valgbarhed til et andet institut (se de nærmere betingelser 

på www.nat.ku.dk/studerende), skal det gøres på en ‘klageblanket’ der kan hentes på

www.ku.dk/led/valg el. hos fakultetssekretariatet og institutterne (disse 3 steder kan man også 

se valglisten). Blanketten skal afleveres i Valgsekretariatet, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K senest 

20/10-03, kl. 15.00.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

FORSVAR

Disputatser

Sundhedsvidenskab

Regulation of exocytosis in pan-

creatic a- and b-cells by hormo-

nes and neurotransmitters. An

electrophysiological study.

Doktorand: Cand.scient., ph.d.

Jesper Gromada.

Officielle opponenter: Lektor,

dr.med. Jens Leipziger og prof.,

overlæge, dr.med. Niels Juel

Christensen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Flemming Dela,

tlf. 3532 7425 el. 7428.

Tid: 20/10-03, kl. 13.00.

Sted: Hannover auditoriet, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Lilly Research

Laboratoriums, Lilly Forschung

GmbH, Essner Strasse, D-22419

Hamborg, e-mail: gromada@lil-

ly.com. Indstillingen kan købes

ved skr. henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Influence of physical training on

adipose metabolism – with speci-

al focus on effects of insulin and

epinephrine

Doktorand: Lektor, ph.d. Bente

Stallknecht.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Bjørn Richel-

sen og prof., overlæge, dr.med.

Arne Astrup.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Inge-Lis Kanstrup, tlf.

4488 3404.

Tid: 22/10-03, kl. 14.30.

Sted: Dam auditoriet, Panum In-

stituttet, Blegdamsvej 3.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: b.stall-

knecht@mfi.ku.dk. Indstillin-

gen kan købes ved skr. henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

Molecular biological assessment

methods and understanding the

course of the HIV-infection

Doktorand: 1. reservelæge Terese

L. Katzenstein.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Jens Ole

Nielsen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof.  overlæge, dr.med. Niels

Borregaard, tlf. 3545 4371.

Tid: 23/10-03, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej

9, aud. 93.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: katzens-

tein@dadlnet.dk. Indstillingen

kan købes ved skr. henvendelse

til Fakultetssekretariatet.

Plasmodium falciparum Glutama-

te-rich protein: a malaria vaccine

candidate 

Doktorand: Seniorforsker, ph.d.

Michael Theisen.

Officielle opponenter: Prof.,

med.dr. Mats Wahlgren og

prof., med.dr. Hans Sjöström.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

Lektor, dr.med. Hanne Colding,

tlf. 3532 7895 el. 7898.

Tid: 24/10-03, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk Mu-

seum, Bredgade 62.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Klinisk Bio-

kemisk Afdeling, Statens Se-

rum Institut, Artillerivej 5, 2300

Kbh. S. Indstillingen kan købes

ved skr. henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Navigating Terrains of War:

Youth and Soldiering in Guinea

Bissau

Kandidat: Cand.scient.anth.

Henrik Vigh.

Tid: 3/10 kl. 14.00-16.00.

Sted: Auditoriet, Institut for

Antropologi, Frederiksholms

Kanal 4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til Institut for Antropologi, tlf.

3532 3464.  

Miljøøkonomiske ideer i en

politisk virkelighed

Kandidat: Cand.scient.pol. Lene

Holm Pedersen.

Tid: 10/10 kl. 13.00-15.00.

Sted: Udvalgsværelse 2, Nørre-

gade 10.   

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til Institut for Statskundskab,

tlf. 3232 3366.  

Sundhedsvidenskab

Regulation of GLUT4 expression

in cultured myotubes 

Kandidat: Michael Viese. 

Tid: 3/10 kl. 14.30.

Sted: Auditorium A, Teilum-Byg-

ningen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan rekvireres ved hen-

vendelse til forfatteren, e-mail:

viese@mail.dk. 

Antiviral protection by monospe-

cific CD8+ T cells primed through

DNA immunization 

Kandidat: Christina Bartholdy. 

Tid: 7/10 kl. 14.00.

Sted: Hannover Auditoriet,

Panum Instituttet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan rekvireres ved

henvendelse til forfatteren, 

e-mail:

c.bartholdy@immi.ku.dk. 
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Differential mRNA expression in

cells with defective ATP7A 

Kandidat: Lars Riff Jensen.

Tid: 10/10 kl. 14.00.

Sted: Bartholin Instituttets audi-

torium.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan rekvireres ved hen-

vendelse til forfatteren, e-mail:

jensen@molgen.mpg.de.

