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Sund og
syg med
Gud
Er det sundt at gå i kirke? 
Og hvad betyder sygdom for
vores religiøsitet? Sammen-
hængen mellem tro og helbred
er et nærmest ubeskrevet blad
i dansk forskning. Det skal der
rådes bod på i universitetets
nye satsningsområde Religion 
i det 21. århundrede  
Læs side 2,6 og 7

Risikovillige studerende
Hver syvende studerende på KU har egen virksomhed,
viser nye tal fra Videnskabsministeriet. Det er en risikabel
affære, lyder advarslerne

LÆS SIDE 3

En appetitlig historie
Fra 1500 og frem til 1800-tallet var kogekunst kun for
overklassen. Siden den tid har den bredt sig, og i dag er
kogekunst hver mands eje

LÆS SIDE 10-11

Filosofisk strid om arvehygiejne
Er det moralsk forsvarligt at manipulere med menneskets

gener hvis det kan forbedre kommende generationers
livskvalitet? Professor Peter Kemp og lektor Kasper

Lippert-Rasmussen krydser klinger  

LÆS SIDE 14
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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

En af sommerens vigtige nyheder fra Køben-
havns Universitet har været lanceringen af tre
nye satsningsområder: Biocampus, Religion i det

21. Århundrede og Krop og bevidsthed. Satsningsom-
rådernes hovedformål er at føre forskere og stude-
rende sammen på tværs af traditionelle fag- og fa-
kultetsgrænser, og det kan der komme utroligt
spændende resultater ud af.

Rektoratet var inviteret med til det åbningssemi-
nar som Krop og bevidsthed holdt i slutningen af

sidste uge. Det var inspirerende, og det var godt at
se at satsningsområdets ledelse fra starten havde
åbnet dørene også for forskere udefra – for eksem-
pel Tor Nørretranders som afsluttede seminaret og
gjorde sig til talsmand for åndelig biodiversitet.

Krop og bevidsthed skal blandt andet belyse samar-
bejdet mellem hjernen og bevidsthedslivet. Ud-

over at det kan føre til ret så interessante diskussio-
ner når man sætter en filosof sammen med en mole-
kylærbiolog, så har arbejdet også helt konkrete og
samfundstjenlige formål. Et af dem er at styrke
forskningen i neurologiske og psykiatriske lidelser
som fx Alzheimers
syndrom og skizo-
freni.

Og det har sats-
ningsområder-

ne til fælles – at de 
i høj grad skal be-
skæftige sig med
områder som er i
samfundets fokus 
i disse år. Lidt am-
bitiøst udtrykt er
det også målet at være med til at hæve det generelle
niveau i samfundsdebatten. Dette sidste formål har
satsningsområdet Religion i det 21. Århundrede på
fornem vis været med til at opfylde i sommerens løb.
Mediebilledet har været præget af adskillige religi-
onsdebatter. De har blandt andet handlet om islam i
Danmark og om Tårbæk-præstens trosfrihed. KU-
forskere har skrevet kronikker i adskillige aviser og
generelt været med til at løfte og perspektivere en
debat som ellers ikke altid har været præget af stor
viden og dyb indsigt.

Biocampus er en videreførelse af det tidligere bio-
tek-satsningsområde. Stafetten er nu givet vide-

re, og det er i september blevet markeret med ud-
givelsen af bogen Der må da være en grænse om hold-
ninger til den nye teknologi. Bogen er med til at
rejse spørgsmålet om hvorvidt de mange nye tekno-
logiske muligheder bør føre til større skepsis og til-
bageholdenhed, eller om forskerne snarere skal
være fortalere for at teknologien hurtigt tages i an-
vendelse. Det er jo en debat der bliver helt konkret
og ofte meget følelsesladet når talen falder på dyrk-
ning af stamceller, fosterdiagnostik og genmodifi-
cering af den mad vi spiser.

Satsningsområderne er vigtige for universitetet
fordi de er med til at synliggøre vores helt kon-

krete relevans og betydning for samfundet. Alt for
ofte ser vi universitetet beskrevet som en verden der
er lidt lukket om sig selv. Det kan være svært for vo-
res omgivelser helt at forstå hvad al den forskning
skal gøre godt for. Gavner grundforskningen over-
hovedet nogen, og kunne man ikke i stedet bruge
lidt flere penge på fx at uddanne flere læger til vores
sygehuse? Satsningsområderne er med til at tydelig-
gøre den direkte forbindelse der går fra grundforsk-
ningen til vigtige fremskridt i vores samfund. 

Der er flere andre
områder som

kunne fortjene at
blive gjort til gen-
stand for forskning
og samarbejde på
tværs af fag og fakul-
teter. Et af dem er
Europa. Statsmini-
sterens besøg i for-
bindelse med den
nye masteruddan-

nelse i Europastudier var med til at understrege
interessen for den udvikling vores egen verdensdel
oplever i disse år. International sundhed er et andet
oplagt satsningsområde og en påmindelse om at
landegrænserne får stadig mindre betydning – også
for forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Satsningsområderne vil også føre til nye tilbud for
studerende på universitetet. Vi håber at rigtig

mange vil benytte lejligheden til at søge inspiration
uden for deres eget fag. Og at både studerende og
ansatte aktivt vil deltage i de debatter som sats-
ningsområderne giver næring til. ■

31. Årgang

»Satsningsområderne er vigtige for universitetet
fordi de er med til at synliggøre vores helt kon-
krete relevans og betydning for samfundet. Alt
for ofte ser vi universitetet beskrevet som en
verden der er lidt lukket om sig selv. Det kan
være svært for vores omgivelser helt at forstå
hvad al den forskning skal gøre godt for.«

Små institutter skal væk
FUSIONSNY T: Der er ingen vej udenom på Huma-
niora. Efter forårets heftige diskussion om institut-
sammenlægninger der resulterede i tre frivillige fu-
sioner, skal humanisterne igen til at slås om hvem
der skal lege med hvem. Efter rektors ønske skal
Humaniora lande på en institutstørrelse med cirka
50 undervisere. Dekanatet har spillet ud med følgen-
de forslag: Et nyt institut for kunst- og kulturviden-
skab er allerede dannet af Teatervidenskab og Dans,
Litteraturvidenskab og på længere sigt Musik. Og-
så de tre forskningsinstittutter Arnamagnæansk,

Dialektforskning og Navneforskning blev enige i juni. Det største nuværende
institut, Nordisk, foreslås lagt sammen med Sprogvidenskab. Filosofi, Pæ-
dagogik og Retorik fusionerer med Film- og Medievidenskab. Og Historie,
Arkæologi og Etnologi, Græsk og Latin lægges sammen. Carsten Niebuhr,
Asien og Eskimologi, der allerede var gået sammen, får selskab af Religions-
historie. Det sidste institut kommer til at bestå af de resterende sprogfag.

Læs mere på www.humanist.ku.dk

Valg trods alt

STUDENTERVALG: Selv om der er blevet talt og skrevet meget om at den
nye universitetslov har afskaffet demokratiet, så er der sædvanen tro valg af
studenterrepræsentanter til universitetets styrende organer i november. I over-
gangsfasen mellem den gamle og den ny lov som vi er i indtil 1. januar 2005,
kan du altså stadig stemme studerende ind i studienævn, institutbestyrelse,
fakultetsråd og konsistorium. I det store hele skal alting i overgangsperioden
foregå som under den gamle lov, så hvis ledere pludselig ændrer praksis for
et eller andet, er det formentlig ikke i orden, skriver Forenede Studenterråd.

www.fsv.ku.dk/mailman/listinfo/nyheder

Økonomisk reform

SELVEJE: Medarbejdere på institutter, fakulteter og i fællesadministration
vil i det kommende år blive inddraget i et nyt organisationsudviklingspro-
jekt der vil berøre hele Københavns Universitet. Projektet hedder KU2005
og skal bidrage til at omstille og udvikle økonomistyringen på Københavns
Universitet frem mod 1. januar 2005. Til den tid skal universitetet nemlig ik-
ke bare ledes af en bestyrelse med et flertal af eksterne, men også overgå til
selveje. KU2005 består af to dele: Omstilling til selvejeøkonomi og omstil-
ling til ny intern økonomistyring. I december i år vil de første anbefalinger
ligge klar som efter politisk behandling kan indføres i universitetets økono-
mistyring gennem 2004. 

Læs mere på www.ku.dk/ku2005

Kriminolog på KU

NY UDDANNELSE: Med stor sandsynlighed kan Københavns Universitet
til næste år tilbyde den første reelle uddannelse til kriminolog i Danmark.
Professor, dr.jur. Flemming Balvig fra Københavns Universitet er drivkraften
i forsøget på at få stablet en efteruddannelse inden for kriminologi på bene-
ne. Tanken er at det skal være en diplomuddannelse som løber over to år på
deltid, så de studerende sideløbende kan passe deres arbejde. Ifølge Flem-
ming Balvig vil uddannelsen især rette sig mod politifolk der arbejder med
strategisk planlægning og kriminalitetsforebyggelse, samt folk der arbejder
inden for SSP-samarbejdet som fx socialpædagoger. Universitetets ledelse
har dog endnu ikke godkendt oprettelsen af uddannelsen.

Er der en grænse?

KONFERENCE: Hvor skeptiske skal vi være og hvor går grænsen for hvad
vi skal bruge teknologien til? Biocampus afholder konference om moderne
teknologi. På programmet er:
Bioskepsis og samfundskritik v/Claus Emmeche & Klemens Kappel
Kunst, fiktion og teknologi v/Gert Balling & Lars Kjerulf
Liv og bevidsthed v/Lone Frank & Bent Foltmann
Regulering af ny teknologi v/Ole Hartling & Carl Th. Pedersen
Teknologiangst v/Kasper Lippert-Rasmussen.

Tirsdag den 21. oktober, kl. 9.15-15.30, Alexandersalen på Bispetorvet. 
Gratis adgang – alle er velkomne.
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Åndløs universitetslov
»Jeg stemte ikke for den lov. Den gør de studerende til

produktionsdyr i stedet for at give dem tid til fordybel-

se. Loven er åndløs. Alt skal køres efter markedshensyn

og nytteværdi.«

Birthe Rønn Hornbech om den nye universitetslov 

til Information den 25. september 2003.

HJERTE – rimer på

smerte. Det er igen tid

til fusion på Humaniora.
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Af Lise K. Lauridsen

Han kan blive helt græde-
færdig ved tanken om et
otte til fire job. For fire et

halvt år siden gik danskstude-
rende Anders Pollas derfor ned
på Told&Skat for at få sig et 
cvr-nummer og registrere sit
første firma: Geezer (fyr, stod-
der, knark, red.). 

Trods IT-krak laver 26-årige
Anders Pollas stadig hjemmesi-
der. Han arbejder derhjemme,
hos kunder og i arbejdsfælles-
skabet Arena på Nørrebro hvor
han i dag sidder henslægt i de
mønstrede sækkestole fra sidste
års digitale festival Reboot. 

Kontorlandskabet er lige ble-
vet møbleret helt om. Høje, hvi-
de arbejdsborde med plast-
skærme står i tre rækker. Ingen
af de cirka 50 medlemmer af
kontorfællesskabsforeningen
har faste pladser. En del af
medlemmerne er studerende,
og de fleste arbejder virtuelt.

»Trods de mange dot.com.-
reminiscenser, så prøver vi at

være gode mennesker. Vi for-
søger at skabe et sted der både
er hjem, arbejdsplads og klub,«
fortæller Anders Pollas om de
lyse lokaler i baggården hvor
fem-seks fyre er kommet på ar-
bejde.

Anders Pollas er autodidakt
hjemmesidesmed. Layout og
html-koder fylder meget i hans
arbejde, men det grundlæggen-
de er, som på danskstudiet,
kommunikation. 

»Jeg uddanner mig for min
egen skyld og ikke for at blive
opdaget af en arbejdsgiver,
men jeg kan sagtens bruge
masser af ting fra mit studie i
mit arbejde og omvendt. Her
kan jeg fx tænke i fremtidens
nye blandingsformer af medier
langt tid før de overhovedet op-
dager dem på universitetet,« si-
ger Anders Pollas der vil gøre
sine kandidatgrad færdig. Men
uden SU, og med udsigt til en
livslang kø af arbejdsløse hu-
manister, vil Anders Pollas hel-
lere bruge sin tid på at opbygge
et arbejde med indhold, i stedet

for at haste gennem studierne
og ryge på dagpenge.

Frit, men hårdt
»Det er ingen patentløsning for
et sorgløst liv at være selvstæn-
dig, men der en frihed indbyg-
get som gør at jeg kan sige nej
til opgaver jeg ikke har lyst til at
lave. Og jeg kan holde fri når jeg
vil. Selvfølgelig er det en sand-
hed med modifikationer. Hvis
kunderne altid kan ringe til dig,
så har du ikke fri. Jeg kan heller
ikke styre hvornår kunderne
kommer, og så ryger der plud-
selig et par aftener og en week-
end,« siger Anders Pollas.

Udgifter har Anders Pollas få
af i sit enkeltmandsfirma uden
ansatte bygget op om en bær-
bar computer. En husleje på
250 kroner plus moms om
måneden til kontorfællesskabet
ved Søerne. Det er alt. 

»Jeg er sindssyg dårlig til det,
men når man først har sat sig
ind i moms og selvangivelse, så
tager det måske tre kvarter om
måneden. Det er i hvert fald ik-

ke derfor man skal lade være
med at blive selvstændig,« siger
Anders Pollas om økonomien i
firmaet. 

Og selv om Geezer efterhån-
den er blevet Anders Pollas øge-
navn, så er det ikke sikkert
‘knarken’ lever evigt.

»Jeg har da haft job ved si-

den af for at betale husleje,
men jeg er også doven af natur.

Jeg laver ikke mere end højst
nødvendigt og så skal det helst
være sjovt. Det er pissehårdt
altid potentielt at være på
røven, men friheden opvejer
det alt rigeligt,« siger Anders
Pollas. ■

Et ben i 
hver verden
En bærbar computer, en internetforbindelse og et 
cvr-nummer er alt hvad danskstuderende Anders
Pollas har for brug i sit kommunikationsfirma Geezer

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

Af Lise K. Lauridsen

Det frie initiativ blomstrer
på universiteterne. Hver
niende studerende på

Danmarks 12 universiteter star-
ter allerede som selvstændige
mens de læser. Og knap hver
tredje studerende overvejer en
karriere som iværksætter. 

Studerende på Humaniora og
Samfundsvidenskab er de mest
ivrige efter at skabe deres egne
jobs. Det viser en ny undersø-
gelse – iværksætterbarometeret
– fra Videnskabsministeriet. 

Og iværksættere er noget der
kan få politikere til at juble –
specielt i en tid med stigende
arbejdsløshed. Derfor vil mini-
steriet i fremtiden uddele en
flidspræmie til årets iværksæt-
teruniversitet.

Både hos KU’s studiechef og
en erfaren iværksætter blinker
advarselslamperne imidlertid
når det frie initiativ bliver gjort
til en ny formel for fremtiden. 

Studiechef Jakob Lange fin-
der det absurd at præmiere uni-
versiteterne for at udklække
iværksættere. 

»Jeg vil være meget bekymret
for firkantede tiltag der direkte
vil presse flere studerende ud i
iværksætteri. Mange får ikke en
uddannelse og har derfor ikke
noget at falde tilbage på, hvis
virksomheden efter nogle år
går konkurs. Og der er en rela-
tiv stor risiko for at det går galt,
og man ender med gæld i ban-
ken eller til skattevæsenet. Det
kommer selvfølgelig an på hvad
man kaster sig ud i, men langt
de fleste iværksættere går jo

fallit,« siger studiechef på KU
Jakob Lange.

Tre ud af fire enmandsdrevne
deltidsvirksomheder må lukke
inden for fire år, viser tal fra
Danmarks Statistik. 

Brug for iværksættere
At iværksætterbranchen kan væ-
re en risikabel affære, ser viden-
skabsministeren ikke som noget
problem når det gælder lige
netop universitetsstuderende.

»Halvdelen af iværksætterne
inden for de højteknologiske
brancher og vidensserviceer-
hvervene eksisterer stadig efter
fire år. Det er vores ambition at
de virksomheder der starter bå-
de vokser og lever længe. Der-
for ser vi også gerne at flere
højuddannede starter egne
virksomheder og allerede i stu-

dietiden får øje på muligheder-
ne som iværksætter,« siger Hel-
ge Sander

Han mener ikke at iværksætte-
ri i sig selv er studietidsforlæn-
gende hvis det indgår som me-
ritgivende kurser på studiet eller
på linje med andre studiejobs.

Den nye universitetslov skal
styrke den udvikling der allere-
de er godt i gang ved at fokuse-
re mere på erhvervsvejledning,
forklarer Helge sander. Og iføl-
ge regeringens nye handlings-
plan om det frie initiativ skal
selvstændige erhvervsdrivende
også inddrages mere i under-
visningen. 

Planen er også at underviser-
ne skal på efteruddannelse i
hvordan man tænker iværksæt-
terorienteret. Her skal et nyt
iværksætterakademi komme

studerende, undervisere og
iværksættere fra hele landet til
gode med forskning og under-
visning på området.  

Managementlugt
Cand.polit., selvstændig gen-
nem 16 år og kursusleder på KU
Henrik Kruckow ser positivt på
et nyt iværksætterakademi. Den
eneste måde at lette vejen for
iværksættere in spe, er mere vi-
den om livet som selvstændig. 

»Jeg har kun kapacitet til
godt tyve studerende hvert se-
mester, og det er slet ikke nok.
Mit kursus lugter jo lidt af ma-
nagement og meget af foran-
dring. Og den blanding er lidt
farlig på universitetet. Nok er
universitetet interesseret i mine
kurser, men man er også lidt
usikker på hvad det mon er for

noget,« siger Henrik Kruckow
der i ti år har stået for iværk-
sætterkurser på Københavns
Universitet.

Han er ikke så glad for blindt
at lovprise det at være selv-
stændig. 

»Mange studerende kaster
sig hovedkulds ud i det specielt
på humaniora. De tror det er
meget nemt og at der er masser
af penge i at være selvstændig,
men sagen er at der bliver nødt
til at være struktur midt i krea-
tiviteten. Og selv med en god
portion planlægning og sund
fornuft, er det svært, for det
danske samfund er ikke indret-
tet på selvstændige: Det er
tungt administrativt og socialt
ikke nær så acceptabelt som at
være lønmodtager,« siger Hen-
rik Kruckow. ■

likl@adm.ku.dk

Risikovillige studerende
Hver syvende studerende på KU har egen virksomhed,
viser nye tal fra Videnskabsministeriet. Det er en
risikabel affære, lyder de kritiske røster

Københavns Universitet på iværksætterbarometret:
• har flere selvstændige erhvervsdrivende som studerende end gennemsnittet

• inspirerer ikke meget til at iværksætte eller har særligt mange tilbud om kurser ift. andre universiteter

• ligger langt under gennemsnittet hvad angår studerende der overvejer at blive selvstændige

• ligger sammen med Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og Danmarks Farmaceutiske

Universitet samlet set i bunden. 

