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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Formidling! Det er i denne tid svært overhovedet
at tale om universiteter og forskning uden at or-
det dukker op. Vores fokus på formidling er

langt større i dag end for blot få år siden. Vi mærker
det overalt hvor vi færdes: På vores egne fakulteter
og institutter. På andre universiteter, både herhjem-
me og internationalt. I pressen, hvor journalister i
stigende grad efterspørger gode forskningshistorier.
Og i erhvervslivet, hvor forskningsformidling og vi-
densdeling kan være en direkte kilde til økonomisk
vækst. Og så er der naturligvis den nye universitets-
lov der gør formidling til en kerneaktivitet på lan-
dets universiteter. Det gør den med denne passus
som står helt oppe i lovens paragraf 2: »Universitetet
skal som central viden- og kulturbærende institution
udveksle viden og kompetencer med det omgivende
samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i
den offentlige debat.«

Det er jo ikke en trend som universiteterne er ale-
ne om. Vi lever i et kommunikationssamfund, og

ugebrevet Mandag Morgen offentliggjorde sidste år
en undersøgelse der bl.a. viste at antallet af egentli-
ge informationsmedarbejdere herhjemme er steget
fra cirka 1.300 til cirka 2.600 på bare ti år. Hele 80
procent af informationsmedarbejderne er ansat i det
private. Stigningen er jo i sig selv markant, og man
kunne fristes til at tilføje at antallet af reelle infor-
mations- eller kommunikationsmedarbejdere jo er
langt højere. Med en tilsnigelse kan man sige at vi
på Københavns Universitet har flere tusinde da en
meget stor del af vores forskere kommunikerer sær-
deles flittigt i både masse- og fagmedierne.

Kampen om opmærksomheden er stigende. I det
private erhvervsliv er en skærpet konkurrence

den væsentligste forklaring. På universiteterne
handler det nok så meget om noget langt mere ue-
gennyttigt: Nemlig om viljen og lysten til at dele vo-
res viden med et samfund der har stadig mere brug
for den. Verden er i dag mere kompleks end da vi
studerede. For en generation siden var det lettere at
være specialist. Man kunne stort set i fred og ro pas-
se og udvide sin specialviden – og så svare på kon-
krete spørgsmål i den takt de kom. I dag er der langt
større behov for at forskere og andre specialister de-
ler deres viden med hinanden og med deres omgi-

velser. Det er nødvendigt for at vi som samfund bli-
ver i stand til at træffe en lang række af de væsentli-
ge beslutninger. Det gælder fx inden for bioteknolo-
gien, men der er mange andre områder hvor det er
nødvendigt at kombinere viden fra forskellige forsk-
ningsfelter for at få skabt det nødvendige overblik.
Og det er da også en af årsagerne til at vi på Køben-
havns Universitet har etableret de tre tværfaglige
satsningsområder »Biocampus,« »Religion i det 21.
Århundrede« samt »Krop og Bevidsthed.«

En del har spurgt os om ikke universitetets øgede
fokus på formidling er en direkte udmøntning af

universitetsloven. Det er det nu ikke. I rektoratets
valgprogram var kommunikation og formidling
nævnt som et område hvor vi gerne ville sætte flere
kræfter ind, og valgprogrammet blev som bekendt
skrevet længe før loven. Man kan nok snarere sige at
universitetsloven er et af mange udtryk for samfun-
dets generelt øgede behov for vidensdeling og forsk-
ningsformidling. Et andet udtryk er den »Tænketank
for forståelse af forskning« som videnskabsministe-
ren i år har nedsat. Rektorkollegiet var for nylig til
møde med tænketankens formand, Christine Antori-
ni, og det virker som om der kan komme spændende
og nye ideer ud af arbejdet. Københavns Universitet
er repræsenteret i tænketanken ved vores kommuni-
kationschef. Også erhvervslivet og massemedierne
er med, og en af tænketankens undergrupper vil be-
skæftige sig direkte med universiteternes forsk-
ningsformidling.

Som det seneste skud på stammen står Institut for
Nordisk Filologi bag konferencen »Forskere og

Medier« her på universitetet i næste måned. En im-
ponerende liste af foredragsholdere vil lægge op til
debat, og programmet ser særdeles interessant ud.
Læs selv mere på www.forskereogmedier.dk. Med
andre ord: Formidlingen er i rivende udvikling på
næsten alle fronter i universitetsverdenen. Det er en
udvikling som vi i rektoratet hilser velkommen. Ikke
mindst fordi den tydeliggør det, som af og til kan
drukne lidt i politiske diskussioner: At universitetets
forskning – både grundforskningen og den direkte
anvendelsesorienterede – er en stadig vigtigere
livsnerve for vores samfund.