Naturvidenskab

Domain-specific languages in

software development and the

relation to partial evaluation

Kandidat: Niels Henning Chri-

stensen.

Tid: 29/9 kl. 14.15.

Sted: Auditorium 2 d, August

Krogh Institutet, Universitets-

parken 13.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås på

www.diku.dk/~mrnc/afhand-

ling.ps.

Notch-1 in Endoderm Develop-

ment

Kandidat: Jacob Hald.

Tid: 9/10 kl. 13.30.

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade Niel-

sen, tlf. 3532 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk. 

Damage Formation in Ancient

DNA

Kandidat: Cand.scient. Anders J.

Hansen

Tid: 10/10 kl. 13.00

Sted: Zoo. Aud. B, Universitets-

parken 15, bygning 10.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingssekretær Inge M. Skov, tlf.

3532 1311, e-mail:

imskov@zi.ku.dk.

Fatty acid trophic markers as

measures of energy transfer

through marine food webs

exemplified by sandeel

Kandidat: Cand.scient. Anne

Johanne Tang Dalsgaard.

Tid: 27/10 kl. 13.00.

Sted: Riddersalen, Danmarks

Fiskeriundersøgelser,

Charlottenlund Slot.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

jtd@dfu.min.dk.

Studenterøkonomivejledningen
Kontakt os hvis du fx har opbrugt din SU, er erklæret studieinaktiv, er

blevet mor eller far, føler at din gæld vokser dig over hovedet eller

hvis du har brug for at få overblik over din situation. 

SØ-vejlederen, e-mail: SA-studoekon@adm.ku.dk, tlf. 3532 2850.

BESAT – Statsminister Erik Scavenius og Werner Best, tysk befuldmægtiget i 1943.

Besættelsestidscirklen

Cirklens hensigt er at virke som et mødeforum for folk med interesse i besættelsestiden. Initiativ-

tagerne er studerende ved Institut for Historie med ønske om at besættelsestidscirklen skal blive et

forum hvor alle interesserede kan mødes under uofficielle former og diskutere besættelsestiden

såvel som fortællingen om denne. Arrangementerne starter med et oplæg fra en oplægsholder, 

og der er efterfølgende debat. Bagefter kan diskussionen fortsætte i de historiestuderendes cafe,

Finderup Lade.

Alle arrangementer afholdes i lokale 6.1.66 på KUA kl. 16.01 og vil vare ca. 45 min. Der er gratis

adgang. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du skrive til besaettelsescirkel@histud.ku.dk.

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

Retsanvendelse i førstepersonsperspektiv
Forelæsningsrække 2003 – 2004
Det ny retsvidenskabelige felt handler ikke om paragraffer, men om hvordan eller hvornår en

afgørelse fx indfinder sig hos dommeren, socialarbejderen eller pantefogeden.

Forelæsningerne finder sted på Københavns Universitet, Frue Plads, Hovedbygningen, nr. 10, 

(dog den 18/11 i nr. 1) kl. 16.30 – 18.00.

15/10: Lektor, ph.d. Peter Høilund

18/11: Professor Ove Kaj Pedersen

11/12: Adjunkt, ph.d. Bettina Lemann Kristiansen 

28/1: Professor, dr.theol. & phil. Peter Kemp

3/3: Rundbordssamtale mellem forelæserne og opponent med højesteretsdommer Per Walsøe

som kritisk ordstyrer. 

30. september

Ny kilder til belysning af oktober 43

Michael Mogensen

21. oktober

Fiskerne og fiskeriet ved Vestkysten

Niels Wium Olesen

4. november

De danske arbejdere i Tryskland 1939-45

Therkel Stræde

18. november

Erik Scavenius – politikernes mand?

Bo Lidegaard

2. december

Kulturliv og kulturkamp

Hans Hertel



Ultrafed studievært 
Elsker du at være på? Bliver du ikke stum når kameraet kører? Og interesserer du dig for musik? 

Så er det måske noget for dig at blive studievært på studenter-tv-stationen UTV’s nye musikpro-

gram Ultralyd der graver et skridt dybere end den daglige hitlistemusik.