SYNKRONT – Danskstuderen-

de Anders Pollas har ligesom man-

ge andre studerende eget firma

ved siden af studierne.

Litterær inspiration
»Jeg etablerede firmaet tre år henne i mine studier på universitetet i

Aalborg – min fattigdom var for kvalmende. Jeg er god til at få ideer,

skabe kontakter. Kort tid efter tjente jeg styrtende med penge, trak alle

former for udgifter fra, forsøgte alt muligt, brugte pengene. Det var så

let. Jeg var 22 år.«

Citat fra Inkvisitionen i novellesamlingen 

Superego af Jakob Ejersbo, Gyldendal 2000.
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MEDIEDEBAT ▼  

TRAUMETRÆNING ▼  

Af Benedikte Ballund

En offentlighed der vil have
oplysning og viden, udsat-
te ofre og regeringer der

vil styre informationerne. Det
er den virkelighed som medier-
ne må navigere rundt i når de
dækker krige og kriser. Hvor-
dan skal de håndtere det? Det
spørgsmål satte Mediedagsud-
valget på Film- og Medieviden-
skab til debat en fredag efter-
middag. Et panel var blevet
indbudt til at diskutere med et
fyldt og spørgelystent auditori-
um på KUA. 

Panelet bestod af Jørgen
Poulsen, generalsekretær for
Dansk Røde Kors, Søren Lind-

strøm, der er nyhedsdirektør på
TV-Avisen, Erik Meier Carlsen,
politisk redaktør på BT og
Karsten Fledelius der er lektor
på Institut for Film- og Medievi-
denskab.

»Hvor mange af jer kan lide
at se døde mennesker,« spurgte
Søren Lindstrøm Knudsen ud i
auditoriet. Den lyst ville ingen
af tilhørerne vedkende sig. Men
er det ensbetydende med at
medierne ikke skal vise lig og
benstumper? Og hvad med det
etiske hensyn til ofre og
pårørende? Det var en afvej-
ning som TV-avisen jævnligt
måtte foretage under Irakkri-
gen når barske optagelser duk-
kede op på redaktionen. Også

højteknologiske krige har ofre,
og det blodige og gruopvæk-
kende er er en del af krigens
virkelighed.

Erik Meier Carlsen mente da
også at der faktisk er en interes-
se for at høre om og se det vold-
somme og dramatiske. 

»Krig er et af de mange tema-
er som medierne beskæftiger
sig med fordi der er en massiv
efterspørgsel på information
om det,« sagde han. 

Og det vi som seere og læsere
efterspørger er ikke altid det
gode og korrekte. 

»Vi vil gerne vide noget om
den rå, dramatiske dimension
af eksistensen,« sagde Meier
Carlsen og pointerede at kom-

mercialisering og konkurrence
er en del af hverdagen for dan-
ske medier.

Dårligt rustede
journalister
I marts måned kunne man i DR
se billeder af fem amerikanske
krigsfanger der blev interview-
et af irakiske journalister. I
første omgang var soldaterne
ikke maskerede, men i den se-
nere udgave af TV-avisen var
der kommet sort bjælke hen
over soldaternes ansigter. Det
skyldtes at DR var blevet gjort
opmærksom på at de muligvis
havde overtrådt Genèvekon-
ventionen.

På TV2 valgte man imidlertid

at sende billederne som de var.
Ingen af de to stationer havde
syntes at beslutningen var let,
men i sidste ende prioriterede
TV2 altså hensynet til offentlig-
heden højest ved at lade os se
angsten i krigsfangernes øjne
som en del af krigens rå realite-
ter, mens DR valgte at lade hen-
synet til fangerne og deres fa-
milier veje tungest. 

Eksemplet afspejlede ifølge
Karsten Fledelius en forskel i
den måde de to danske public
service-kanaler håndterer af-
vejningen af etiske spørgsmål.

»DR er den gamle fine. TV2
er den frække lillebror,« lød
hans karakteristik.

Både Fledelius og Jørgen

Poulsen hældte til at TV2s
fremgangsmåde var i orden.
Men Jørgen Poulsen var gene-
relt ikke imponeret over me-
diernes greb om baggrunds-
stoffet. 

»Der er en ganske omfatten-
de mangel på viden om krigens
kompleksitet, dens regler og
aktører,« sagde han.

Og så var Røde Kors general-
sekretær ikke begejstret for den
form for krigsdækning der be-
står af billeder fra fx bombefly.

»Der er en forråelse i kun at
se en krig fra et cockpit eller
bagenden af en kampvogn.« ■

bbal@adm.ku.dk

Krig til aftenkaffen
Krig og katastrofer er gode billeder, dramatik og følelser. Med andre ord noget af det bedste der
kan ske for medier. Men voldsomme begivenheder bringer også en række dilemmaer med sig

En dag bliver det alvor
Interessen var stor blandt kommende læger da

studenterforeningen SATS holdt kursus om
behandlingen af svært tilskadekomne patienter

under overskriften Traumedage 2003. 
SATS’ formand mener at der er behov for en 
opprioritering af området i lægeuddannelsen

Af Benedikte Ballund

Det er sgu da klamt,« lyder
det fra en forbipasseren-
de pige. Det ser da også

dramatisk ud. Tre biler fra Kø-
benhavns brandvæsen og en
lægeambulance holder parkeret
på vejen ved Sydhavnen. Pione-
rerne fra brandbilerne er i fuld
gang med at gøre klar til at få
en tilskadekommen mand ud
fra forsædet af en gammel grå
Opel Rekord. De har stabiliseret
bilen og fjernet dens sideruder
og bagruden. Imens holder læ-
gen øje med den forulykkede. 

Pludselig skal det gå hurtigt.
Mandens tilstand er ved at væ-
re kritisk. Rattet i bilen har
givet ham en massiv skade i
brystkassen, og han har proble-
mer med at trække vejret. Taget
bliver savet af og pionererne
løfter ham ud til lægen der ta-
ger over med iltmaske og væ-
skedrop.

Heldigvis er det ikke alvor.
Omkring ulykkesstedet står cir-
ka 100 medicinstuderende og
kigger interesseret til. Flest fra
København, men også nogle fra
Århus og Odense. De har valgt
at bruge fire dage på en trau-
mekursus arrangeret af den
københavnske afdeling af Stu-
derendes Anæstesiologiske og
Traumatologiske Selskab
(SATS). 

Det handler om den indle-
dende behandling af blandt an-
det alvorlige blødninger, for-

giftninger, hjertestop, dykker-
syge og brandsår. Men også om
rollefordelingen på et ulykkes-
sted og om hvordan man psy-
kisk håndterer mødet med al-
vorligt tilskadekomne patien-
ter.

I løbet af de fire dage har del-
tagerne hørt speciallæger holde
foredrag, men også fået prak-
tisk træning som de kan bruge
når de skal behandle rigtige pa-
tienter. 

Ifølge formanden for SATS
København, Søren Stagelund,
afholdes Traumedage 2003
blandt andet fordi der er for lidt
fokus på behandlingen af akut-
te patienter i lægeuddannelsen.

»Selvfølgelig er det et spørgs-
mål om ressourcer, men vi vil
gerne have opprioriteret under-
visningen i traumebehandling.
Interessen for vores arrange-
ment tyder også på at der er et
behov der ikke bliver dækket,«
siger Søren Stagelund og hen-
tyder til at han har måttet af-
vise cirka 150 studerende der
ikke var plads til på kurset.

Alle medicinstuderende på
Københavns Universitet skal
igennem et forløb i førstehjælp i
starten af uddannelsen, mens
faget Akut patient optræder på
uddannelsens sidste semester. 

På Søren Stagelunds og
SATS’ ønskeseddel står der
blandt andet genopfriskning af
førstehjælpskurset i løbet af
studiet og Akut patient anbragt
tidligere i uddannelsen. Især

fordi mange medicinstuderen-
de begynder at arbejde som
lægevikarer allerede på 9. se-
mester. Selv om studerende al-
tid arbejder under en uddannet
læges opsyn, giver det sikker-
hed og overskud at have de ba-
sale retningslinier siddende på
rygraden. Når det drejer sig om
akutte patienter, er der som re-
gel ikke tid til at finde lære-
bøgerne frem og genopfriske
sin viden.

Flere af deltagerne har da og-
så været på adskillige af SATS’
kurser. Deriblandt Morten Tol-
strup Larsen og Kristian Janus
Andersen der begge læser me-
dicin på 11. semester. De er
glade for kombinationen af spe-
cialistundervisning og praktisk
træning. 

»Det handler om at forberede
sig så godt som muligt. Kurser-
ne gør en bedre rustet. Jeg er
klar på en anden måde,« siger
Morten Tolstrup Larsen. Han
har som lægevikar to gange op-
levet patienter med hjertestop.
I begge tilfælde kunne han gå i
gang med behandlingen med
det samme.

»Det giver ro når man har
vagt,« supplerer hans medstu-
derende Kristian Janus Ander-
sen. 

»Vi kan lave fejlene når vi
øver os, og vi lærer at turde gå i
gang. Når det bliver alvor, tøver
vi ikke.« ■

bbal@adm.ku.dk

TEAMWORK – Medicinstuderende fik indblik i rollefordelingen på et ulykkessted.

F O T O :  E R I K  S E C H E R

Helhedsbillede
Hvis vi kun bringer billeder af udbrændte bygninger og troppeopbygninger, reducerer vi krigen til at handle

om militært isenkram, teknologi og bygninger. Vi er nødt til også at vise de billeder som dokumenterer kri-

gens grusomheder, ellers forholder vi offentligheden vigtige oplysninger.

Politikens journalistiske chefredaktør Per Knudsen i Politiken 25. marts 2003.



ET STED AT BO ▼  

Af Morten E. Wøldike Olsen

Solen skinner, himlen er blå
og vinden danser friskt med
håret på en af efterårets

smukke søndage. De varme sol-
stråler reflekteres i vandet, for-
stærker lyset og trænger ind gen-
nem huden og gør dig afslappet.

Langs Christianshavns kanal
ligger bådene fortøjet på række
og skvulper let. Vandet, lyset,
luften, fuglene og de andre men-
nesker skaber en landsbystem-
ning. Folk hilser på hinanden,
giver sig tid til at tale sammen
på kajen eller spreder liv ved at
sysle rundt i deres både.

På hjørnet af Christianshavns
kanal og Wilders kanal, lige
over for Orlogsmuseet, bor Ja-
kob Roepstorff. Der er ingen
dørtelefon og heller ikke noget
navneskilt. Hjemmet er nemlig
en smuk Vindö 40, 31 fods sejl-
båd. Skroget er af glasfiber med
en overbygning af mahogni og
et flot teaktræsdæk. 

Da Universitetsavisens ud-
sendte får øje på Jakob, slænger
han sig i en hængekøje på sit
skib i selskab med en bog om
politik og æstetik. Han tager
imod i båden med højt humør
og et varmt smil på de solrøde
kinder. 

Jakob fortæller begejstret om
livet på skibet og glæden ved at
kunne slippe fortøjningen og
bare sejle ud til Hven hvis man
er stresset eller ulykkelig. En
sejltur kan forløse mange on-
der. 

»Det fede er at jeg er udenfor
fra påskeferien og til oktober.
Det er et helt andet liv. Min båd
er jo ikke en husbåd, men en
sejlbåd. Det er skønt at bo her i
havnen, men fordelen ved en
sejlbåd er at jeg kan lette anker
og sejle ud i Øresund på en halv
time. Jeg kan erobre verden
med mit hjem,« siger den 25-
årige sociologistuderende der
bruger hver sommer på at sejle
ud i verden med sine venner. I
sommer gik turen til Sveriges
vestkyst, og tidligere har Jakob
sejlet gennem Europas kanaler
og ned til Marseille i Middelha-
vet for at studere på det lokale
universitet.

Praktiske Vigotsky  
En opvækst på landet tæt ved
skov og vand har gjort sit til at
det ikke er nok for Jakob at bo i
byen. »Det har altid været min
drøm at få en båd, men jeg tro-
ede ikke rigtig på idéen,« siger
han og tilføjer med et grin at
det nok var et forlist parforhold

der for alvor fik ham i gang
med projektet.  

I 2000 greb Jakob til handling.
For en ‘vennepris’ af 210.000
kroner købte han båden af sin
mors veninde. Hun opkaldte
den efter den russiske lingvist
Vigotsky som var et stort idol
for Jakobs mor og hendes ve-
ninde blandt 1970’ernes teore-
tikere.

Jakob er tydeligvis stolt af
‘arvestykket’, og han har indret-
tet sig praktisk og komfortabelt
den snævre plads taget i be-
tragtning. Der er både et lille
køkken med køleskab og blus,
en stue med sengeplads og for-
rest i skibet en ekstra kahyt og
et lille toilet. Badning foregår
oppe på havnen. 

»Jeg går for det meste også
op på havnen når jeg skal på
toilettet. Man vil jo også gerne
kunne hoppe i vandet på en
varm sommerdag, og det bliver
jo kun en rar oplevelse hvis vi
alle sammen tænker os om og
ikke hælder alt muligt i van-
det,« siger Jakob.     

Studentervenlig husleje
En ting var at tage et lån og kø-
be Vigotsky, men en anden ting
var at få tilladelse til at ligge
fast i Christianshavns kanal.

Først efter utallige møder hos
havnefogeden fik Jakob lov til
at lægge til i havnen. 

»Det er generelt svært at få
en plads herude. Principielt må
vi ikke bo her, men myndighe-
derne gør ikke voldsomt meget
for at forhindre det. Den nye
havnefoged er dog til at tale
med,« siger Jakob og opregner
at der er fem andre beboede bå-
de omkring hans. 

Pladsen i Christianshavns ka-
nal koster Jakob 1.000 kroner
om måneden. Dertil kommer
500 kroner til forsikring og på
årsbasis bruger han mellem
10.000 og 15.000 kroner på
vedligeholdelse. Og så er der
selvfølgelig afdraget på lånet
han optog til at købe båden for.
Det giver ifølge Jakob en må-
nedlig husleje på 3.500 kroner
hvilket er på linje med hvad en
andelslejlighed koster.   

Mellemrum i havnen
Som fortaler for den maritime
livsudfoldelse er Jakob meget
bekymret for at Københavns
Kommune nu hvor den har gen-
opdaget sin havn kommer til at
dræbe det frie initiativ og køre
det store planlægningsræs.

»Jeg vil opfordre kommunen
til i al deres iver med at plan-

lægge havneområdet at søge at
give det en løsere ramme. De
må ikke tæmme byen og hav-
nen så meget at nerven ryger«,
siger Jakob engageret og henvi-
ser til idéen om at bygge en bro
fra Nyhavn og over til den nye
Opera. Det vil betyde at sejlski-
be ikke længere kan sejle frit ud
og ind af havnen.

»København skal da ikke have
en kedelig havn uden liv. Der er
brug for frirum eller mellem-
rum i havnen som giver plads til
spontanitet og kulturel aktivitet
der ikke er planlagt. De må sik-
re at der bliver plads til at nogle
ting også kan få lov til at udvik-
le sig uden være en del af den
store regel- og planstyring,« si-
ger Jakob der er med i et net-
værk som arbejder for at skabe
bedre rammer for havnelivet.  

Flyt i båd
Det er svært at få Jakob til at se
andet end positive ting ved livet
i en sejlbåd. Han indrømmer
dog at det kan være lidt proble-
matisk når man kommer fuld
hjem fra en fest inde i byen og
skal kante sig ombord. 

Det er kun sket én gang at
nogen er faldet i vandet. En
ekskæreste røg i havnen i no-
vember måned med favnen fuld

af dagligvarer. Det tog hun iføl-
ge Jakob ganske pænt, og hun
bjergede alle varerne op igen. 

»Vintertiden kan være hård.
Du skal være parat til at løbe
gennem den. Jeg dækker båden
helt til, så der næsten ikke kom-
mer lys ind og så bliver der me-
get fugtigt nede i båden. Derfor
hænger jeg meget sammen med
mine venner hjemme hos dem
om vinteren, og om sommeren
er vi næsten altid her hos mig –
hvis ikke vi er ude at sejle,« si-
ger Jakob der dog også medgi-
ver at det kan være svært at få
læst når det gode vejr frister,
men så må man tage ind på Det
Kongelige Bibliotek og begrave
sig i bøgerne.  

»Når nu det er så svært for stu-
derende at finde et sted at bo i
København, burde de tænke over
muligheden for at flytte i båd i
havnen. Jeg så gerne at flere
studerende flyttede i båd her-
ude, så livet i havnen kan blive
endnu mere livligt,« lyder Jakobs
opfordring til sine medstude-
rende. Selv ønsker han sig en
større båd hvor han kan bo med
sin familie. »Det er jo bare et
spørgsmål om at finde en kære-
ste der har lyst til det samme,«
slutter Jakob med et smil. ■

mwo@adm.ku.dk

Bag facaden
Fremleje, forældrekøb, husbåd eller andelskollektiv. Universitetsavisen

går i de kommende numre bag facaden på de studerendes boligfor-

hold. Har du en god bolighistorie, så ring eller skriv til Universitetsavi-

sen på tlf. 3532 2899 eller e-mail: uni-avis@adm.ku.dk.

BYVERDEN OG VANDVERDEN – »Jeg lever i to ver-

dener og der findes ikke noget skønnere end at tøffe ud af

havnen med motoren tændt, sætte sejlet, slukke for motoren

og så bare nyde stilheden når man sejler derudaf.«

F O T O :  L I Z E T T E  K A B R É

Jeg bor i en sejlbåd

Sociologistuderende 
Jakob Roepstorff bor 
i en sejlbåd ved Christians-
havns kanal og ser gerne
flere unge tage springet
ud i bådlivet, så der kan
komme mere liv og
atmosfære i havnen
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Af Benedikte Ballund

Bliver man sund af at være
religiøs – eller bliver man
religiøs af at være syg?

Hvordan er samspillet mellem
psyke og krop? Og hvordan skal
mennesker der arbejder profes-
sionelt med folk i krise, forhol-
de sig til deres eventuelle tro?
Det er spørgsmål der skal kig-
ges nærmere på i det nye sats-
ningsområde under overskrif-
ten Religiøs viden og viden om
religion. 

Adjunkt Peter la Cour fra
Sundhedsvidenskab og Bo Ja-
cobsen der er professor i socialt
arbejde ved Sociologisk Insti-
tut, er to af de forskere der har
valgt at bruge kræfter på områ-
det. 

Ganske vist med hver sin ind-
gangsvinkel, men samtidig med
overbevisning om at forskning
på tværs af fakulteterne kan
åbne for ny indsigt.

For Peter la Cour er der ingen
tvivl om at der er en sammen-

hæng mellem vores religiøsitet
og vores helbred. 