Alle interesserede bliver skærmtestet. Skriv til Kenneth Wenzel, e-mail: kw@utv.dk.
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Differentiation of embryonic and somatic stem cells into the
pancreatic lineage
Dr. Anna Wobus, In Vitro Differentiation Group, University of Gantersleben, Germany: Differen-

tiation of embryonic and somatic stem cells into the pancreatic lineage 

Tid: 2/10 kl. 15.00

Sted: Niels Steensens Vej 6, 2820 Gentofte

Arr.: Hagedorn Research Institute. Tilmelding til Ulrik Frandsen, e-mail: ufr@novonordisk.com

Tiltrædelsesforelæsning: 
EU’s politiske system: Magt, legitimitet og institutionel forandring
Prof. Morten Kelstrup, Institut for Statskundskab

Tid: 2/10 kl. 16.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15, Aud. 9

Arr.: Institut for Statskundskab/Politologiske Studier

Elizabeth of Bosnia and Saint Simeon’s Shrine: Female Patronage,
Heresy and the Power of Relics in Fourteenth-Century Dalmatia
Marina Vidas

Tid: 2/10 kl. 16.00-17.30

Sted: Blixensalen, Den Sorte Diamant

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter. Tilmelding på e-mail: center@humanities.dk el.

tlf. 3532 3920

Krig og social forandring
Lektor Lars Bo Kaspersen, Sociologisk Institut

Tid: 2/10 kl. 19.00-21.00

Sted: Salen, Linnesgade 25

Arr.: Sociologisk Udsyn

The Imaginary Grandstand: Australian Identity in a Global Age
Prof. Graeme Davison, Monash University

Tid: 3/10 kl. 10.00-11.00

Sted: KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Engelsk Institut, Stuart Ward

Det professionelle subjekts tilblivelse – præsentation af en empirisk
funderet teori om sundheds- og socialfaglige professioners kvali-
ficeringsforløb
Prof. Pär Nygren

Tid: 3/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

The Rise and Fall of the Polymath
Prof. Peter Burke, University of Cambridge

Tid: 6/10 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Institut for Historie

Den vanskelige patient
Prof. Robert Hinshelwood

Tid: 6/10 kl. 18.30-19.45

Sted: Rigshospitalet, Afd. O’s Auditorium, Borgmester Jensens Allé

Arr.: Psykoanalytisk Debat. 

Entré: 80 kr

Den bolivianske jordreform – i et multikulturelt perspektiv
Ditte Amskov og Morten Blomqvist

Tid: 6/10 kl. 19.00

Sted: Institut for Internationale Studier (IIS), Gl. Kongevej 5

Arr.: NETLA, www.netla.dk. Entré 25 kr., gratis for medlemmer

Klinisk afprøvning af første generations maleria vaccine fra SSI
Michael Theisen og Rob Hermesen, Infektionsimmunologisk afd. og Klinisk Biokemisk afd. samt

CCMS Nijmegen University Medical Center Medical Microbiology, Nijmegen, Holland

Tid: 7/10 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Sars: Social Safety Net in China
Prof. Li Xiaoyun, Center for Integrated Agricultural Development, CIAD, Beijing

Tid: 30/9 kl. 14.30-16.00

Sted: Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS), Leifsgade 33, 3. 

Arr.: Seminarserie arrangeret af Nordisk Institut for Asienstudier og Handelshøjskolen i København

Seasonal variation of meningococcal disease and factors associated
with its outcome. PhD thesis
Elise Snitker Jensen, Ålborg Sygehus

Tid: 30/9 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

...Og det var Danmark... – danske nationale symboler, deres historie
og funktioner gennem tiden
Lic.phil. Inge Adriansen, museumsinspektør ved Museet på Sønderborg Slot

Tid: 1/10 kl. 16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11

Arr.: De Historie Studerende, DHS

Dansk mellemøstpolitik i vor tid
Fhv. Udenrigsminister Niels Helveg Petersen

Tid: 1/10 kl. 16.30

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

Arr.: Orientalsk Forum

Aftrædelsesforelæsning: 
Brug og misbrug af besættelsestidens historie
Dr.phil. Hans Kirchhoff, Institut for Historie

Tid: 2/10 kl. 13.15

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Institut for Historie. Efterfølgende reception i Psykologikantinen

West African Wars – Agrarian Crises?
Prof. Paul Richards, Dept. of Anthropology, University of Wageningen, Holland

Tid: 2/10 kl. 15.00-17.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Paul Richards er internationalt kendt for sit arbejde med årsagerne til de talrige borgerkrige i

Afrika. I de senere år har han specielt studeret de blodige opgør i Sierra Leone. Det har ført til

en diskussion af spørgsmålet om de voldelige konflikter er udslag af en ny ‘barbarisme’ som

sætter sig ud over de traditionelle menneskelige værdier der findes i afrikanske samfund.