»Amerikanske undersøgelser
har vist at der er en meget tæt
forbindelse mellem det aktive
religiøse liv og helbred på en
masse forskellige parametre.
Både det fysiske helbred, fx le-
vealder, hjertekarsygdomme,
blodtryk og immunsystem, og
det mentale helbred forstået
som depressioner og angst. Den
forskning der har beskæftiget
sig med det, er årelang, og selv-
om det stadig er et kontroversi-
elt område, er det ude over en-
hver empirisk videnskabelig
tvivl at der er de sammenhæn-
ge. Det er, for at udtrykke det
helt kort, sundt at have et reli-
giøst aktivt liv.«

Undersøgelserne har blandt
andet vist at patienter med de-
pression kommer sig meget
bedre hvis de er religiøse. Kir-
kegang har en gavnlig virkning
på blodtrykket, og religiøse pa-
tienter har generelt færre ind-
læggelsesdage. 

At troende er sundere kan i
vid udstrækning forklares med
at de ikke opfører sig på samme
måde som de ikke-troende. Bå-
de cigaret- og alkoholforbruget
er mindre, og det samme gæl-
der for seksuel risikoadfærd.
Men ifølge Peter la Cour kan
det ikke forklare hele forskel-
len.

»Man prøver selvfølgelig al-
tid i disse her undersøgelser at
kontrollere for at den ene grup-
pe fx er ældre end den anden
eller ryger mere eller går mere
til bridge eller lignende. Man
kan jo aldrig kontrollere for al-
ting, men selv når man kontrol-
lerer for så meget man overho-
vedet kan, så er der alligevel en
ekstra effekt der ikke er forkla-
ret. Det ser ud til at helheden er
mere end summen af de enkelte
dele hvis man betragter de sun-
dere vaner som enkeltdelene.« 

Det hele menneske
Tro kan tilsyneladende påvirke
helbredet, men helbredet kan

også påvirke religiøsiteten. Pro-
fessor Bo Jacobsen fra Sociolo-
gisk Institut var for et par år si-
den med til at gennemføre en
kvalitativ undersøgelse af hvor-
dan det er at få stillet en kræft-
diagnose. Den viste at sygdom-
men også havde betydning for
det åndelige liv hos en del af
patienterne.

»De bliver ramt af en fysisk
sygdom som efter alt hvad vi
ved er rent biologisk. Uden at
have ønsket og uden at have
villet det bliver de kastet ind i et
biologisk fænomen som ram-
mer dem og transformerer de-
res krop, og ud af dette biologi-
ske fænomen stiger i mange
tilfælde et menneske med en
intensiveret religiøsitet og en
ny form for livsmening.«

En anden erfaring fra under-
søgelsen var at patienternes re-
ligiøsitet ikke bare svarer til
hvad der prædikes i kirken om
søndagen.

»De definerede det guddom-
melige utroligt forskelligt og in-

HVAD SATSER V I  PÅ? ▼  

Sund og syg
med Gud

Er det sundt at gå i kirke? 
Og hvad betyder sygdom for
vores religiøsitet? Sammenhæn-
gen mellem tro og helbred er et
nærmest ubeskrevet blad i
dansk forskning. Det skal der
rådes bod på i det nye sats-
ningsområde Religion i det 
21. århundrede

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

Sund sjæl og sundt legeme
»Jeg er overbevist om at åndeligheden har en effekt. Sjælelivet har betydning for hvordan et sygt

menneske håndterer sin sygdom, men også hvordan et rask menneske håndterer sit liv.« 

Overlæge Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse om troens betydning for helbredet. 

Berlingske Tidende 7. september 2003.
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dividuelt. Vi har bevæget os fra
en periode hvor religionen var
noget temmelig fastlagt og ude-
fra defineret der blev lagt ned
over samfundsborgeren og så at
sige ført ind bevidstheden fra
det officielle samfunds side via
fx skole og konfirmation. I dag
er vi i en ny sociologisk situa-
tion hvor hvert menneske i en
vis udstrækning opfinder og
konstruerer sin egen religiøsi-
tet. Derfor ser vi utrolig mange
forskellige måder at være reli-
giøs på nu til dags, herunder al-
le mulige kombinationer af fx
folkekirkekristendom og rein-
karnation. Masser af ting som
præsterne formodentlig ikke
ville nikke så venligt til hvis de
lærte det at kende. Det er en
påtrængende forskningsopgave
at få kortlagt hvad det er for en
masse verdensbilleder og reli-
giøse tanker der pludselig myl-
drer frem hos folk i denne her
tidsalder, og som i høj grad gør
det hvis de bliver ramt af en al-
vorlig sygdom eller tilsvarende
krise,« siger Bo Jacobsen.

Det bliver ikke mindre
påtrængende af at det er viden
der er brug for ude i det daglige
liv på hospitalsgangene og an-
dre steder hvor mennesker er i
krise.

»Det har stor praktisk betyd-
ning for hele sundhedsvæsenet
og hele det sociale væsen at
kende til de i bred forstand reli-
giøse ideer der dannes eller ud-
vikles i sådanne situationer. 

Det er vigtigt at sundheds-
personalet kan forholde sig til
hele patienten lige som det er
nødvendigt at fx socialrådgive-
re forstår hele det menneske
der sidder foran en. Hvis man
kun forstår en mindre del af det
og slet ikke har kontakt med
hvad der rører sig hos den an-
den, så bliver man ikke nogen
god hjælper, og ens kommuni-
kation med vedkommende vil
let gå skævt,« pointerer Bo Ja-
cobsen. »Inden for det sociale
arbejde har man i en del år set
det at hjælpe de socialt ramte
som noget primært materielt og
økonomisk. Man har i meget
ringe grad interesseret sig for i
hvilken udstrækning det var
mere medmenneskelighed der
skulle til, og om den socialt
ramte savnede livsmening og
livsorientering. 

Befolkningens adfærd over
for de socialt marginaliserede
og udstødte afspejler hele sam-
fundets balancegang mellem
egoisme og altruisme. Netop
denne balancegang er et cen-
tralt tema i religionstænknin-
gen. Derfor må centrale temaer
fra den religiøse tænkning fu-
sioneres ind i vores tænkning
om det sociale og om den kom-
mende samfundsudvikling.« 

Danske forhold i fokus
Religion har hidtil ikke stået
højt på dagsordenen i den dan-
ske sundhedsforskning. Faktisk
har det nærmest været totalt
fraværende. Der er dog grøde i
luften. Fx har Kræftens Bekæm-
pelse skudt penge i området.
Dermed kan der også komme et
mere specifikt dansk islæt i
forskningen. 
For ét er Amerika, noget andet
Danmark. Der er store forskelle
på hvordan vi praktiserer religi-
on og hvad vores tro egentlig
består af. Hvad der gælder i
Houston og Harlem, gælder ik-
ke nødvendigvis i Holstebro og
Hillerød. 

Amerikanerne er fx langt flit-
tigere kirkegængere. Ti procent
af danskerne går i kirke en gang
om måneden eller mere. I USA
er det 60 procent. I det ameri-
kanske bibelbælte er de endnu
mere aktive. Her lægger mere
end 80 procent vejen forbi
Guds hus mindst en gang om
ugen.  

»Den måde de forstår religi-
on er meget institutionaliseret
og kollektiv og allerede sat i
kulturel sammenhæng. Den
måde vi må forstå ordet religiøs
på herhjemme bliver nødt til at
være udvidet. Det er tilsynela-
dende ikke så institutionalise-
ret og forbundet til kirken. Det
er ikke tæt knyttet til et fast sæt
af historier og myter og traditi-
onel kristendomsundervisning.
Religionssociologerne siger at
vi har en privatiseret religion
herhjemme. Religiøs længsel el-
ler religiøs stræben i Danmark
er måske ofte bedre fanget i ord
som eksistentiel spekulation el-
ler søgen efter mening helt ge-
nerelt. Vi ved det endnu ikke.
Vi er frygtelig langt bagefter i
Danmark,« siger Peter la Cour.

Gammel viden
At folks mentale velbefindende
har betydning for deres helbred
er ifølge Peter la Cour en kendt
sandhed. For læger er det en al-
mindelig erfaring at patienter
kommer sig bedre hvis de har
det psykisk godt, og i befolknin-
gen generelt trives koblingen
også.

»Det er gammel folkevisdom
at man kan dø af sorg. Det sker
rent statistisk. Hvis den ene æg-
tefælle dør, så er der en overdø-
delighed af den anden ægtefæl-
le mellem tre måneder og et
halvt år efter. Og det har hed-
det at dø af sorg i hundreder af
år. Men det er ikke det der står
på en dødsattest. Der står fx
hjerteanfald. Men i væsensfor-
stand dør de pågældende af
sorg og ikke af et hjerteanfald.
Det er en mere essentiel beskri-
velse af en meget kompleks vir-
kelighed.«

Men psykisk velbefindende

er mere end ikke at være trist
eller depressiv. Det handler og-
så om åndelighed og om at
være eksistentielt grundet. At
kunne se en mening med livet.

»Det nye er her er at det psy-
kologiske helbred ikke skal for-
stås alene i regulære psykiatri-
ske baner, men at det eksisten-
tielle eller det religiøse område
skal tages alvorligt på en helt
anden måde end vi tidligere har
været vant til at skulle håndtere
det. Det er nyt både for læger
og psykologer, men sandelig
også for en del teologer,« siger
Peter la Cour.

Tværfakultære
perspektiver
Begge forskere ser store mulig-
heder i den udveksling af viden
på tværs af faggrænser der er
en af satsningsområdets hjør-
nestene.

»Religion har selvfølgelig bå-
de negative og positive konse-
kvenser. I Amerika er det des-
værre sådan at forskningen om
tro og helbred har en del helt
uvidenskabelige interessenter
på banen, fx den protestantiske
højrefløj som bruger forsknin-
gen til at pege fingre ad folk og
sige at nu skal de sandelig til at
gå i kirke. Der kan blive sluppet
store pengemidler løs, og det
kan skævvride forskningsind-
satsen. Det at Københavns Uni-
versitet investerer penge i et
forskningsområde, gør at vi har
en måske unik mulighed for og-
så at studere det negative, ikke
at lave et sort-hvidt billede,
men et billede med mange
gråtoner i modsætning til den
forskning der udgår fra visse
kirkelige kredse,« siger Peter la
Cour.

Også Bo Jacobsen ser store
perspektiver i samarbejdet mel-
lem forskellige faggrupper.  

»Især blandt mange naturvi-
denskabsfolk er der en domine-
rende teori om at det primære i
verden er det materielle. Når vi
taler om mennesket, er krop-
pen altså det primære, mens
det psykiske og sociale er en re-
sultant. Det ser man fx i mange
af de lægevidenskabelige teori-
er om depression. Man har en
idé om at det skyldes balancen
af stoffet serotonin i hjernen.
Men der er faktisk lavet under-
søgelser der viser at det kan gå
den anden vej. Det tværviden-
skabelige initiativ kunne give
mulighed for – fordomsfrit og
åbent – at undersøge hvor me-
get påvirkninger går fra det so-
matiske og det materielle til det
sociale og det psykiske, og hvor
meget påvirkningerne starter
autonomt i det psykiske og det
sociale område og ændrer på
det somatiske og måske også på
samfundets materielle struktur.
Den problematik er meget svær

at undersøge hvis man sidder
på hvert sit institut. I øjeblikket
er strukturen sådan at man stu-
derer individet på Amager,
samfundet i Indre By og krop-
pen og materien på Nørre Fæl-
led. Hvis vi vil have fat i veksel-
virkningerne mellem individet,
samfundet og kroppen og ma-
terien, må de mennesker der
normalt bor hvert sit sted, mø-
des.«

Spørgsmålet om hvilken vej
påvirkningerne går, er ikke kun
af teoretisk interesse. Det har
også en praktisk betydning. 

»Hvis tilhængerne af nede-
fra-op-kausalitet har ret, så er
vores psykiske, sociale og reli-
giøse liv bestemt af det fysiske,
kemiske og biologiske forhold.
Og hvorfor så bruge så mange
kræfter på det? Hvis oppe-fra-
ned-kausaliteten er helt eller
delvis gældende, er det af fun-
damental betydning at under-
søge og diskutere hvordan det
psykiske og sociale liv bedst
kan indrettes og organiseres,
herunder undersøge og tage
stilling til ønskelige og uønske-
lige former for religiøsitet,« si-
ger Bo Jacobsen.

Det betyder at videnskaben
også må interessere sig for
hvordan religiøsitet kan påvirke
den kommende samfundsud-
vikling. Sociologisk set var det
forrige århundrede præget af
en kraftig sekularisering af
samfundslivet, men ifølge Bo
Jacobsen er det et helt åbent
spørgsmål om den udvikling vil
fortsætte eller om samfundet
igen bliver mere præget af reli-
giøsitet. 

»Der er en del tegn på at ud-
viklingen kan gå hen og vende.
Her må forskerne være på plet-
ten. Hvilken form for indvirk-
ning vil en øget religiøsitet kun-
ne få på samfundslivet? Alt af-
hængigt af denne religiøsitets
udformning kunne der jo enten
blive tale om øget sekterisme,
lukkethed og selvretfærdighed
eller en øget åbenhed, menne-
skevenlighed og en afmonte-
ring af fjendebilleder som ville
være højst påkrævet i den aktu-
elle samfunds- og verdenssitua-
tion.« ■

bbal@adm.ku.dk

Bo Jacobsen er koordinator for
hovedområdet Religiøs viden og
viden om religion. Peter la Cour
er koordinator for underområdet
Religion og sygdom.

Religiøs satsning

Må kassedamer have tørklæde på? Skal stat

og kirke stadig høre sammen? Hvad har kri-

stendom og dansk kultur med hinanden at

gøre? Skal præster tro på gud? Er Vesten i

krig med Islam? Må privatskoler erstatte

Darwin med biblens skabelsesberetning?  

Religion spiller en stor og levende rolle i

den offentlige debat. Også på Københavns

Universitet skal det religiøse i centrum i de

næste fire år. Religion i det 21. århundrede

er blevet et af de tre nye tværfaglige sats-

ningsområder. Omkring 50 forskere fra

samtlige fakulteter skal gøre sig selv, hinan-

den, studerende og offentligheden klogere

på religionernes betydning i alle dele af

samfundet. 

Projektets overordnede mål er at sats-

ningsområdet bidrager til at formulere såvel

samfundets og individets ansvar for religio-

nen, som religionernes ansvar for samfundet

og individet i det 21. århundrede. Det ind-

befatter blandt andet at højne det danske

informations- og debatniveau hvad angår

forståelsen af religion.

Fire hovedområder
Satsningsområdets forskning bliver fokuse-

ret på fire hovedområder: 

Religion, samfund og ret. Overskriften dæk-

ker over emner som Religion i forskellige

retstraditioner og retskulturer og Islam som

identitets- og samfundsmæssig faktor.

Religion mellem konflikt og forsoning. In-

den for dette område skal forskerne se

nærmere på forholdet mellem religion og

politik. 

Religion i transformation. Her hedder

underområderne Religioner i vækst og Reli-

gion i det offentlige rum.

Religiøs viden og viden om religion. Her skal

der kastet lys over Religion og sygdom, Tro

og viden og Tværfaglig religionsteori.  

På undervisningssiden skal initiativet ud-

møntes i tværfaglige forløb. Desuden un-

dersøges det i øjeblikket om der vil være

mulighed for at etablere en et-årig master-

uddannelse i Religion i det 21. århundrede.

Resultaterne af forskningen skal blandt

andet offentliggøres i en bogserie med tit-

len University of Copenhagen Studies in

Religion in the 21st Century. Det første bind,

der er en præsentation af satsningsområdet,

udkommer i løbet af foråret.

Aktiviteterne kickstartes med fire semi-

narer for interesserede forskere i løbet af

november måned. Her får deltagerne mulig-

hed for at fremlægge synspunkter og kon-

krete projektforslag. De endelige projekter

udvælges af satsningsområdets styrings-

gruppe i starten af det nye år. ■

bbal@ adm.ku.dk

Serie om store satsninger
Universitetsavisen sætter i dette og de kommende numre fo-

kus på universitetets tre satsningsområder som skal styrke det

videnskabelige samarbejde på tværs af fag og fakulteterer. De

tre områder er Religion i det 21. århundrede, Krop og Bevidst-

hed og Biocampus.

LIVSINDHOLD – Bliver man sundere af at føle at livet giver me-

ning. Det skal forskere fra Københavns Universitet se nærmere på.
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Allan Helleskov Kleiner

Låsen giver et højt klik. Lidt
forsigtigt åbner man den
anonyme dør og træder in-

denfor mens larmen fra den
hektiske souq (syrisk basar)
forsvinder bag en. Først kom-
mer man til en lille forgård
hvor en åbning i modsatte ende
tiltrækker sig opmærksomhed.
Gennem åbningen kommer
man til bygningens hjerte: En
gård med marmorfliser lagt i
forskellige mønstre, i modsatte
ende et højt overdækket uden-
dørs rum og midt i det hele et
springvand.

At stedet skulle være et
dansk institut virker usandsyn-
ligt. Tvivlen bliver dog hurtigt
gjort til skamme da instituttets
direktør, Jørgen Bæk Simon-
sen, kommer gående. Den 51-
årige lektor fra Carsten Niebuhr
Instituttet har orlov fra Køben-
havns Universitet mens han er i
Damaskus. Hans alfaderlige

skikkelse er at finde på institut-
tet både nat og dag, og det er
ham man går til hvis man har
problemer, søger oplysninger
eller har lyst til at høre en sjov
historie.

»Det er meget afgørende at
vores gæster får en fornemmel-
se af at vi tænker på dem og gør
alt for at hjælpe dem,« siger
han.

Turister er også velkomne,
men de får ikke samme service,
om end Jørgen Bæk Simonsen
ofte tager sig en snak med de
små grupper der kommer forbi.

»Alle er sådan set velkomne
til komme ind at se instituttet.
Når de så har kigget rundt, for-
venter vi at de går igen, det er
primært et arbejdssted.«

Bevare og udvikle
Det smukke Danske Institut lig-
ger på resterne af Herodes den
Stores teater fra 1. århundrede
før vores tidsregning. Ideelt til
et par ugers afslapning i sydens

sol. Det er dog ikke formålet
med stedet.

»Jeg har indført den praksis
at gæster på længerevarende
ophold skal afvikle et seminar.
Gæsterne og jeg har desuden
samtaler om deres projekter.
Jeg mener at jeg et stykke af
vejen i kraft af mit mangeårige
virke som vejleder er i stand til
at tale med beboerne om deres
projekter,« siger Jørgen Bæk
Simonsen.

Det Danske Institut i Dama-
skus har til formål at bevare og
videreudvikle de kulturelle
bånd mellem Danmark og de
arabiske lande. Det sker gen-
nem forskning, undervisning
og kulturformidling. I den for-
bindelse findes et stipendium
som interesserede kan søge til
at dække udgifterne i forbindel-
se med deres ophold.

Beboerne på instituttet er en
blandet flok. Der findes alt lige
fra billedkunstnere over arkæo-
loger til journalister. De er på

instituttet mens de arbejder
med deres forskellige opgaver.
Ud over at skabe kontakter, gi-
ve husly og hjælpe beboerne, så
er instituttet også involveret i
en række projekter. I sommer
blev der afholdt en kvindefesti-
val som instituttet støttede og
der deltog også danske kunst-
nere. Om to måneder er dansk
kultur atter på banen.

»Når der til december afhol-
des Damaskus International
Filmfestival, så leverer institut-
tet film til en særlig dansk sek-
tion. Den skal vise dansk films
udvikling retrospektivt i det 
20. århundrede.«

Forvirrende proces
Der kommer også et stigende
antal studerende fra Danmark
til Damaskus. De bor som regel
ude i byen da det er langt bil-
ligere end at bo på instituttet.
De kommer på instituttet og ar-
bejder. En af dem er 27-årige
Andreas Ludvigsen. Han har en
bachelorgrad i arabisk fra
Carsten Niebuhr Instituttet og
er i gang med sin overbygnings-
uddannelse.

»Selv om jeg læser arabisk og
har boet i Egypten i ti måneder,
har jeg ikke været i særligt
mange arabiske lande. For at se
mere af Mellemøsten og lære
den syriske dialekt, tog jeg til
Damaskus,« siger han.

I begyndelsen var det dog
ikke meget han fik lavet.

»Det har været lidt for spæn-
dende at være her. Jeg burde
have planlagt mit ophold lidt
bedre hjemmefra. Det var lidt
naivt at tro at jeg kunne finde
en masse materiale hernede.«

At studere i Damaskus kan
godt være en meget forvirrende
proces når man er hevet ud af

sit vante studiemiljø. Derfor er
det en stor glæde når der kom-
mer andre studerende fra
Carsten Niebuhr Instituttet på
besøg.

»Jeg har intet fagligt netværk
hernede og må på mange må-
der starte forfra. Derfor har jeg
ofte brugt Jørgen Bæk Simon-
sen til at sparre med.«

Det Danske Institut giver de
studerende der bor på primitive
værelser ude i byen, gode betin-
gelser for at arbejde, og de
kommer ofte til seminarerne.

»Det er godt at komme et
sted hvor der er rart at være og
tingene fungerer. Socialt er in-
stituttet fremragende. Du mø-
der andre danskere og får skabt
nogle gode kontakter.«

Det er blandt andet op til

Københavns Universitet at sikre
at der fortsat kan arbejdes for
fuld damp. Universitetet bidra-
ger nemlig til instituttets drift.
Og det er der ifølge Jørgen Bæk
Simonsen en god grund til.

»Seriøst videnskabeligt arbej-
de kræver at der er et institut
der kan støtte, befordre og ak-
kumulere forbindelser med lan-
dene i Mellemøsten. Kommen-
de forskere vil have stor fordel
af instituttets netværk.« ■

ahk@a-h-k.dk

Allan Helleskov Kleiner er
freelancejournalist.

Artiklen er lavet i samarbejde
med Center for Kultursamarbej-
de med Udviklingslandene og Det
Danske Institut i Damaskus.
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Læs mere om Det Danske Institut i

Damaskus på www.damaskus.dk.

KORT FORTALT – Det er muligt

at komme og arbejde på Det Dan-

ske Institut i Damaskus hvis man er

studerende eller forsker på ophold i

Mellemøsten.

Universitetsavisen i Mellemøsten
I den sidste artikel fra Mellemøsten besøger avisen Det Danske Institut i

Damaskus. De tre tidligere artikler i serien har været fra Amman Uni-

versity, American University of Beirut og Damaskus Universitet.

UDSMYKNING – Fra det overdækkede rum man sidde og nyde sy-

net af den storslåede mamlukiske dekoration i gårdens modsatte ende.

MØNSTEREKSEMPEL – Den marmorbelagte gård er en for-

nøjelse i sig selv. Den og de to bygninger til højre og venstre er fra

1400-tallet.

Den
danske

oase
Selv om Det Danske

Institut i Damaskus med
sin utroligt smukke

arkitektur burde være 
en turistattraktion, så er
det et sted hvor der ar-

bejdes på at styrke dansk
mellemøstforskning
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skrevet af en dansker som vi desværre ikke véd
hvem var. Bogens titel er En Høy-fornemme Ma-
dames Kaagebog. I den mødes opskrifter med rod
i det gamle centraleuropæiske køkken, men også
noget af det nye fra Frankrig hvis køkken var
trådt i karakter i anden halvdel af 1600-tallet.
Med det forsvandt den søde og tunge krydring og
– for en tid stærkt smagende grønsager som rod-
frugter samt hvidløg. 

Dette franske køkken præsenteredes for første
gang i sammenhæng i La Varennes bog Cusinier
francois fra 1651. Her lægges vægten på de enkel-
te råvarers egen smag. Brugen af tørrede krydde-
rier begrænses til fordel for krydring med urter

som kørvel, laurbærblade, timi-
an, estragon og purløg. Kød og
fisk koges i bouillon, sauce jæv-
nes med æggeblommer, fløde
eller smørbolle, og opbagnin-
gen, roux, dukker op. Det gamle
køkkens sauce af eddike og vin
og skarp krydring, afløses af
sauce baseret på fedtstof, bouil-
lon, fløde og æg og følgelig bli-
dere krydret. Det er et harmoni-

serende køkken hvor sauce udgår af de råvarer
der bærer retten. Ragout og frikassé bliver ynde-
de retter.

I den højfornemme madames kogebog er der
imidlertid også retter fra det engelske køkken, så-
ledes adskillige buddinger, en tilberedning som
blev udviklet i England fra begyndelsen af 1600-
tallet. Kogebogen rummer således tre elementer:
det gamle centraleuropæiske køkken, nye ten-
denser fra fransk køkken og indslag af engelsk
kogekunst. Bogen er ikke skrevet af en profes-
sionel kok. Den mangler således både grundop-
skrifter og systematik, men dens forfatter har
været velorienteret og haft kendskab til en mang-
foldighed af råvarer. 

Det peger imod de danske handelsmiljøer der
dels havde rødder ned i Europa, dels var orien-
teret imod Atlanterhavslandene, England og Hol-
land der nu havde taget over efter Norditalien og
Centraleuropa. Bogen er tilskrevet Anna Elisa-
beth Wigant (1665-1722), hjemhørende i et
højborgerligt, københavnsk handelsmiljø.

Det fransk-danske
Fra midten af 1700-tallet slog de franske tenden-
ser igennem i det højere danske køkken. Franske
opskrifter blev oversat, og danske kokke tog ved
lære. To professionelle kokke udsendte store ko-
gebøger der hver for sig præsenterer et sammen-
hængende køkken, indledt med en beskrivelse af
de grundlæggende færdigheder og regler efter-
fulgt af opskrifter råvare for råvare. 

Den første var Marcus Loofts Den kongelige
danske og i Henseende til alle slags Maader fuld-
stændige Koge-, Bage- og Syltebog. Bogen udkom i
1766.

Den anden er Carl Müller hvis Nye Koge-Bog for
den retskafne Husmoder udkom i 1785. I begges
køkkener er ragouter, frikasséer og fyldige saucer
grundsten, og tre nye grundelementer er fuldt
udfoldet: sky, coulis og roux. Sky er en kraftig
indkogning af kød tilsat urter og bouillon. Coulis
er en pureret kraftsuppe fremstillet af skært kød,
urter og skinke mens roux er en opbagning af
smør og mel, enten brunet eller lys alt efter hvil-
ken ret den skal bruges i. 

Braisen er en foretrukket stegemetode, en me-

get langsom tilberedning i et kar med tætslutten-
de låg. Bunden af karret blev belagt med flæske-
skiver, frisk nyretælle, løg, laurbærblade, urter
som timian eller basilikum, krydderier som pe-
ber, hele nelliker og ingefær. På dette lag place-
res kødet eller fuglen, et tætsluttende låg lægges
på, hvorefter det steger ved meget svag varme.
Det braiserede kød bliver på denne måde mørt
og saftigt, og det beholder markant sin egen
smag. Det braiserede blev serveret med en kryd-
ret sauce eller en ragout – ofte tilsat coulis – og
man opnåede derved at kødet intenst havde sin
egen smag som kunne spille op til og supplere
saucen. 

Grønsager og friske krydderurter spiller en
stor rolle i dette køkken. Carl Müller var, da han i
1780’erne skrev bogen, kok på den fynske herre-
gård Hvidkilde, og han havde rig tilgang til frugt
og grønt fra herskabshaven. 

Carl Müllers kogebog fra 1785 er den første
hvor det salte og det søde er helt adskilt. For
første gang i Danmark er der et dessertafsnit der
bl.a. omfatter isdesserter.

I 1793 udgav Carl Müller endnu en kogebog
der denne gang henvender sig til bredere kredse.
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Af Else-Marie Boyhus

IDanmark er der ingen lærestol i madkultur
endsige madens æstetik. Der er institutter for
human ernæring og fødevareteknologi, men

nydelsen og den ædle vellyst er henvist til pri-
vatsfæren. 

Hvorfor skal det egentlig være sådan? Koge-
kunst er en kunstart på linje med andre, ja den
har vel flere dyrkere og nydere end så mange, og
den tager næppe skade af at blive systematisk
undersøgt. 

Kogekunst er lige som musik en flygtig kunst-
art. Værkerne er væk, retterne er spist, musik-
kens klang er forstummet. Men
dog kan begge kunstarter fast-
holdes. Musikken i noderne i
partituret, kogekunsten i op-
skrifterne i kogebøgerne. At ar-
bejde med musikken kræver
kendskab til lyd, tonearter, in-
tervaller, rytmer, opførelses-
praksis og instrumentbygning.
At analysere opskrifter kræver
viden om smage og lugte, kon-
sistens, råvarer, koge- og stegeteknologi osv. 

Erfaring og færdigheder fra køkkenet er forud-
sætningen for at kunne tolke ordene, og det for-
underlige er at der igennem hele kogekunstens
historie er noget grundliggende fælles: æblets
duft, kålens knasende sprødhed, peberrodens
skarphed, artiskokkens skønhed. Denne sansning
er en del af analysen. 

Kogekunst er andet og mere end madlavning.
Den forudsætter mulighed for at vælge mellem
mange råvarer, erfaring og viden samt evner og
mod til at tænke nyt. Kogekunst kræver kort sagt
overskud. 

I mange århundreder var kogekunst følgelig
forbeholdt de få. Den største del af befolkningen
levede i forrådshusholdninger hvor alle kræfter
blev brugt til at skaffe og vedligeholde forråd,
mens den egentlige madlavning indskrænkede
sig til det allermest nødvendige. 

Først i løbet af 1800-tallet fik bredere kredse
adgang til friske råvarer og overskud til at variere
madlavningen. Kogekunst igennem fem århun-
dreder handler for de første 400 års vedkommen-
de derfor om overklassens køkken.

Renæssancen
Vi begynder i renæssancen, i de fyrstelige køkke-
ner fra 1500-tallets anden halvdel og følger hvor-
dan indflydelsen går fra Italien og Centraleuropa
til Frankrig, og hvordan kogekunsten fra slutnin-
gen af 1700-tallet får dansk præg. 

Et højdepunkt nås med det borgerlige køkken i
1880’erne, for derefter at forfalde til den rene
kedsommelighed. Reaktionen kom og derefter
den nye blomstring med Det nye køkken i
1980’erne der indvarslede fornyelse og enkelhed.

Nedskrevne opskrifter kendes fra den klassiske
oldtid, og receptsamlinger er overleveret fra mid-
delalderen. Men først med bogtrykkerkunsten
kan man tale om egentlige kogebøger. De hører
til blandt de tidligste af de trykte bøger, skrevet
på modersmål og ikke på latin. 

Fra slutningen af 1400-tallet udkom der re-
ceptsamlinger med gamle og nye opskrifter, og i
anden halvdel af 1500-tallet kom de første store,
gennemarbejdede kogebøger der fremlagde et
helt og sammenhængende køkken. Kogekunsten

frigør sig fra helselæren, og der skabes en selv-
stændig disciplin: gastronomien der samler og
systematiserer gammel og ny viden og gør den
tilgængelig, helt i renæssancens ånd som det
kendes fra fx botanik og zoologi.

I 1570 udkom den italienske mesterkok Barto-
lomeo Scappis bog Opera. Et meget stort værk
der gennnemillustreret beskriver det italienske
køkken. Der er over 1.000 opskrifter og grundige
beskrivelser af elegante retter med frugt og grønt
fremtrædende placeret. 

Sidestykket nord for Alperne udkom i Frank-
furt am Main i 1581: Marx Rumpolts Ein new
Kochbuch. Det er et kæmpeværk, 400 sider i folio-

format med 150 træsnit og godt 2.000 opskrifter. 
Det store forbillede var italiensk køkken med

dets rigdom af grønt og frugt. Der blev i noget
omfang importeret vælske råvarer, men først og
fremmest blev der fremelsket grønsager som
kunne dyrkes under koldere himmelstrøg. Såle-
des rodfrugter og kål af alle arter. Talrige er ser-
veringer med rødder og roer, og et af de store
numre ved en fyrstelig banket var fyldt hvidkåls-
hoved. En absolut nyhed i 1500-tallet, frembåret
i al sin pragt for de høje herrer.  

1500- og 1600-tallets køkken er fremmedartet
set med moderne øjne. Det rummer i sig mange
træk der går tilbage til middelalderen, og det af-
spejler et Europa hvor handelsveje og kulturer
var anderledes. 

Der blev krydret tungt og sødt. I mange retter
blev kødet kogt for derefter at blive sammensat
med en sauce, og vel at mærke en sauce der på
ingen måde udgår af denne kogning – tværti-
mod. I middelalderen og langt op i 1600-tallet
var stilen i kogekunsten at råvarerne skulle sløres
mest muligt både hvad angår smag og udseende. 

Saucen laves ikke på grundlag af kogekraften,
men af vin eller sødt øl der koges med brød,
sødes med honning eller sukker og krydres med
peberkage, peber, ingefær, nelliker og lidt safran,
sidstnævnte for farvens skyld. 

Jævning med brød var almindeligt på den tid.
Ikke nødvendigvis for at spare ved at anvende
rester, men fordi jævning med brød egner sig til
de vin- eller eddikebaserede sovse som var ti-
dens. Senere perioder foretrak sauce på grund-
lag af fonde og bouilloner, og de jævnes med
smør og mel (roux) og undertiden fløde.  

Kaagebog
Kogekunsten forandrede sig op igennem 1600-
tallet, men det gik langsomt, og Rumpolts store
kogebog blev først forældet i anden halvdel af
1600-tallet da fransk køkken blev toneangiven-
de. Rumpolts kogebog blev ikke oversat til dansk,
det var overflødigt al den tid den henvendte sig
til en overklasse der var tysktalende. 

I 1616 og 1648 kom der danske oversættelser
af en tysksproget kogebog skrevet af Anna
Wecker, men først i 1703 udkom der en kogebog
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Han medtager således opskrifter på en del dag-
ligretter som søbekål, grå og gule ærter m.fl. Carl
Müllers køkken har udgangspunkt i tidens fran-
ske, men det fordanskes, og han lægger – i god
overensstemmelse med tidsånden – stor vægt på
indenlandske råvarer.

Det borgerlige køkken
I løbet af 1800-tallet ændredes det danske sam-
fund. Imellem de hidtidige to skarpt adskilte
klasser: den fåtallige overklasse og alle de andre,
voksede en mellemklasse frem. Det var borger-
skabet hvis normer og kultur i løbet af århundre-
det bredte sig til størstedelen af befolkningen. 

Byerne voksede, infrastrukturen udvikledes,
og det samme gjorde detailhandlen. Flere og fle-
re fik mulighed for at få friske råvarer. Hjemme-
ne fik komfur hvor der kunne tilberedes flere ret-
ter på éen gang. Spisevanerne ændredes. 

Til hverdag blev der serveret varm middags-
mad med mindst to retter, om søndagen og ved
festlige lejligheder flere. Kartofler og mælk blev
de bærende råvarer.

Befolkningstallet steg, og i hundredvis af men-
nesker forlod landet og søgte lykken i byerne.

Gamle mønstre blev brudt op, og dermed svæk-
kedes den traditionelle oplæring i madlavning og
kogekunst. Men samtidig blev oplysning og læ-
sefærdighed udbredt til hele befolkningen. 

Kogebøger havde været kendt i de forudgåen-
de århundreder, men i 1800-tallet kom der bøger
beregnet på den forudsætningsløse med udførli-
ge beskrivelser og angivelse af nøjagtig mål og
vægt. Den vigtigste af disse blev Anne Marie
Mangors Kogebog for smaa Husholdninger der ud-
kom første gang i 1837.

Dansk køkken kom ind i en god udvikling. Den
stigende velstand satte et voksende borgerskab i
stand til at føre stort hus med kokkepiger og råd
til at købe gode og friske råvarer. I det tonean-
givende borgerskab var det veludstyrede hjem
midtpunktet. En omfattende selskabelighed var
det kit der holdt denne kultur sammen. Der var
brug for køkkenets håndværkere i hjemmene, og
efterhånden også i det fremvoksende restaura-
tionsliv. 

Ude i Europa var Frankrig toneangivende. Be-
tydningsfuld var Antonin Carême (1783-1833),
det internationale køkkens store systemator. Det
var ham der skabte de rammer som de følgende

generationer arbejdede inden for med de store
supper og saucerne espagnol, velouté og bécha-
mel. Retterne og deres garniturer fik entydige be-
tegnelser, og fransk blev internationalt køkken-
sprog. Carême udgav værket L’Art de la cuisine
francaise.

I Danmark blev den centrale person Louise
Nimb (1842-1903). Hun er Danmarks betydelig-
ste kogebogsforfatter og var samtidig en fornyer
af restaurationslivet. I 1888 udkom Fru Nimbs
Kogebog. Her præsenteredes tidens internationa-
le, franskudviklede køkken for første gang på
dansk i en version der omfatter hele det klassiske
repertoire, men også træk fra Tyskland, England
og ikke mindst Danmark. De danske retter place-
res ind i det internationale køkken. Systematik-
ken er stringent, og betegnelserne og navne enty-
dige.

Fru Nimbs Kogebog var til fest, men så sandelig
også til hverdag. Der er opskrifter på store stege,
men også på fornuftig anvendelse af resterne.
Store fiskeretter og plukfisk anføres side om side.
Hors d’oeuvre kan være østers, men også sild.
Hun angiver hvad man stiller op med en skild-
padde, hvilken kaviar og hvilke trøfler der er

bedst, men med lige så stor seriøsitet og gr
hed skriver hun om kartofler og makrel.

Louise Nimb nåede at udsende endnu to
ver af Fru Nimbs Kogebog, i henholdsvis 189
1900. Hun døde i 1903, og hendes bog gik 
hånden i glemmebogen. Første Verdenskrig
gullaschtidens vulgaritet levnede ikke plad
hendes stil. 

Mellemkrigstiden druknede i margarine
mad og smalhans, og op igennem 1940’ern
50’erne udpintes det danske køkken af man
på fornyelse. Da reaktionen kom i 1960’ern
det udlandet gastronomerne vendte sig im
Først i 1990’erne er interessen for de dansk
der ved at vågne, og i 1996 blev Fru Nimbs 
bog genudgivet.