Netop dette fænomen er kommet til udtryk i de talrige militser bestående af drenge og unge

mænd påvirket af alkohol og narkotika der farer hærgende gennem landsbyerne. Paul Ri-

chards afviser tesen om den ny ‘barbarisme’ og ser i stedet fænomenet som et udslag af sam-

fundsmæssige og religiøse forhold. Krigen er et opgør mod en korrupt elite der søger at opnå

kontrol over alle samfundets værdier. Krisefænomenerne tolkes som en protest mod de for-

ringede muligheder der efterhånden findes for at opretholde rimelige levevilkår i landområ-

derne.
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De udstødte og de udvalgte – om Herman Melvilles Moby-Dick
Cand.mag. Gertrud Skaarsholm

Tid: 6/10 kl. 20.00

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

Arr.: Selskabet for Kunst og Kristendom

Den bibelske fortælling om Abrahams sønner Ismael og Isak er grundfortællingen i Melvilles

roman Moby-Dick. Fortællingen er et socialt drama mellem den udstødte og den udvalgte

søn: Ismael der bliver sendt i ørkenen, og Isak der bliver stamfader til det israelitiske folk.

‘Moby-Dick viser Melville som en mesterlig bibelfortolker der ser de litterære og politiske

muligheder i fortællingen om de to halvbrødre.

Pı ví a∂– ekki dugir ófreista∂–. 
Nogle overvejelser omkring et forsøg på en fuldstændig oversæt-
telse af Njals saga efter håndskriftet AM 468,4° (Reykjabók)
Cand.mag. Kim Lembek

Tid: 7/10 kl. 15.15

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Det Islandske Kollokvium for Historie og Samfund og Oldnordisk Forum

Krydsfeltet mellem EUs konkurrenceret og dansk erhvervsstrafferet
Kim Sparlund, vicedirektør i Konkurrencestyrelsen

Tid: 7/10 kl. 16.15-18.00

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, lokale Ho 6

Arr.: Dansk Selskab for international strafferet og EU-ret

Kosmiske gammaglimt – et mysterium og et herligt værktøj
Seniorforsker Niels Lund, Dansk Rumforskningsinstitut

Tid: 7/10 kl. 19.00

Sted: HCØ, Aud. 1

Arr.: Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Om strategiplanen ‘Fremtidens naturfaglige uddannelser’
Sebastian Horst, CND

Tid: 8/10 kl. 15.00-17.00

Sted: HCØ, D120

Arr.: Naturfagsdidaktisk Seminar, NAFADISE, www.naturdidak.ku.dk

God Bless America: Religion and Politics in the United States
Prof. David Goldfield, University of North Carolina

Tid: 8/10 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, bygn. 23, lok. 23.0.49

Arr.: Engelsk Institut, The Niels Thorsen Memorial Lecture

Historien og Naturhistorien 
Kontroverserne omkring Burgess Shale-faunaen
Cand.scient. Christian Baron, Zoologisk Institut

Tid: 9/10 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening
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Om bogen ‘Fungerer denne sætning? 
Funktionel dansk sproglære’
Prof. Ole Togeby, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet

Tid: 9/10 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi

Chinese Policing: A Window into Commitment Politics
Prof. Michael Dutton, Dept. of Political Science, University of Melbourne, Australia

Tid: 10/10 kl. 10.15-12.00

Sted: Asien instituttet, lok. 607

Arr.: Asien instituttet og NIAS

Zu den Grundlagen der Interpretation: Derrida und Gadamer
Amanuensis, ph.d., Peter Buhrmann

Tid: 10/10 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Var Otto Mortensen en kulturadikal komponist?
Adjunkt Michael Fjeldsøe

Tid: 10/10 kl. 13.15-14.30

Sted: Musikvidenskskabelig Institut, Klerkegade 2, aud. 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

Forging Democracy. The left in Europe
Prof. Geoff Eley, USA

Tid: 10/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Hvad fortæller den døde krop? 
Om form i analysen af politisk vold
Rasmus Alenius Boserup, cand.mag. i arabisk og diplôme de l’EHESS i moderne historie

Tid: 10/10 kl. 14.15-16.00

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

Arr.: Tværfaglige Foredragsfredage

Mars Exploration Rover
Lektor Morten Bo Madsen, Marsgruppen ved Center for Planetforskning, KU

Tid: 9/10 kl. 19.00

Sted: HCØ, Aud. 1

Arr.: Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

NASA’s 2003 Mars Exploration Rovers er to uafhængige marslandere med hver deres mobile

enhed (rover) som blev opsendt fra Cape Canaveral i månederne juni og juli 2003. Om alt går

vel, vil de to helt ens rovere lande to forskellige steder på Mars i januar 2004. De to rovere er

små fjernstyrede ‘robot felt-geologer’. I foredraget vil der blive fortalt om disse to robotbiler

og om nogle af de mange videnskabelige eksperimenter de skal udføre på Mars. Begge

rovere medbringer blandt andet danske eksperimenter med magneter der er udviklet og

produceret af Marsgruppen ved Center for Planetforsking, Københavns Universitet. 