Torvekøkkenet
Åbningen ud mod verden tog fart i 1960’er
Fransk køkken kom på mode i visse kredse 
middelhavskøkkenerne blev taget til hjerte
dere kredse. Den amerikanske indflydelse 
stor, og i slutningen af det 20. århundrede 
interessen for oversøisk kogekunst. Midt i d
globale kakafoni voksede imidlertid et – i e
lig forstand – dansk køkken frem.

Inspirationen kom fra Frankrig der oplev
en revolution inden for kogekunsten. Forlø
var Fernand Point, La Pyramide i Vienne de
sloganet ‘gør det enkelt’ indvarslede en ny 
løbet af 1960’erne tog det fart med folk som
Bocuse, brdr. Troigros, Roger Vergé, Miche
Guéard. Det skete individuelt og forskellige
der i Frankrig, men lighedspunkter blev sam
og beskrevet af de to kritikere Henri Gault 
Christian Millau i deres Nouveau Guide. 

I 1973 formulerede de det manifest der h
la nouvelle cuisine over dåben. Det gik ud p
enkling, formindsket tilberedningstid, udg
punktet skulle altid være de råvarer der den
elle dag kunne fås på torvet – cuisine du ma
torvekøkkenet, var et andet navn til det nye

Man gav afkald på menukort med et utal
retter der var delvist tilberedt i forvejen, og
det tilbød man en eller to menuer, lavet fra
den af friske råvarer. Opbagninger forsvan
med dem standardsaucerne. Det var farvel
haute cuisine, og ind med det personlige kø
inspireret af regional kogekunst. 

Det nye kom tidligt til Danmark. Blandt p
rerne var Søren Gericke der i 1976 åbnede 
restaurant i København og udgav bøger om
nye køkken som dengang endnu kaldtes fra
dansk. 

Afgørende i det nye var imidlertid benæv
sen torvekøkken. For i og med at udgangsp
altid er det torvet kan byde på, bliver kogek
sten lokal, og dermed blev Det nye Køkken
mark et dansk køkken. Det skete i løbet af
1980’erne da man var kommet sig over ben
sen og havde fundet sine egne ben. En ny g
tion af danske kokke, født i 1940’erne, tråd
frem. Erwin Lauterbach, Jan Hurtigkarl, Ja
tersen og mange flere. ■

Else-Marie Boyhus er mag.art. i historie fra K
benhavns Universitet og arbejder freelance m
speciale i kogekunstens historie. Artiklen byg
hendes og Hans Beck Thomsens bog ‘Kogekun
og da. Frugt og grønt i dansk køkken’ med op
ter fra Henne Kirkeby Kro, Lindhardt og Ring
2003. 
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Røde beder
»Intet kan sammenlignes med en rødbedes karriere. Dens frø ligger hengemt i lange tider, men et enkelt

lysglimt er nok til at sætte den i gang. Og så er den klar til at bringe os glæde i køkkenet. Fra sommerens

små blade i salaten og de spæde rødder der kan ligge under fisken og løfte den til nye højder – til sen-

sommerens gamle knolde der giver substans til de tunge vinterretter.«

Kokken Hans Beck Thomsen i bogen ‘Kogekunst nu og da. Frugt og grønt i det danske køkken’, 2003.

TORVET – Frugt og grønt fascinerer. I dag s

som i 1564 da Joachim Beuckelar malede denn

flamske torvescene. Maleriet findes i Statsliche

Kunstsammlungen, Schloss Wilhelmshöhe i Ka

Illustration fra Bogen Kogekunst nu og da.



Under diskussionerne om den
nye universitetslov blev det
fra politisk hold sagt at man

nu ville give universiteterne mere
frihed. Det var vi mange der ikke
troede på. 

For det første er økonomien jo
altid et politisk emne som ikke vil
blive givet fri; de politiske diskus-
sioner om næste års finanslov har
da endnu en gang vist at universite-
ternes penge er et godt handels-
objekt når der skal laves politiske
rævekager. 

For det andet ønskede viden-
skabsminister Helge Sander ikke, til
trods for mange protester, at ændre
ved de mange punkter i loven hvor
ministeren skal godkende de »frie«
universiteters beslutninger. 

Vi kan nu se yderligere tegn på at
Sander ikke vil give sektoren fri-
hed: Han blander sig i sammensæt-
ningen af forskningsrådene hvis
opgave det er, ud fra rent faglige
kriterier, at fordele rådenes forsk-
ningspenge til blandt andre univer-
sitetsforskerne. Både for Det Huma-
nistiske og Teknisk-Videnskabelige
Forskningsråd har han underkendt
rådsmedlemmernes egen indstil-
ling til nye medlemmer.

Risiko for selvcensur
Der er også andre tegn der virker
bekymrende. På en nylig AC-kon-
ference om universiteternes øko-
nomi angreb vores rektor modigt
regeringens manglende vilje til at
opfylde Barcelona-erklæringens
mål for forskningsinvesteringer,
men da Sander efterfølgende kraf-
tigt brokkede sig over kritikken, så
følte rektor sig åbenbart nødsaget
til at undskylde og opbløde sin kri-
tik. 

En sådan reaktion kan få en til at
frygte at universiteternes ledelser
vil udøve selvcensur under implika-
tionen af den nye universitetslov.
Det samme kan man sige når man
ser på sammensætningen af de be-
styrelser som er sivet ud til den bre-
dere universitetsbefolkning.

I stedet burde de nuværende le-
delser udnytte enhver mulighed
(som loven trods alt indeholder en
del af) til at agere uafhængigt af
politisk indflydelse og til at argu-
mentere stærkt for at samfundet
har brug for uafhængige universite-
ter. Meningen med et universitet er
jo netop at det skal være universelt,
alment gyldigt, og altså ikke afhæn-
gig af øjeblikkets politiske hold-
ning.

Universiteter og erhvervsliv
Det er især vigtigt i den debat der i
øjeblikket er om samarbejdet mel-
lem universiteter og erhvervsliv.
Erhvervslivet presser Sander, og
han kommer til at presse universite-
terne, også økonomisk, til at bruge
en stor del af deres ressourcer til
forskellige samarbejdsprojekter
med erhvervslivet.  

Men det er vigtigt at fastholde at
universiteternes fornemste opgave
er at producere ny erkendelse uaf-
hængigt af de umiddelbare sam-
fundsinteresser. Og det er vigtigt at
slå fast at der i øjeblikket ikke er
nok ressourcer til at udfylde den
rolle; selv ikke med det forslag til
finanslov regeringen har lagt frem. 

Det er også vigtigt at minde San-
der om at dansk universitetsforsk-
ning hører til den mest produktive i
verden i forhold til de ressourcer
der bliver sat af til universiteterne.
Og at de videnskabelige artikler der
produceres, hører til de mest cite-
rede (og dermed mest læste!) i
verden. Men de læses åbenbart
bare ikke af danske virksomheder
siden de klager over manglende
vidensoverførsel fra universiteterne.

Arbejdsdeling 
mellem universiteter
Hvis man ønsker øget samarbejde,
så må det finansieres særskilt, even-
tuelt ved en arbejdsdeling mellem
universiteterne. Tidligere havde vi
sektoropdelte højskoler der tog sig
af den mere anvendelsesorientere-
de forskning (Danmarks Tekniske
Højskole, Farmaceutisk Højskole
etc.), men i ensliggørelsens ånd har
disse påtaget sig mere og mere
grundvidenskabelig forskning og
derfor ønsket at kunne kalde sig
universiteter. Denne udligning af
arbejdsopgaverne har så givet San-
der mulighed for at kræve at alle
universiteter nu påtager sig opga-
ven som højskole, og alle bliver sek-
torforskningsinstitutioner for er-
hvervslivet. 

Selv om det ikke er populært i et
land hvor grundloven er Jantelo-
ven, så må vi på universiteterne stå
sammen om at hævde universitetets
rolle som arnested for den ypperste
tænkning og grundforskning uaf-
hængigt af de kortsigtede sam-
fundsmæssige strømninger. Et de-
mokrati er ikke et demokrati uden
frie universiteter. Noget af det
første amerikanerne gjorde i Irak,
var at indføre demokratiske valg til
Bagdad Universitets ledelse! ■
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DEBAT ▼  

Konsistorium har for nyligt
konfirmeret Det Naturvi-
denskabelige Fakultets

ønske om at restrukturere den
biologisk faggruppe ved Køben-
havns Universitet. Herved er
det blevet besluttet at sammen-
lægge Botanisk og Zoologisk In-
stitut og senest også Moleky-
lærbiologisk Institut og August
Krogh Instituttet. 

Tillige er de tre biologiske
museer og Geologisk Museum
blevet fusioneret. Resultatet
bliver to større institutter, et
molekylært og et mere traditio-
nelt, samt sandsynligvis en ad-
skillelse af museerne fra KU’s
øvrige aktiviteter. 

Uformelt behøver en ny
struktur ikke betyde så meget –
man kan fungere godt i en for-
ældet struktur og dårligt i en
moderne. Det helt centrale pro-
blem er faglighed – faglighed i
forskning og undervisning. 

Biologien på KU har længe
trængt til en gennemgribende
reorganisering der dels tager
højde for de seneste årtiers eks-
plosive faglige udvikling og
dels er så fleksibel at den kan
omstille sig til de omfattende
ændringer der kan forudses.

Konsistoriums beslutninger
(se Universitetsavisen nr. 14)
»skal (derfor) betragtes som et
springbræt snarere end en bar-
riere mod en endnu større fu-
sion« og bør give anledning til
en fordomsfri diskussion om
fagets udvikling. En diskussion
man kunne have ønsket sig in-
den de ‘små’ fusioner. 

Vi foreslår derfor at det prin-
cipielle grundlag for den mo-
derne biologi diskuteres og af-
klares åbent og udogmatisk.

Først på baggrund af en sådan
analyse kan det vurderes hvor
langt man kan komme i den øn-
skede retning ud fra eksisteren-
de forudsætninger. 

Tre tendenser
Vi vil fremhæve tre tendenser i
biologiens udvikling af særlig
betydning for den fremtidige
forskning og undervisning:

Molekylærbiologi: Biologiens
hastige udvikling skyldes ikke
mindst den kolossale satsning
på molekylærbiologi og biotek-
nologi. Disse discipliners re-
duktionistiske metode har givet
imponerende resultater. Imid-
lertid medfører behovet for syn-
tese et stærkt øget samarbejde
med traditionelle biologiske
discipliner som fx celle- og evo-
lutionsbiologi. Samtidigt inte-
greres molekylærbiologisk
forståelse og metode i samtlige
traditionelle biologiske discipli-
ner. I de kommende år må man
forvente yderligere integration.
En fastholdelse af en historisk
bestemt adskillelse af fagområ-
der er derfor ufrugtbar.

Tværfaglighed: Moderne bio-
logisk forskning er i dag så
kompleks at tværfaglighed vil
blive stadigt mere udtalt og vil
række ud over og udviske biolo-
giens traditionelle faggrænser. 

Forskningsprioritering: Biolo-
gisk frontlinieforskning er ble-
vet stadigt mere ressource-
krævende. En følge heraf vil
være øgede ressourcekrav der
uomgængeligt bliver en be-
grænsning i valget af emner
den enkelte institution kan for-
ske i. Forskningsprioritering vil
derfor bliver helt nødvendig.

Forslag til ny struktur 
for Biologi på KU
Molekylærbiologisk Institut,
August Krogh Instituttet, Bota-
nisk Institut samt Zoologisk In-
stitut bør slås sammen til et
Biologisk Institut, og relationer-
ne mellem dette institut og et
samlet Naturhistorisk Museum
underkastes en nøjere analyse.
De vedtagne ‘små’ fusionsinsti-
tutter må målrettet arbejde for
et samlet biologisk institut.

Såvel forskning som under-
visning organiseres omkring
fem faglige hovedtemaer: ge-
netik, cellebiologi, fysiologi &
morfologi, økologi samt evo-
lutionsbiologi.

Organiseringen i få, men fag-
ligt veldefinerede enheder fo-
reslås for at fremme et bredt
fagligt samarbejde, give fleksi-
bilitet og få størst mulig sam-
menhæng i undervisningen.

Forskningsprioriteringen bør
under hensyntagen til institut-
tets overordnede strategi foregå
inden for disse enheder. 

Enhederne vil være af meget
varierende størrelse og bør væ-
re dynamiske således at de kan
fluktuere i omfang med forsk-
ningens og fagets udvikling.

Tværfaglighed, ikke blot inden
for biologi, men i høj grad også
med andre fag og institutioner i
ind- og udland, tilskyndes. 

Der opbygges en klar og ef-
fektiv beslutnings- og ledelses-
struktur. ■

Peter Arctander, professor,
Zoologisk Institut, Jens T. Høeg,
lektor, Zoologisk Institut, Ole
Seberg, lektor, Botanisk Institut.

■ FUSION

Biologer blomstrer bedst
i et storinstitut

F O T O :  S Ø R E N  R U D

Sander og de røde universitetsbananer
»Hvad forhold har forskningsminister Helge Sander til universiteterne? Ikke en disse! 

Men han véd hjemme fra Herning at man skal have en bestyrelse fordi det har man i erhvervs-

livet. Sander tænker: 'Vi sætter nogle hårde erhvervsfolk ind – så kan de røde universitets-

bananer komme til at kratte for føden.' Vi har en borgerlighed der i stigende grad fungerer

på erhvervslivets præmisser.«

Jesper Langballe, Dansk Folkeparti, Information 6. oktober 2003.
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Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord.
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Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.
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IUniversitetsavisen (nr. 11/12 og nr.
13) er der bragt artikler om Studen-
terhuset i Købmagergade. Som stu-

derende i Indre By har jeg naturligvis
læst begge med interesse, men må er-
kende at det er forstemmende læsning. 

I den første artikel om Studenterhu-
set med overskriften ‘Café au lovlig’ rej-
ses spørgsmålet om husets cafédrift er
forenelig med konkurrenceloven. Bag-
grunden for artiklen er at juraprofessor
Kirsten Ketscher i et notat har konklu-
deret at det formentlig er ulovlig stats-
støtte at Studenterhuset driver café på
en attraktiv adresse med stort offentligt
tilskud og frivillig arbejdskraft. 

Ifølge Kirsten Ketschers notat udgør
den ulovlige konkurrence imidlertid
kun ét af flere væsentlige kritikpunkter
der ikke følges op i Universitetsavisens
anden artikel hvor Studenterhuset kal-
des »Et hus for alle studerende«. Først
og fremmest beskriver notatet det kon-
stante fald i den del af medlemsskaren
der udgøres af studerende ved KU. For
det andet konkluderes at stedet ikke le-
ver op til målsætningen om at være et
studenterhus, men at det er blevet til et
regulært værtshus med en meget tynd
faglig profil og ringe tilknytning til KU.

Det egentlige spørgsmål
Såfremt husets café drives ulovligt, er
der selvsagt et problem som må bringes
i orden. Forenede Studenterråd (FSR)
der gennem Karina Heuer Bach udtaler
sig om husets fremtid, lader sig imidler-
tid ikke anfægte af kritikken. Ifølge FSR
er det væsentlige nemlig at alle har ad-
gang til stedet så de studerende ikke
lukker sig om sig selv. 

Det er naturligvis grundlæggende
sympatisk at ville være åben, men det
egentlige spørgsmål er vel nærmere om
universitetets åbenhed skal udstilles
gennem et spillested – der i stadigt min-
dre grad anvendes af studerende. 

I artiklen »Et hus for alle studerende«
beskrives i begejstrede vendinger at alle
med et årskort til KU nu kan betragte
sig som fødte medlemmer af Studenter-
huset uden at skulle melde sig ind og
betale kontingent. Det lyder jo dejligt,
men man kunne med rette spørge om
formålet med dette virkelig er at »gøre
det klart at lokalerne ved Rundetårn er
for alle«.

Kunstgreb skjuler krise
Efter min opfattelse dækker kunstgre-
bet over noget ganske andet. Studenter-
huset har som nævnt oplevet en dalen-
de tilslutning fra KU-studerende. Dette
er et håndgribeligt krisetegn som en-
hver kan aflæse. I stedet for at tage fat
om problemets virkelighed, nemlig at
stadigt færre studerende benytter sig af
Studenterhusets tilbud, har man i stedet
valgt at omskrive virkeligheden så der
ikke længere er et problem.

Ved at gøre alle KU-studerende til

medlemmer har man på effektiv vis af-
skaffet det eneste reelle parameter til at
måle husets succes. Alle fremtidige eva-
lueringer af brugerantal og -profil kan
alene baseres på løse gisninger. Univer-
sitetet, der skal føre tilsyn med huset,
har således ingen muligheder for at
kontrollere om huset rent faktisk dæk-
ker et behov. Hvad vil huset måles på i
fremtiden? Omsætningen i baren?

Hvilken målsætning?
Dermed er vi fremme ved substansen i
Kirsten Ketschers kritik, nemlig at huset
reelt set er uden støtte fra den brede del
af de studerende ved KU. Ifølge notatet
beløber universitetets støtte sig ikke
alene til den direkte støtte på nu
270.000 kroner per år. Den indirekte
støtte i form af varme, vand, el, gratis
husleje, løn etc. bør medregnes og be-
løber sig til cirka to millioner kroner. 

For dette betragtelige beløb er det
ikke urimeligt at forlange et lovligt og
brugerorienteret Studenterhus som vi
rent faktisk benytter. Eller måske skulle
vi overveje helt at spare pengene og
bygge noget nyt op fra grunden.

Før FSR pr. refleks forsvarer stedet,
burde de derfor overveje om cafédriften
og husets aktiviteter i form af f.eks.
salsa, musik eller ‘Tai Ji’ virkelig lever
op til målsætningen med stedet. Og vi
bør i hvert fald spørge os selv, om ikke
Studenterhuset som ‘universitetets vin-
due ud mod verden – ansigtet udadtil’,
som stedets formand, Robin Hjetland,
beskriver det, burde forudsætte, at det i
langt højere grad var de studerendes
ansigter der kunne ses gennem vinduer-
ne i Købmagergade. ■

Thomas Bruun Jessen, stud.jur.

■ STUDENTERHUSET

Udstillingsvindue 
– for hvad og for hvem? 

Det vil altid være en natur-
lig refleks for Forenede
Studenterråds repræsen-

tanter at der skal være gode
studenterfaciliteter på Køben-
havns Universitet. Dette gælder
både på de forskellige fag og på
tværs af universitetets faggræn-
ser. 

Vi ønsker et studenterhus der
er orienteret mod de studeren-
de og samtidigt åbent for alle;
det skal jo være muligt at tage
sin kæreste med derind, selv
hvis vedkommende ikke er KU-
studerende. 

Et brugerorienteret studen-
terhus medfører naturligvis at
det er de studerende der be-
stemmer hvilke aktivitetsgrup-
per der er i huset. Det er på Stu-
denterhusets generalforsam-
ling, hvor det kun er KU-stude-
rende der har stemmeret, at de
overordnede retningslinier for

huset bliver bestemt, herunder
også hvilke aktivitetsgrupper
der er. Derfor skal også du,
Thomas, klart opfordres til at
møde til Studenterhusets næste
generalforsamling på lige fod
med alle andre KU-studerende. 

Aktivitetsgrupperne er ikke
blot afarter af festforeninger,
som TBJ gerne vil fremstille det
som. Der findes fx også fag-
rådsgrupper, studiegrupper,
foreninger for internationale
studerende med flere. Et af kra-
vene til aktivitetsgrupper er at
mindst 50 procent af medlem-
merne skal være KU-studeren-
de og at maksimalt 25 procent
må være ikke-studerende. Stu-
denterhuset er ydermere et af
de få steder hvor de internatio-
nale studerende har mulighed
for at mødes med hinanden. 

Studenterhuset skal selvføl-
geligt være lovligt, men som

samarbejdsaftalen mellem KU
og Studenterhuset ser ud på
nuværende tidspunkt, er Stu-
denterhuset faktisk ikke ulov-
ligt. Forenede Studenterråd har
taget postulaterne om Studen-
terhusets mulige ulovlige virk-
somhed så alvorligt at vi har
fået en advokat til at se på sa-
gen. Advokatens konklusion
var at KU’s tilskud til Studenter-
huset ikke var konkurrencefor-
vridende. 

Derfor vil Forenede Studen-
terråd fortsat kæmpe for Stu-
denterhuset såvel som for bedre
studenterfaciliteter for alle stu-
derende. ■

Stud.jur. Stine Østergren,
stud.scient. Thomas Antonsen,
stud.mag. Karina Heuer Bach,
studenterrepræsentanter i Kon-
sistorium.

■ STUDENTERHUSET –  REPL IK I I

Mød op til næste 
generalforsamling, Thomas

Ingen kan være uenig i at det
vil være problematisk at drive
et studenterhus i strid med

konkurrence-lovgivningen. 
Det notat du refererer til, er

imidlertid af noget ældre dato
og kan ikke betragtes som en
tilstrækkelig saglig indgang til
denne debat. 

Det er således problematisk
at du ikke har valgt at indhente
yderligere oplysninger så som
Studenterhusets svar på Kirsten
Ketchers (KK) notat, vores
høringssvar til KU’s rektorat, el-
ler for den sags skyld konsisto-
riums seneste beslutninger på
området.

Konsistorium konstaterede
ved seneste møde den 27. au-
gust at løsningen på adgangs-
forholdene, konkurrence-for-
vridningens centrale problem-
stilling, selvfølgelig skal løses,
men udelukkende »må betrag-
tes som et teknisk spørgsmål.« 

Med hensyn til resten af dine
kritikpunkter, der i påfaldende
grad minder om KK’s, kan vi
igen med henvisning til refera-
tet fra konsistoriums seneste
møde konstatere at der »blandt

medlemmerne af konsistorium
[var] bred enighed om at uni-
versitetet skal kunne tilbyde si-
ne studerende faciliteter af den
karakter som et studenterhus
har«, og at det endvidere er
ønskværdigt »at studenterhuset
ikke kun er forbeholdt de stu-
derende, men også andre sam-
fundsgrupper«.

Studenterhusets
målsætning
Som det fremgår af Studenter-
husets formålsparagraf, så har
»Foreningen til formål at virke
for skabelsen af et tværfagligt
studentersocialt og kulturelt til-
bud«, hvorfor vi må erklære os
uforstående overfor både KK’s
og dine beskyldninger om »ikke
at leve op til målsætningen om
at være et studenterhus«. 

Således er både koncerter,
politiske debatter, fotografi, Tai
Ji, litteratur-projekter eller for
den sags skyld salsa (der ikke
har været at finde i huset i et
halvt år!) alt sammen aktivite-
ter der har stor betydning for
hovedstadens studerende, de-
res sociale liv og tværfaglige

engagement. Måske er dette ik-
ke tilbud der henvender sig til
dig – men til vores fordel har
KU-studerende mange forskelli-
ge interesser.

Du spørger om Studenterhu-
sets succes fremover skal måles
på vores baromsætning. Til det
må svaret være både ja og nej.
Ja, fordi det af vores baromsæt-
ning fremgår at vi de senere år
har fået stadig flere brugere; ja,
fordi man af vores regnskab
kan aflæse at langt størstedelen
af vores omsætning kommer fra
studerende; og endelig nej, for-
di langt mere relevante succes-
parametre ville være husets
aktivitetsniveau og det voksen-
de antal aktivitetstilbud til KU-
studerende.

I den forbindelse skal det
nævnes, at du som studerende
selvfølgelig er mere end vel-
kommen til selv at bidrage med
studenterhusaktiviteter som du
finder relevante for KU-stude-
rende. ■

Robin Hjetland, formand for
Studenterhusets bestyrelse.

■ STUDENTERHUSET –  REPL IK I

KU-studenter har mange interesser
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Sagens kerne er, om visse former
for eugenik er moralsk forsvar-
lige. 

Kemps replikker bidrager med lidet
til belysning heraf. Jeg har, til forskel
fra Kemp, åbent fremsat mit syns-
punkt. Heraf følger, nu som før, at
HVIS vi ad frivillighedens vej kan for-
bedre fremtidige generationers livs-
kvalitet gennem forbedring af vores
intelligens, så bør vi gøre det. 

Mange tror, de er voldsomt uenige
med det synspunkt. Men tag børn,

som fødes med Downs syndrom. Kun-
ne vi gennem genmanipulation sikre,
at sådanne børn fødes med en normal
begavelse og derigennem give dem et
bedre liv, ville det så være dårligt? Jeg
har også imødegået Kemps tre ind-
vendinger i første replik, men han har
ikke svaret herpå. I stedet indskrænker
han sig til en i al sin grænseløse ufin-
hed næsten komisk fordrejning, (»...
tilbagetog. Han erkender ...« som var
jeg en frafalden, men nu, takket være
Kemp, genfødt anti-nazist). 

Og så til emnet for Kemps anden
replik. Jeg blev interviewet af JP tele-
fonisk godt en uge før HN artiklen blev
bragt og fik i løbet af samtalen et kort
mundtligt referat af nogle af HNs syns-
punkter. 

I den artikel, der kom ud af inter-
viewet og som Kemp refererer,
erklærer jeg intet steds støtte til HN,
‘avlsprogrammer’, ‘ufrivillig eugenik’,
‘differentierede økonomiske incita-
menter til kommende forældre’ eller
‘markedsmodellen for eugenik’. 

Det fremgår også af artiklen, at jeg
»langt fra er overbevist om« flere af
HNs empiriske antagelser. Jeg kan
ikke andet end konkludere, at Kemps
anliggende er dårligt belyst, HVIS det
er hvad jeg faktisk har sagt om HN og
eugenik.

Det er lidt morsomt, at Kemp selv
refererer mit udsagn om, at debatten
om eugenik er ‘for følelsesladet’ og
‘hellig’, når han som reaktion på mit
hovedsynspunkt kalder mig »intellek-
tuelt forkvaklet« og ønsker mig »mo-

ralsk forfulgt« og »isoleret« fra det vi-
denskabelige miljø (se JP 30/9). 

Vi akademikere er stolte af vores
villighed til at underkaste vores syns-
punkter en kritisk afprøvning og af
vores åbenhed overfor anderledes
synspunkter. Hvordan Kemps reaktion
passer ind i det billede, skal jeg over-
lade til andre at vurdere. ■

Kasper Lippert-Rasmussen

■ EUGENIK IV

Fremmarch kræver begrundet position

Bør vi give vores børn et bedre liv? Mit
svar er: »Som udgangspunkt, ja«.
Hvad Kemps svar er, ved jeg ikke.

HVIS vi ad frivillighedens vej – gentager:
ad frivillighedens vej – kan bedre fremtidi-
ge generationers livskvalitet gennem gen-
manipulation fx ved at reparere arvean-
læg, som disponerer for alvorlige sygdom-
me, så bør vi gøre det. 

Ud fra et hensyn til fordelingsretfærdig-
hed skal det ikke ske ved den markedsmo-
del, Kemp ser mig som fortaler for, og i
særdeleshed bør det ikke ske gennem dif-
ferentierede økonomiske incitamenter til
kommende forældre. Endelig bør sådanne
tiltag hvile på en erkendelse af, at højere
intelligens er noget andet end et bedre liv,
og at der er et utal af måder at leve et godt
liv på.  

Kemp finder mit synspunkt kritisabelt,
da det, ifølge Kemp, ‘implicerer foragt’ for
bestemte grupper. Men hvis vi kunne kure-
re muskelsvind, så ville det ikke være for-
agt for personer med muskelsvind at tilby-
de dem denne behandling. Hvorfor udgør
det så foragt for samme gruppe at reparere
et defekt gen, som koder for muskelsvind?

Kemp mener videre, at mit synspunkt er
virkelighedsfjernt og farligt. Hvad angår

det første, så er frivillig eugenik en realitet
i dag, jf. tilbud til gravide kvinder om scre-
ening. Mener Kemp, det tilbud bør trækkes
tilbage? 

Hvad angår farligheden af mit syns-
punkt, så er jeg enig i, at HVIS det var far-
ligt at nogen fremsatte det, så burde jeg
måske holde synspunktet, korrekt eller ej,
for mig selv. 

Men hvad er Kemps grundlag for at
hævde, at det er farligt? HVIS henvisnin-
gen til nazismen her skal tjene som be-
grundelse, så må Kemp fremlægge sin vir-
kelighedsnære dokumentation for, hvor-
dan livskvalitetsfremmende genforbedrin-
ger fremmer en håndfuld danske nazisters
afskyelige politiske mål. HVIS alternativt
tanken er, at nazisterne i 30erne søgte at
påvirke fremtidens genmasse og at vi der-
for i al fremtid bør afstå herfra, himmelvid
forskel i mål og midler til trods, så minder
jeg om, at nazisterne også udførte de mest
bestialske medicinske forsøg. 

Er det ukritisk, farligt drømmeri og forti-
else, at støtte frivillige medicinske forsøg,
HVIS de fremmer menneskers livskvalitet?
■

Kasper Lippert-Rasmussen

■ EUGENIK I I

Peter og Ulven? 

Diskussionen mellem Kas-
per Lippert-Rasmussen
og mig er foranlediget af

Helmuth Nyborgs interview i
Jyllands-Posten om et eugenisk
program, der kunne sikre at
der fødes færre børn med lav
intelligens. Interviewet skabte
et ramaskrig i pressen, og samt-
lige lederskribenter tog afstand
fra Nyborgs tankegang. En uge
efter var hele sagen glemt, og
det varer sikkert længe før no-
gen gider høre på Nyborg igen.

Imidlertid havde Lippert-Ras-
mussen og Thomas Søbirk Peter-
sen i et efterfølgende interview
i samme avis nået at erklære
deres tilslutning til Nyborg for
så vidt de gerne ville være med
til at »forøge vores intellektuel-
le formåen med livskvalitets-
forbedrende eugenik« og »ad

genetisk vej gøre mennesker
mindre aggressive eller sortsy-
nede«. De havde i den sammen-
hæng ingen konkrete indven-
dinger imod Nyborg, men syn-
tes tværtimod, at debatten var
blevet »for følelsesladet« og
»hellig og teknologifjendsk«. 

Hvor uheldigt for de to filo-
sofi-lærere! Nu er Lippert-Ras-
mussen da også på stormende
tilbagetog. Han erkender i sit
svar til mig, at nazisterne havde
afskyelige politiske mål med
deres eugeniske programmer,
og han tager afstand fra de
programmodeller han tillægges
i Jyllands-Posten; alt skal ske
»ad frivillighedens vej«. 

Ja, han taler overhovedet ik-
ke mere om brug af eugenik til
at forøge vores genetiske for-
måen eller gøre os mindre ag-

gressive. Nu tales kun om gene-
tisk helbredelse. 

Det sidste har de færreste no-
get imod, hvis det kan gøres
uden alvorlige bivirkninger og
lig på bordet i forsøgsperioden.
Men det var ikke det, Nyborg
talte om, og slet ikke det, de-
batten handlede om. Nu mang-
ler vi så kun et klart dementi
fra Lippert-Rasmussen af, at
han skulle tilslutte sig eugeni-
ske intelligens- og karakterfor-
bedrende programmer. 

Det klogeste man kan gøre,
når man har dummet sig, er at
indrømme det. Det er ganske
vist det stik modsatte vores po-
litikere gør i dag, jfr. Irakkri-
gen. Men filosofferne burde
være anderledes. ■

Peter Kemp

■ EUGENIK I I I

På tilbagetog

På Københavns Universitet
har en lille gruppe ver-
densfjerne filosofilærere

erobret Institut for Filosofi.
Gruppen tæller bl.a. Klemens
Kappel, Thomas Søbirk Peter-
sen og Kasper Lippert-Rasmus-
sen, der tilmed af kolleger er
valgt til institutleder. 

Nu har så de to sidstnævnte
stukket hovedet frem i anled-
ning af, at århusprofessor Hel-
muth Nyborg har manifesteret
sig i debatten som renlivet til-
hænger af arvehygiejniske pro-
grammer, der kan frembringe
intelligente mennesker. Jeg skal
her holde mig til, hvad Lippert-
Rasmussen har sagt i Jyllands-
Posten den 29. september 2003. 

Han antager, at man i nær
fremtid vil kunne forøge menne-
skers intellektuelle formåen med

‘livskvalitetsforbedrende euge-
nik’ og siger: »hvis vi kan løse
de tekniske problemer og gøre
det på en sikker og effektiv må-
de, er det ikke moralsk forka-
steligt, men noget vi bør stræbe
efter. Og hvis det viser sig at
være muligt ad genetisk vej at
gøre mennesker mindre aggres-
sive eller sortsynede, så bør vi
overveje seriøst, om det ikke vil
være til gavn for livskvaliteten.« 

Derfor er han tilhænger af en
legalisering af manipulation
med gener, enten således at
folk selv betaler for det eller
ved at staten financierer en
række tilbud til borgerne, som
de frivilligt kan tage imod.

Det karakteristiske ved den-
ne argumentation er, at den
formelt er hypotetisk (hvis og
hvis...), men reelt er en helt uk-

ritisk accept af gennemførelsen
af eugeniske programmer. 

Det afgørende er det, der for-
ties: at eugeniske programmer er
blevet brugt af politiske syste-
mer, såsom nazismen, til mas-
seudryddelse af befolknings-
grupper; at der langtfra er enig-
hed mellem forskerne om hvad
intelligens er og hvordan man
gør mennesker mindre aggres-
sive; at eugenikken implicerer
en foragt for mennesker, der
ikke har de ‘rigtige’ evner og
kvaliteter, og dermed ikke kan
undgå at være socialt under-
trykkende. Intet af dette anfæg-
ter Lippert-Rasmussen og co.

Man har forladt virkeligheden
til fordel for et farligt drøm-
meri, man kalder filosofi. ■

Peter Kemp

■ EUGENIK I

Filosofisk drømmeri

Avlsprogram for højere intelligens
»Vi kommer ikke uden om at diskutere om vi skal have et avlsprogram hvor vi selektivt støtter at

højtbegavede mennesker får flere børn, og belønner mindre begavede for ikke at formere sig. 

Vi kan allerede i dag vælge børn til og fra på fertilitetsklinikker. Så kan vi også gøre os nogle over-

vejelser om hvilke æg der er bedre end andre. Vi kan tage evolutionen i vores egne hænder og

selektivt avle for træk, som vi finder hensigtsmæssige, herunder intelligens.« 

Professor i psykologi Helmuth Nyborg, Jyllands-Posten 28. september 2003.

Er det moralsk forsvarligt at manipulere med menneskets gener hvis
det kan forbedre kommende generationers livskvalitet? 
Den kontroversielle Århus-professor Helmuth Nyborgs forslag om at

udvikle et avlsprogram der kan sikre at der fødes flere børn med høj intel-
ligens og færre med lav intelligens, har affødt en heftig strid om eugenik
blandt danske filosoffer.  
Leder af Center for Etik og Ret og professor i filosofi på Danmarks Pæda-
gogiske Universitet, Peter Kemp, krydser her klinger med leder af Institut
for Filosofi, Pædagogik og Retorik på Københavns Universitet, lektor
Kasper Lippert-Rasmussen. ■

Filosofisk strid 
om arvehygiejne

Kasper Lippert-

Rasmussen Peter Kemp
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Priser

Jens Høiriis

Nielsen

Lektor, dr.scient.

Jens Høiriis Niel-

sen fra Institut

for Medicinsk

Biokemi og Ge-

netik har mod-

taget et hæderslegat på 75.000

kr. fra Bagger-Sørensen Fon-

den (tidl. DANDY Fonden).

Hæderslegatet er tildelt pga.

Jens Høiriis Nielsens forsk-

ningsindsats til forståelse af de

molekylære mekanismer der

betinger vækst og regenera-

tion af de insulinproducerende

celler i bugspytkirtlen.

Torben Wolff

Docent, dr.phil.

Torben Wolff,

også kaldet

dybhavsforsk-

ningens ‘grand

old man’, har

ved det nyligt

afholdte 10. internationale

symposium for dybhavsbiologi

fået overrakt Sir George Dea-

con-medaljen som er opkaldt

efter en fremtrædende britisk

oceanograf og uddeles af The

Fulbright Chapter, University of

Carolina, USA. Torben Wolff

har modtaget medaljen og den

medfølgende plakette for sit

store bidrag til vores kendskab

til havene og deres dyreliv og

for at bygge bro mellem ocea-

nografi og formidling af viden-

skab i historisk perspektiv.

Trods sine 84 år arbejder Tor-

ben Wolff stadig på Zoologisk

museum bl.a. som redaktør af

tidsskriftet Dyr i natur og mu-

seum.

BOLIGER

Bolig søges

(Stor)københavn 

Periode: Fra 15/2-04 for 1 el. me-

get gerne 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Delvist/helt møbleret.

Beboer: Udenlandsk forskerpar. 

Husleje: 5.500-6.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontant: Annette B. Brandi, Pa-

num Instituttet, tlf. 3532 7300,

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

(Stor)københavn

Periode: Fra 1/11-03 el. tidligere,

1 el. meget gerne 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboere: Udenlandsk forskerfa-

milie på 3.

Husleje: 4.000-5.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Annette B. Brandi, Pa-

num Instituttet, tlf. 3532 7300,

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

Bolig udlejes

Valby

Periode: Snarest og 3 mdr. frem.

Størrelse: Byggeforeningshus, 2

vær på 1. sal samt to mindre

stuer, køkken og bad i stuen. 

Beboer: Velegnet til børnefamilie

el. som delehus. 

Husleje: 9.500 kr. pr. md. inkl.

fjernvarme, el og kabel-tv.

Kontakt: Lene Kristiansen, e-mail:

lek@vtu.dk, tlf. 3392 9779.

Christianshavn

Period: From 1/11-03 to 1/4-04.

Size: Apartment, 95 sqm., 3 rooms.

Equipment: Fully furnished, bath-

room with washer and dryer,

balcony and a shared courtyard.