Se links på www.kbh.unf.dk og www.rummet.dk.
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Af Gry Gaihede

En brud, en moder med sin
førstefødte, en havfrue. En
tyksak. 

Kvinder af alle slags poserer
på plænen foran palmehuset i
Botanisk Have. Det københavn-
ske åndehul lægger grønne om-
givelser til en samling afrikan-
ske stenskulpturer der har det
til fælles at de hylder kvinden
og kunstens sejr over det hårde
liv som kvinder lever i Zimba-
bwe i dag.  

I Zimbabwe skabes flere
skulpturer per indbygger end i

noget andet land i verden. Zim-
babwe betyder direkte oversat
‘hus af sten’, for landet har en
særlig geologi med meget
smukke sten. Oftest er det dog
de mandlige billedhuggere der
får fingre i de egnede sten, men
til denne udstilling har forenin-
gen ArtAfrica foræret sten og
værktøj til en gruppe kvindelige
billedhuggere.  

Resultatet er vidunderligt, og
udstillingen ‘In Praise of Wo-
men’ har allerede været vist i
Oxford og London og skal
næste gang videre til den bota-
niske have i Uppsala. 

I Zimbabwe er international
handel og turisme næsten op-
hørt på grund af den politiske
situation. Halvdelen af befolk-
ningen er på FN’s madprogram,
arbejdsløsheden er på 70 pro-
cent og inflationen på 400 pro-
cent. Sådan ser virkeligheden
ud. De kvindelige skulptører
har ikke gået i kunstskole. De
går løs på stenene med hammer
og mejsel og bruger ingen hjæl-
pemidler. Salget af en skulptur
kan betyde forskellen på at spi-
se og sulte. 

Matriark 
Nogle af kunstnerne nyder alle-
rede international berømmelse.
Størst af dem alle er Agnes Ny-
anhongo. Hun er 44 år, og hun
bor alene med sine tre børn.
Hendes ældste søn, Stalin, er
også skulptør. 

I sit værksted arbejder hun
dagligt sammen med andre
skulptører som hun har taget til
sig. Det foregår som på Miche-
langelos tid, mesteren vælger
sine egne elever. I sin børneflok
på syv valgte Agnes’ far sin æld-
ste datter til sin elev, og Agnes
har selv haft flere elever.

»Vores skulpturer viser os
som vi er og som vi lever. Det er
anderledes, måske, end den
måde man lever på i andre kul-
turer. I andre lande er der også
kunstnere der laver stenskulp-
turer, men jeg er ikke sikker på
at skulpturerne repræsenterer
landene på samme måde som
vores skulpturer repræsenterer
Zimbabwe,« siger Agnes Nyan-
hongo. 

Skynd jer hen til Botanisk
Have, og døm selv. I skulpturer-
ne mødes det rå og det polere-
de, og du kan møde en tænk-
som, en sværmerisk, en nåle-

stribet afrikaner. Der er kvinder
af alle slags med det til fælles at
vestlige journalister altid står i
kø for at fremhæve deres vær-
dighed. ■

gbg@adm.ku.dk

Udstillingen ‘In praise of women’
finder sted på plænen foran pal-
mehuset i Botanisk Have indtil
den 12. oktober. Der er åbent
dagligt fra kl. 8.30 til kl. 18.00.
Mandag lukket.

AGNES NYANHONGO – »Næste dag tog jeg en stor sten og betragtede den, og i stedet for at blive skræmt af dens

størrelse og tænke ‘aldrig i livet’, begyndte jeg at hugge i den. Den begyndte så småt at ligne noget der kunne blive til en skulp-

tur, og så så den faktisk ud som om den var en skulptur, og så blev den til en skulptur, og jeg så mig aldrig tilbage.«

Kvinden hyldet
Hun strækker hals, kvinden af sten, foran huset af glas.
Hun er fra Zimbabwe, og hun spreder sin ynde over
Botanisk Have 
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