Tenants: Couple or young family.

Rent: 12.000 kr. per month plus

expenses.

Deposit: To be announced.

Contact: E-mail: billyflat@hot-

mail.com, tlf. 2711 0175.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 15/12-03 til 15/3-04.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 7.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2127 2004, e-mail:

info@multifoto.dk.

Vesterbro

Periode: Fra 1/11-03 og 6 mdr.

frem. Evt. før. 

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 74

kvm. inkl. 2 altaner. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3322 6580.

Hellerup

Period: Min. 6 months.

Size: Apartment, 2 rooms, 55 sqm. 

Equipment: Bathroom, kitchen,

laundry facilities. Fully or not

furnished.

Tenants: Max 2 persons, non-

smokers.

Rent: 7.500 kr. per month excl.

water, power and heating.

Deposit: 22.500 kr.

Contacts: Birger Koudal, e-mail:

birkou@c.dk, tel. 4081 9949.

Amager

Periode: Fra 1/2 til 1/7-04.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 40 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

vaskemaskine, fri internet-

adgang.

Beboer: Forsker el. stud., ikke-ry-

ger, ingen kæledyr.

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

me, vand, el og vaskemaskine.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail:

dmoustgaard@hotmail.com.

Vesterbro

Periode: Fra 15/10-03 til 15/1-04.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 32

kvm. med køkken og bad.

Udstyr: Umøbleret, men med kø-

leskab.

Husleje: 3.300 kr. pr. måned.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: E-mail: toke@math.-

ku.dk, tlf. 3322 0824.

København V

Periode: Pr. 1/11-03, evt. før og

for 3-6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 74 kvm., 

5. sal m/elevator, 2 altaner.

Udstyr: Evt. delvis møbleret.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3322 6580.

Nørrebro

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

Size: Apartment, 33 sqm.

Equipment: Furnished. Bathroom

and balcony.

Tenant: Age over 23, non-smo-

ker.

Rent: 3.300 kr. per month plus

500 kr. per month for electri-

city and heat.

Deposit: 5.600 kr.

Contact: Rikke or Erik Vienberg,

e-mail: rjvienberg@zi.ku.dk,

tel. 3586 1992 or 4826 8906.

Kollegier

Valkendorfs Kollegium
Periode: Pr. 1/12-03.

Målgruppe: En studerende ved

KU fra Det Humanistiske fakul-

tet der har bestået 2 års nor-

meret studietid.

Kollegiet: Ligger i Skt. Peders

Stræde i et gammelt hus med

stor have. Kollegiet har selvsty-

re og 22 beboere.

Husleje: 1.170 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskema

vedlagt dokumentation for 2

års bestået studietid samt et

brev hvori du fortæller om dig

selv og hvorfor du gerne vil bo

på Valkendorfs kollegium (1 s.)

indsendes til SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 24/10-03.

Elers Kollegium
Periode: I løbet af efteråret bli-

ver to pladser ledige.

Målgruppe: En studerende ved

fagene arkæologi, filologi, fi-

losofi el. historie og en ph.d.-

stipendiat ved KU el. DTU. Evt.

slægtninge af fundator el.

dennes hustru har fortrinsret,

vedlæg dokumentation. 

Kollegiet: Ligger i St. Kannike-

stræde med 20 alumnepladser

fordelt på alle universitetets

fakulteter. 

Faciliteter: Værelserne er på ml.

9 og 22 kvm, og til kollegiet

hører bl.a. bibliotek, compu-

terrum, sauna og have med

kroketbane. Der er desuden til-

knyttet enkelte mindre legater.

Husleje: 1.170 kr. pr. md. for stu-

derende og 1.755 kr. pr. md.

for kandidater samt 125 kr. pr

md. til kollegiekassen.

Ansøgning: Benyt Københavns

Universitets ansøgningsskema

for ‘De Gamle Kollegier’ der

fås på SU-kontoret. Husk at

vedlægge skriftlig motivation.

Ansøgningsfrist: 1/11-03

Yderligere oplysninger: Inspector

Collegii, tlf. 7730 9266 el. 7730

9263. Du er velkommen til at

komme og se kollegiet inden

du søger.

P. Carl Petersens Kollegium
Periode: Ultimo 2003 og primo

2004. 

Målgruppe: Studerende ved KU

el. HHK der har bestået 2 års

normeret studietid.

Kollegiet: Ligger i Skovshoved

ved Øresund og har 27 beboe-

re. Stort fælles køkken, gode

fælles opholdsrum, sauna og

en stor have.

Husleje: 1.190-1.900 kr. pr. md.

afhængig af værelse.

Ansøgning: Først bør man få en

rundvisning. Kvindelige

ansøgere kan kontakte Peter

Bæk Kristensen, tlf. 5192 8082

og mandlige ansøgere kan

kontakte Anne-Sophie Lohse,

tlf. 3964 0187, lok. 118 for en

aftale.

Ansøgningsfrist: 30/10-03.   

Yderligere oplysninger:

www.pcarlp.dk.
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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 13/10 for avis 16 der udkommer 24/10, og deadline 27/10 for

avis 17 der udkommer 7/11.

Virginia Woolf – Foredragene sætter den danske tradition

ind i en europæisk sammenhæng.

Kvindesagens klassikere

Foredragsrækken Kvindesagens klassikere – fra Christine de

Pisan til Virginia Woolf byder på fire forskeres læsninger af

nogle af kvindesagens centrale klassikere fra middelalderen til

modernismen. Foredragsholderne er mag.art. Lise Busk-Jensen,

dr.phil. Nanna Damsholt, cand.mag. Kirsten Gomard og mag.art

Toni Liversage.

Det foregår tirsdage (fra den 4. november til den 2. december)

kl. 17.15-19.00 i Købmagergade 50.

Det koster 370 kr. at deltage, og man tilmelder sig til Folkeuni-

versitetet på tlf. 3348 4827. 

For yderligere oplysninger kontakt Line Holst, KVINFO, 

tlf. 3313 5088, www.kvinfo.dk.

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

Har du 
brug for støtte- 

praktisk og
psykisk?

Er du stresset og 
usikker – og har du 

evt. problemer 
med en skriftlig 

opgave?

Så er der hjælp at hente –
journalist og psykolog 

tilbyder praktisk 
skrivehjælp

og psykologisk støtte.

Betaling efter aftale.

Henvendelse til:
krogsgaard_scheele@mail.dk

Hænger tilværelsen som 
studerende ikke sammen
økonomisk?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) hvis

du fx

•  har opbrugt dine SU-muligheder

•  er erklæret studieinaktiv af SU-kontoret

•  er blevet mor eller far 

•  føler at din gæld vokser dig over hovedet

•  har brug for at få overblik over din situation. 

Studenterøkonomivejledningen kan give dig et ‘andet syn’ på

dine økonomiske forhold, hjælpe dig med at få et overblik over

din situation og skabe nogle løsningsmuligheder. 

Vi er ikke noget SU-kontor og har heller ikke nogen hemmelig

cigarkasse med penge, men vi kan give dig en solid og anonym

vejledning med udgangspunkt i din individuelle situation.

Bestil tid på tlf. 3532 2850. Vejledningen er åben efter aftale.

Du kan også sende en e-mail til SØ-vejlederen på SA-studoe-

kon@adm.ku.dk hvor du fortæller om din situation, så vil vej-

lederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå helt anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret eller de faglige vejledere på dit stu-

dium hvis du har generelle spørgsmål omkring SU.
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Branchenetværk for antropologer
Workshop-dag for dannelse af branchenetværk for færdigud-

dannede antropologer

Tid: 8/11 kl. 10-16

Sted: Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, 2.

sal, Aud.   

Arr.: Antropologforeningen,

www.antropologforeningen.dk

Subjectivity and Transcendence
Ph.D-course

Time: 13-15/11.

Venue: Danish National Research Foundation: Center for

Subjectivity Research, Købmagergade 46   

Organizer: Danish National Research Foundation: Center

for Subjectivity Research in collaboration with The Research

School Religion and Society, www.cfs.ku.dk/courses.htm

Registration: No later than October 20, 2003 to

ag@cfs.ku.dk 

Seminar om franskundervisning
For alle interesserede på KU

Tid: 21-22/11 kl. 13.30-16.00

Sted: Det ny KUA, Aud. 23.0.50   

Arr.: Fransklærerforeningen og Institut Français 

Pris: 100 kr., gratis for studerende. Tilmelding senest 30/10

på e-mail: karin.rosenbom@amba-france.dk 

DET SKER

Operetten Fuglekræmmeren
Studenternes Operetteforening Polyhymnia opfører den klas-

siske tyroleroperette. Billetter bestilles på tlf. 3331 3822 eller

købes i døren

Tid: 11-13/10 kl. 19.00. 12/10 dog kl. 15.00 

Sted: Festsalen, St. Kannikestræde 19

Arr: Studenternes Opretteforening Polyhymnia

Pris: Studerende 60 kr., andre 90 kr.

Sæt i værk
Iværksætterseminar for begyndere hvor der sættes fokus på

dine muligheder som ung kommunikatør der kan, vil og –

måske – tør selv

Tid: 17/10 

Sted: Dansk Handel & Service, Vester Farimagsgade 19

Arr.: Unge Kommunikatører

Pris: 300 kr. for at deltage i seminar og middag. 

Uden middag 250 kr. Kontakt Jeanette Serritzlev, e-mail: je-

anette@ungdom.dk

Emnesøgning på Det Kgl. Bibliotek
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser/

Tid: 21/10 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek 

How should Experts Communicate
Uncertainties to Policy-Makers?
Workshop med Arthur Petersen, Netherlands Environmental

Assessment Agency, Information Services & Methodology,

National Institute for Public Health and the Environment

(RIVM)

Tid: 21/10 kl. 14.00-17.00

Sted: HCØ, A 105

Arr.: CND, Pugwash Denmark, www.naturdidak.ku.dk

Naturens rene følelse og abduktionens
mysterie
C.S. Peirce’s tanker om religion, erkendelse og videnskab

ved lektor Søren Brier, CBS og studenterpræst Nicolai Hal-

vorsen

Tid: 21/10 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44

Arr.: Forum for Eksistens og Videnskab og Afdeling for

Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet

Muslimsk danskhed
Oplæg ved Naser Khader  

Tid: 21/10 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6 

Arr.: Studentermenigheden på Amager,

www.hum.ku.dk/sma  

USA set med danske øjne
Danskere har mange ideer om hvordan USA og amerikanere

er. Peter Lorensen fortæller om et år i USA hvor han bl.a. var

ansat i et stort shippingfirma ved Mississipi. Efter oplægget er

der fællesspisning med efterfølgende amerikansk fællessang

Tid: 23/10 kl. 16.30

Sted: St. Kannikestræde 8, 1.

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Arabiske nyheder i en global verden
Halvdagsseminar. Den seneste Irak-krig har kastet lys over

nyhedsformidlingen i den arabiske verden som blev karakte-

riseret som ‘følelsesladet’ med ‘stærke billeder’, og der er ble-

vet stillet spørgsmålstegn ved dens objektivitet og sandhed

Tid: 27/10 kl. 9.30-12.15

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, Snorresgade 17-19, 1. sal,

lok. U8

Arr.: Carsten Niebuhr Instituttet. Tilmelding til e-mail:

mellor@hum.ku.dk

På giganternes skuldre 
– om queerteoriens opkomst
Oplæg ved Mette Liv Mertz, cand.mag. Foredraget er det

første af 5 om queer som teori, perspektiv og politik

Tid: 27/10 kl. 19-21 

Sted: KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3   

Arr.: KVINFO, www.kvinfo.dk

Pris: 50 kr.  

Biblioteket og universitetsavopgaven
Tilmelding til kurset på www.kb.dk/yd/kurser/

Tid: 30/10 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

GAYTRIX – The Matrix Revolution!
Fest for bøsser, lesbiske og biseksuelle

Tid: 1/11 kl. 22.00 

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52   

Arr.: BLUS bøsse, lesbiske studerende, www.blus.dk

Pris: 50 kr. for ikke-medlemmer

Forskere og medier
Konference om forskningsfor-

midling og relationen mellem

forskere og journalister

Tid: 12-13/11 kl. 10-17

Sted: Det ny KUA, bygning 23, 

lok. 23.0.50

Arr.: Institut for Nordisk Filolo-

gi, www.ForskereOgMedier.dk

Konferencen sætter fokus på relatio-

nen mellem forskere og journalister.

Temaet er samspillet mellem de to

parter, dvs. hvordan forskere for-

midler deres forskning og hvordan

journalister anvender forskere som

ekspertkilder? Der er stor forskel på

hvor ofte forskere optræder i me-

dierne, og der er en tendens til at 

det er de samme forskere der udtaler

sig til pressen. På den anden side be-

skyldes journalister for ikke at inter-

essere sig tilstrækkeligt for forskning

og for at forsimple forskningsresul-

tater til ukendelighed. Disse og

mange andre forhold vil blive disku-

teret på konferencen. Forskellige

indlæg dagen igennem vil give både

forskere og journalister stof til efter-

tanke – forhåbentlig til gavn for

begge parter. Statsministerens ind-

ledte med sin nytårstale 2002 ‘eks-

pertdebatten’ i de danske medier.

Konferencen ligger i forlængelse af

denne debat. 
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STILLINGER

Samfundsvidenskab

Adjunktur i Offentlig For-
valtning og Organisation
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold/kvalifikationer: Stillingen

ønskes besat med en kandidat

der har en politologisk uddan-

nelse, og ansættelsen forud-

sætter videnskabelige kvalifi-

kationer som ph.d. el. tilsva-

rende videnskabelige kvalifika-

tioner. 

Omfang: 3-årig videreuddannel-

sesstilling med forsknings- og

undervisningsforpligtelse og

ledig til besættelse 1/2-04 el.

snarest derefter. 

Ansøgningsfrist: 6/11-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/led/ge-

nerel.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Lars Bille, tlf. 3532 3384,

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

ger om instituttet findes på

www.polsci.ku.dk.

Humaniora

Professorat i dansk litteratur
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Til besættelse: 1/9-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 17/11-03, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/-

led/stillinger el. kontakt Det

Humanistiske Fakultetssekre-

tariat, tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Niels Finn Christiansen,

tlf. 3532 8317 (ma 13-14, ti 13-

15, on og to 11-12).

Naturvidenskab

Assistant professorship
Place of employment: Institute of

Geography.

Contents/qualifications: Teaching

and research activities relating

to life style, localised relations

and segregation. Applicants

with special qualifications in

housing issues and preferences

will be preferred. A successful

candidate will be required to

undertake both undergradua-

te and postgraduate teaching

within the field of socio-econo-

mic geography. Courses fre-

quently integrate the use of IT

and GIS; thus, qualifications in

these areas are necessary. The

successful candidate will be as-

sociated with the Institute’s re-

search group TAPAS and is ex-

pected to contribute new im-

pulses to its research. Ph.D. or

corresponding qualifications.

To be appointed by: 1 January,

2004.

Deadline for applications: 4 No-

vember, 2003 at noon.

Full announcement: See

www.ku.dk/led/generel/ – press

‘ledige stillinger’ or contact the

Personnel and Legal Depart-

ment, tel. 3532 2645.

TAP-stillinger

Bioanalytiker/
laboratorietekniker
vikariat
Sted: Biomembran Center, Au-

gust Krogh Instituttet.

Indhold/kvalifikationer: Forsk-

ningscentret har 12 medarbej-

dere, hvoraf 3 er laboranter.

Erfaring med molekylær biolo-

gisk arbejde og cellekultur er

en fordel da arbejdet også kan

omfatte kloning af DNA og

ekspression af proteiner i celle-

kulturer. Arbejdet omfatter

isolation af cellemembraner og

analyser af proteiner og

enzymaktivitet. 

Omfang: 1 år.

Til besættelse: snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Prof.,

dr.med. Peter Leth Jørgensen,

Biomembran Center, August

Krogh Institutet, Universitets-

parken 13, 2100 Kbh. Ø. 

Ansøgningsfrist: 20/10-03.

Yderligere oplysninger: Prof. Peter

Leth Jørgensen, tlf. 3532 1670,

e-mail: pljorgensen@aki.ku.dk.  

Studievejleder 
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: Vejledning af engelsk-

studerende på dagstudiet og

Åbent Universitet om studiets

indhold og opbygning.

Kvalifikationer: Engelskstuderen-

de (gerne med afsluttet BA)

med god situationsfornemmel-

se, menneskelig indsigt, an-

svarlighed og diskretion. Gerne

erfaring fra vejlederjob. 

Omfang: Til besættelse 1/11-03

el. snarest derefter. Ca. 200 ti-

mer pr. semester.

Ansøgning sendes til: Engelsk

Studienævn, Njalsgade 130,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 24/10-03, kl.

12.00. Jobsamtaler i uge 44.

Ph.d.-stipendier

Dansk rockkultur fra
50’erne til 80’erne
Sted: Musikvidenskabeligt Institut.

Indhold: Det tværfaglige forsk-

ningsprojekt undersøger for-

skellige aspekter af dynamik-

ken i møderne mellem de for-

skellige kulturelle mønstre og

mellem de enkelte, lokale ak-

tører inden for dansk rockkul-

tur på grundlag af musikviden-

skabelige (herunder musiketno-

logiske og populærmusikvi-

denskabelige), antropologiske

samt kulturteoretiske og -hi-

storiske problemstillinger. 

Omfang: 3 år til besættelse 1/2-04.

Ansøgning sendes til: Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S i 6 eks.

Ansøgningsfrist: 17/11-03, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Se

www.rockhistorie.dk el. kon-

takt forskningsleder Morten

Michelsen, tlf. 3532 3791, 

e-mail: momich@hum.ku.dk.  

STØTTE

Stipendier

Ophold i Athen
Støtte: Stipendier til ophold på

Det Danske Institut i Athen fra

1/2 til 31/7-04. Forskningsop-

hold inden for Grækenlands

og middelhavslandenes arkæo-

logi, historie, sprog, litteratur,

billedkunst, arkitektur og kul-

turtraditioner.

Ansøgning: Ansøgningsskema

findes på www.diathens.com. 

Ansøgningsfrist: 1/11-03

Yderligere oplysninger: Det

Danske Institut i Athen, Here-

fondos 14, Gr-105 58 Athen,

www.diathens.com.

Stipendier i Gigtforeningen
To ledige stipendier. 

Et til udførelse af en evidens-

baseret redegørelse med titlen

‘Prævention og intervention

ved primær og sekundær

osteoartrose – en evidensbase-

ret redegørelse med fokus på

fremtidige forskningsmæssige

satsningsområder’. Og et sti-

pendium til udførelse af en

evidensbaseret redegørelse

med titlen ‘Betydning af fysisk

aktivitet for muskelfunktion

hos personer med muskelbe-

svær, muskellidelser eller mu-

skeltab – en evidensbaseret

redegørelse med fokus på

fremtidige forskningsmæssige

satsningsområder.  

Periode: 6 mdr. fra 1/1-04.  

Ansøgning: Skema fås på

www.gigtforeningen.dk.  

Ansøgningsfrist: 24/11-03, kl. 10.00.  

Yderligere oplysninger: Marian-

ne Pagels, tlf. 3977 8000.  

Legater

Enkefru Mette Cathrine
Raarups mindelegat
Målgruppe: Studerende ved KU.

Støtte: Ca. 4 legatportioner a

1.000-2.000 kr. er ledige.

Ansøgning: Via www.ku.dk/sa/su-

kontor/legat/ el. SU-kontoret,

Fiolstæde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/10-03.

Yderligere oplysninger: SU-

kontoret, Fiolstræde 22, 

1171 Kbh. K.

Københavns Universitets
Lægevidenskabelige Fakul-
tetsfond
Målgruppe: Den lægevidenska-

belige del af Det Sundheds-

videnskabelige Fakultets viden-

skabelige kandidater og stude-

rende. 

Støtte: 250.000 kr. er til uddeling

som rejselegater og til studen-

tersociale formål.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på Panum Instituttet, lok.

9.1.38a el. via e-mail:

leh@adm.ku.dk. Send i 6 eks.

Ansøgningsfrist: 30/10-03, kl. 12.00.
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Eksamenstilmelding
Sociologi 

Termin: Vintereksamen 2003/2004.

Tilmelding: For studerende på Sociologi, suppleringsstuderende og meritstuderende finder sted i

perioden 20/10 til 31/10-03 på de studerendes selvbetjening www.punkt.ku.dk eller ved blanket på

Sociologisk Institut, Ekspeditionen, Linnésgade 22, 1. sal mellem kl. 9.30-15.00.

Yderligere oplysninger: Eksamensadministrationen, tlf. 3532 3287.

GLAS OG METAL – Den amerikanske arkitekt Frank O. Gehry har skabt det unikke museum

Guggenheim i Bilbao.

Seminarer om byen

Center for Urbanitet og Æstetik ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab inviterer til to seminarer

om byen.

Aktuel byforskning 
Onsdag 29/10, kl. 10-17 på KUA i lokale 18.1.59.

Martin Zerlang: Intro

Hans Thor Andersen: Den porøse by – det posturbane landskab 

Hans Kristensen: Byernes udfordringer – (sektor-)byforskningens aktuelle dilemma

Niels Albertsen: Den nordiske velfærdsby i netværkssamfundet

Søren Bitsch Christensen: Dansk Center for Byhistorie – grundlag, visioner og projekter. 

Jette Esbjørn Hess: Byen som laboratorium

Anni Greve: Træghed og forandring i byudviklingen

Kirsten Marie Raahauge: Byskab, landskab og tableau. Byens organisering set fra et velstående per-

spektiv

Leif Thomsen: Usamtidighed og urbanitet

Arkitekturanalyse
Onsdag 26/11, kl. 10-16 på KUA i lokale 16.1.20.

Martin Zerlang: Intro

Frederik Stjernfelt: Om analyse og fortolkning af arkitektur

Anders V. Munch: Bar kultur – om Loos og livsformerne

Carsten Thau: Byens glas-kasteller

Anne-Sofie Bjarnø Lundtofte: Opdragelsens huse – københavnske skoler 1875-12902

Nan Dahlkild: Åbne hylder – bibliotekernes panoptiske rum

Julie Holck: Shoppingkulturens urbane konsekvenser 

Svante Lindeburg: CPH Airport = Shopping?

For yderligere oplysninger kontakt Martin Zerlang, 

e-mail: zerlang@hum.ku.dk.
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Giv flygtninge en fremtid – meld dig som indsamler
Søndag den 9. november samler Dansk Flygtningehjælp ind til flygtninge i blandt andet Somalia, 

Aserbajdsjan og Afghanistan. En indsamler får typisk 1.000 kr. i sin indsamlingsbøsse, og for de penge kan

Dansk Flygtningehjælp sikre et flygtningebarns skolegang. Det tager tre timer mellem kl. 10 og 15 at samle

ind, og du vil typisk selv kunne vælge ruten. Det er en god oplevelse at samle ind – langt de fleste lægger

penge i indsamlingsbøssen når du ringer på – og du gør en afgørende forskel for flygtningearbejdet.

Meld dig som indsamler på tlf. 8816 1688 el. på www.flygtning.dk.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Significance and origin of DOPA,

DOPAC, and dopamine-sulphate

in plasma, tissues and cerebro-

spinal fluid

Doktorand: Overlæge Ebbe Eldrup.

Officielle opponenter: Overlæge

Jan Abrahamsen og prof., over-

læge, dr.med. Jens H. Henriksen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Steen Sørensen, tlf.

3632 3632.

Tid: 7/11-03, kl. 13.00.

Sted: Amtssygehuset i Herlev,

Herlev Ringvej, Lille Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Bolbrovænge 29,

2960 Rungsted Kyst. Indstillin-

gen købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.

Aspects of classic symptomatic

childhood celiac disease in Den-

mark. Retrospectively illustrated

by local, regional and national

studies

Doktorand: Cand.med. Birgitte

Weile.

Officielle opponenter: Prof. Olle

Hernell og overlæge, dr.med.

Steffen Husby.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Anders Pærregaard,

tlf. 3632 2736.

Tid: 17/11-03, kl. 13.30.

Sted: Medicinsk-Historisk Mu-

seum, Bredgade 62.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: weile@-

dadlnet.dk. Indstillingen købes

ved skriftlig henvendelse til

Fakultetssekretariatet.

Humaniora

Public Portents in Republican Rome

Doktorand: Forskningslektor, ph.d.

Susanne William Rasmussen.

Officielle opponenter: Lektor,

dr.phil. Jens H .Vanggaard, Insti-

tut for Religionshistorie og prof.,

dr.phil. Jens Erik Skydsgaard.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen el. den

der leder forsvaret.

Tid: 7/11-03, kl. 14.00.

Sted: KUA, Aud. 8.1.13.

Yderligere oplysninger: Afhandlin-

gen er udkommet på forlaget

L’ERMA di Bretschneider. Bogen

kan købes på Institut for Hi-

storie til en særpris af 475 kr.

Bedømmelsesudvalgets indstil-

ling kan købes i Kompendie-

udsalget Humaniora.

Naturvidenskab

Naturlige kilder til halogenerede

stoffer i miljøet  

Doktorand: Seniorforsker, ph.d.

Frank Laturnus.

Officielle opponenter: Afd.leder,

lektor Sten Struwe og Lektor

Christian Lohse. 

Opponenter ex auditorio: Tilmel-

ding inden forsvarets begyn-

delse hos leder af forsvaret.  

Tid: 14/11-03, kl. 12.00-17.00.

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Uni-

versitetsparken 5, Aud. 2. 

Yderligere oplysninger: Dispu-

tatsen kan erhverves ved hen-

vendelse til Frank Laturnus, e-

mail: frank.laturnus@ituf.liu.se.

Indstillingen fra bedømmelses-

udvalget fås ved henvendelse

til Det naturvidenskabelige

Fakultet, tlf. 3532 4256 eller 

e-mail: gin@adm.ku.dk.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Under My Own Sky? The Cultu-

ral Dynamics of Refugee Return

and (Re) integration in Post-War

Sarajevo  

Kandidat: Cand.scient.anth.

Anders Holm Stefansson.

Tid: 27/10-03, kl. 14.00-16.00.

Sted: Auditoriet, Institut for -

Antropologi, Frederiksholms

Kanal 4.   

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

Institut for Antropologi, tlf.

3532 3464.  

Sundhedsvidenskab

Food Intake Patterns and

Development of Obesity 

Kandidat: Per Togo.

Tid: 21/10-03, kl. 14.00.

Sted: Bartholin Auditoriet, Kom-

munehospitalet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail:

per.togo@dadlnet.dk.

In vitro Screening of Teratogens

Kandidat: Cand.scient. Peter S.

Walmod.

Tid: 23/10-03, kl. 14.30-16.30.

Sted: Panum Instituttet, Hanno-

ver Auditoriet. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail:

psw@plab.ku.dk.

Naturvidenskab

NKx6.1 in pancreatic develop-

ment and B-cell differentiation

Kandidat: Cand.scient. Mette

Christine Jørgensen.

Tid: 23/10-03, kl. 14.15.

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger:

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til afdelingssekretær

Anne Gade Nielsen,

Molekylærbiologisk Institut, 

e-mail: ann@my.molbio.ku.dk.

Cycles in Upper Maastrichtian

chalk of the southern Central

Graben, Danish North Sea: For-

mation and chronostratigraphic

significance

Kandidat: Cand.scient. Tove

Damholt.

Tid: 24/10-03, kl. 13.15.

Sted: Geocenter København,

Øster Voldgade 10, 3., trappe

A, Aud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er fremlagt på Geolo-

gisk Institutsekretariat, Geo-

center København, ØV 10, opg.

L, stuen.

Ice Sheet Ablation Assessed by

Observation, Remote Sensing

and Modelling 

Kandidat: Andreas Peter Ahl-

strøm.

Tid: 30/10 kl. 13.15

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3. sal, Aud. B.
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The element cross in place-names
Dr. A.R. Rumble, University of Manchester

Tid: 15/10 kl. 15.15

Sted: KUA, lok. 27.5.26

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Echoes of Scripture in the Gospels
Richard B. Hays, Duke University, North Carolina

Tid: 20/10 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1. sal, Aud. 7

Arr.: Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet

Liberation Movements as Governments: The Case of Namibia
Prof. Henning Melber, Research Director, Nordiska Afrikainstitutet

Tid: 21/10 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Purification and characterization of the Rib and R surface proteins
in Streptococcus agalactiae
Anders Liboriussen

Tid: 21/10 kl. 15.00

Sted: Statens Serum Institut, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Menneskers forhold til dyr – kulturelle forskelle ved studier af
abers adfærd i Japan og Europa
Dr.phil. Axel Randrup

Tid: 21/10 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, Aud. A

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, rsr@nepa.ku.dk

Teori, kritik og praksis. En unghegeliansk problematik
Ole Bernild

Tid: 22/10 kl. 13.00-16.00

Sted: Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, gården, opgang B, lok. E-24 A1.1

Arr.: Seminaret Strukturel Dialektik, e-mail: bernild@hum.ku.dk

Functional Grammar – upside down
Kees Hengeveld, Amsterdams Universitet

Tid: 22/10 kl. 14.00-16.00

Sted: Det Ny KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Matematiske skriveprocesser og IT
Morten Misfeldt, Learning Lab DK

Tid: 22/10 kl. 15.00-17.00

Sted: HCØ, D120

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

Kampen om Iraks arkæologiske guld
Institutleder Ingolf Thuesen, Carsten Niebuhr Instituttet

Tid: 22/10 kl. 16.30

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, lok. U5, 1. sal

Arr.: Orientalsk Forum

Novel Mechanisms for the Transport of Proteins across bacterial
and Chloroplast Membranes
Colin Robinson, Department of Biological Sciences, University og Warwick, Storbritannien

Tid: 22/10 kl. 20.00

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

Arr.: Biologisk Selskab

Om glæderne og sorgerne ved at analysere moderne kunst
Erik Svendsen

Tid: 23/10 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
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PH.D.-FORSVAR – Food Intake Patterns and development of

Obesity ved Per Togo den 21. oktober kl. 14.00.
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Berlioz og den musikalske realisme
Adjunkt Jens Hesselager

Tid: 24/10 kl. 13.15-14.30

Sted: Klerkegade 2, Aud. 1

Arr.: Musikvidenskabeligt Institut

Rethinking Texts Through Contexts. The case of Le Roman de la Rosé
Prof. Stephen Nichols, USA

Tid: 24/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Religionshistorisk oversættelse af religiøse tekster i en post-
modernistisk tid. Nogle forskningshistoriske og metodologiske
overvejelser
Cand.mag. Jens André P. Herbener

Tid: 24/10 kl.14.15-16.00

Sted: Artillerivej 86, kældercafeen

Arr.: Fagrådet på Institut for Religionshistorie, haviv@fsr.ku.dk

The self: The case for the defence
Galen Strawson, University of Reading, UK

Tid: 28/10 kl. 10.15-12.00

Sted: CFS, Trin 44, Købmagergade 50

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Prosody Revisited – ‘Function’, ‘Time’, and the ‘Listener’ in intona-
tional phonology 
Professor emeritus Klaus Kohler, Kiel

Tid: 31/10 kl. 13-15

Sted: KUA, lok. 6.1.11

Arr.: Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab
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Nordboerne på Grønland og kontakterne med den øvrige
verden belyst ved det arkæologiske genstandsmateriale
Ph.d-studerende Dorte Veien Rasmussen, Nationalmuseet

Tid: 20/10 kl. 12-13 

Sted: KUA, Institut for græsk og latin, lok. 2.2.21

Arr.: Middelaldercenteret

Det har gennem de sidste mere end 100 år været diskuteret i hvor stort omfang de grønland-

ske nordboere var afhængige af kontakter med omverdenen. Først var man overbevist om at

kontakterne var livsnødvendige, og man så nedgangen i kontakt til andre som en meget vig-

tig årsag til nordboernes undergang. Senere gik man over til at se kontakterne som af mere

luksuspræget karakter og derfor ikke af betydning for nordboernes undergang. Diskussionen

har hidtil været baseret på udsagn i de skriftlige kilder mens det arkæologiske materiale kun

har været inddraget ganske lidt. I sit ph.d.-projekt analyserer Dorte Veien Rasmussen det ar-

kæologiske genstandsmateriale med henblik på at undersøge kontakternes karakter, betyd-

ning og organisation. I foredraget vil de foreløbige resultater blive fremlagt.

The Lithuanian Monetary System
Dr. Ausra Rasteniene, Litauen

Tid: 23/10 kl. 16.00-18.00

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, Aud. 10 

Arr.: Ekstern lektor Camilla Jensen, Økonomi

Hvad vil det sige ikke at kunne sige noget?
Mads Poulsen, ph.d.-stipendiat

Tid: 23/10 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 7.3.114

Arr.: Sprogpsykologi
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Af Lise K. Lauridsen

En kvidren fylder baggården
i Købmagergade. Udenfor
teologernes cafe står et lil-

le livstykke af en jente med
hænderne i siden og giver en to
meter høj mand en norsk over-
haling. Syngende. 

»Nej, nej, det der er alt for
overdrevet. Det bliver plat,« af-
bryder instruktør Henning Bas-
balle de to sangfugle.

Studenternes Operettefore-
ning Polyhymnia arbejder på
højtryk med at få musik, sang
og skuespil til at gå op i en
højere enhed her godt en uge
før premieren.

»Operetter er skønne. Det er
lidt ligesom gamle danske film
– bare på en scene. Det er folke-
ligt, lidt kikset, spøjst og evne-
tyrligt. Operetter er ikke særlig
udbredt herhjemme længere –
måske fordi der ikke er blevet
insisteret nok på at de skulle
være godt teater på nutidens
præmisser. I sin tid grinede folk
meget over operetter. Derfor
har jeg prøvet at få lidt af nuti-
dens humor med ind i vores
version af Fuglekræmmeren,«
forklarer Henning Basballe.

Sit-coms på TV har været en
inspirationskilde for Basballe
der til daglig er studerende på
teatervidenskab. Derfor må der
gerne overdrives, men der skal
være et gran af realisme og
godt teater tilbage. Og så må
operetter godt være lidt frivole.
Det var de også dengang de
blev lavet, fortæller instruk-
tøren. Når den unge heltinde

giver en buket blomster til en
mand, er det altså ikke Inter-
Flora der har været på spil. Og
det skal oversættes, for i dag er
man nødt til at gå meget længe-
re.

»Vi har haft mange diskussio-
ner om hvor moderne det må
være, for Polyhymnias forestil-
linger skal også være sjove for
bedstemor på første række,« si-
ger den norske sangfugl Mari
Munthe-Kaas der også er for-
mand for Polyhymnia.

For at bedstemor ikke skulle
gå hjem midt under forestillin-

gen, røg dildoen og den motori-
serede kørestol fx ud, griner
Mari der spiller en giftelysten,
aldrende dame i operetten.

Forviklingshistorie
Fra kældercafeen lyder orke-
strets forspil til baron Weps lie-
der. Tyrolerne er ivrige kryb-
skytter, så da kurfyrsten melder
sin ankomst, er der hverken fle-
re vildsvin eller jomfruer tilba-
ge. Skurken Weps afpresser de
stakkels tyrolere ved at true
med at afsløre byens sørgelige
tilstand over for kurfyrsten.

Som løsepenge kaster baronen
sig grådigt over tyrolernes rød-
kindede Heidi’er.

Forviklingerne tager derefter
fart mellem den falske kurfyr-
ste, den onde baron, fugledres-
søren Adam, det yppige post-
bud die Cristel og de ældre,
giftelystne adelige damer.   

Dirigenten synger for helten
Adam der holder fri i aften,
mens koret af hofdamer vimser
rundt og skåler. 

Og synge kan de studerende i
Polyhymnia der oprindeligt
blev stiftet af en flok teologistu-

derende, men i dag er blevet en
tværfaglig smeltedigel.

Dirigenten Kresten Wulff
Thomsen der læser Musikvi-
denskab har knoklet i døgndrift
de sidste par uger op til premie-
ren. Han svinger stokken og
råber til hofdamerne: Lyt til or-
kestret.

Men foran koret af hofdamer,
står instruktør Basballe og laver
fagter. Dirigenten stopper.
Overgangen må tages om.

»Det lyder måske mærkeligt,
men vi er meget længere end vi
plejer,« siger baron Weps inden

han skal på scenen. Og lidt kao-
tisk skal det være inden Poly-
hymnia trækker i gallatøjet og
løfter tæppet for Carl Zellers
Fuglekræmmeren, forklarer
Mari Munthe-Kaas der er med
på femte år.

»Det er en spændende pro-
ces. Først er man frustreret og
vred fordi man ikke kan finde
ud af sin rolle og samtidig skal
lære en masse noder. Så er den
der pludselig, og du bliver helt
euforisk og glemmer en masse
af det du har indøvet. Og så er
det ellers med at komme ned
igen,« siger Mari Munthe-Kaas
inden hun kaster sig ud i sin
bryllupsscene med den falske
kurfyrste. ■

likl@adm.ku.dk

Læs mere om Studenternes
Operetteforening Polyhymnia og
Fuglekræmmeren på:
www.polyhymnia.dk eller se
forestillingen d. 9., 11., 12. & 13.
oktober, festsalen, St. Kannike-
stræde 19, 2.t.h., 1169 Køben-
havn K. 
Billetter kan bestilles på tlf. 
33 31 38 22. 
Studerende 60 kroner/ 
Andre 90 kroner

Frivol fuglekræmmer
Tag en opera, en musical, en sit-com og et gran absurd teater. 
Ryst det godt. Og smag så nøje på årets studenteroperette 

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

LANDLIGT – Kurfyrstinden

falder pladask for fuglekræmme-

ren Adam der søger arbejde ved

hendes hof som ornitolog. Stu-

denternes Operetteforening

Polyhymnia opfører for syvende

gang et af deres musikalske lyst-

spil. 