31. Årgang

Punktum for kommakrigen

SPROGSTRID: Nu skal det være slut med diskussionerne om hvordan vi
skal sætte kommaer. Dansk Sprognævn har indstillet til kulturministeren at
de to nuværende kommasystemer erstattes af ét nyt hovedsystem. De nye
regler lægger sig tæt op ad det traditionelle grammatiske komma, men ad-
skiller sig på ét punkt: Det bliver valgfrit om man vil sætte komma foran led-
sætninger. Det vil sige sætninger som indledes med at, som, der, hv-ord og
når, da og hvis. Dermed er det både o.k. at skrive Jeg sætter mine kommaer,
som jeg vil og Jeg sætter mine kommaer som jeg vil. Dansk Sprognævn anbe-
faler dog at man vælger den sidste løsning og udelader kommaet. Universi-
tetsavisen følger anbefalingerne fra Dansk Sprognævn. For tre år siden gik
avisen således over til
nyt komma, og det
fastholder redaktio-
nen for så vidt at den
også fremover vil
undlade at sætte
komma foran ledsæt-
ninger. Eneste forskel
er at det nu blot kal-
des 'justeret gram-
matisk komma'. 

Læs mere på www.dsn.dk.

Teknologisk vidunder i miniformat

LILLEBITTE: Videnskaben er kommet et skridt nærmere på bittesmå com-
putere der samtidig er meget hurtige. Under ledelse af professor Thomas
Bjørnholm ved Nano-Science Centret på Københavns Universitet er det for
første gang lykkedes et internationalt forskerhold at fremstille en transistor
af ét enkelt organisk molekyle. Den nye transistor er kun en milliarddel me-
ter og dermed hundrede gange mindre end traditionelle transistorer. For-
skernes gennembrud er beskrevet i en artikel i tidsskriftet Nature. 

Læs mere på www.nature.com/nature.

Ikke helt slut med dyreforsøg

KANINKIRURGI: I Jyllands-Posten kunne man 11. oktober læse at obliga-
toriske dyreforsøg på medicinstudiet vil blive afviklet inden for det næste år.
Men det er ifølge institutleder på Medicinsk Fysiologisk Institut, Jørgen
Warberg, en sandhed med modifiktationer. De medicinstuderende skal fort-
sat deltage i undervisning der involverer dyr som græshopper og frøer. Til
gengæld udgår et forsøg der involverer en bedøvet kanin. Det skyldes dels at
det nu er muligt at demonstrere de samme ting på mennesker, dels at større
hold giver praktiske problemer.

Kasus og kommunikation

T YSK: De tyskstuderende på Københavns Universitet får generelt en god
tyskfaglig ballast, men de har brug for at få styrket deres almene humanisti-
ske kompetencer som viden om kommunikation, formidling, informations-
søgning og it. Det viser en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
som har kigget universiteternes tysk-uddannelser efter i sømmene. Konklu-
sionerne er blandt andet baseret på en dimittendundersøgelse hvor færdig-
uddannede er blevet bedt om at vurdere deres kompetencer i forhold til de-
res erfaringer på arbejdsmarkedet.
Evalueringsgruppen anbefaler også at flere tyskstuderende pakker kuffer-
ten og forlader KUA i en periode. Knap en tredjedel tager ikke på studie-
ophold i tysktalende lande.

Læse mere på www.eva.dk.

Lad det gro
»Jeg tror at universiteterne (selv i de perioder hvor de som nu er dårlige) har en livskraft, få politikere fatter, og

at der ingen som helst mulighed er for at ændre universiteterne radikalt og varigt til det bedre ad politisk vej.«

Professor Thor A. Bak, tidligere rektor for Københavns Universitet, i Jyllands-Posten 6. oktober 2003.
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FORSKNINGSVOGTNING ▼  

Af Lise K. Lauridsen

Universiteter fyrer sløve for-
skere. Forskningsvogtning
fører til fyringer. Over-

skrifterne er hentet fra oktober
måneds mediehistorier om uni-
versitetet. Bag historierne lig-
ger  fakulteternes regler om
forskningsvogtning der blev la-
vet i løbet af 90’erne som svar
på offentlighedens beskyldnin-
ger om nulforskning.

Selvom omverdenen ikke har
haft den store tiltro til forsker-
nes arbejdsmoral, så er der fak-
tisk ikke noget nyt i at fx
Københavns Universitet skrider
ind over for forskere hvis forsk-
ningsindsats er gået i stå. Na-
turvidenskab har fx siden 1995
haft nogle af de skrappeste reg-
ler for hvad en forsker skal
præstere af offentliggjorte ar-
tikler. 

Ifølge lærernes fællestillids-
mand, Leif Søndergaard, er
problemet bare at reglerne på
fx Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet risikerer at gå ud over
undervisningen. Årsagen er at
reglerne håndhæves alt for ri-
gidt, mener Leif Søndergaard.
Eksempelvis overskred en for-
sker deadline for publicering af
forskningsresultater med 14 da-
ge. Det resulterede straks i en
reprimande. 

»Derfor råder vi folk til at få
alle arbejdsopgaver udstukket
på skrift. Ellers er det dig der
står med problemet hvis du har
brugt et år på fx at tilrettelægge
et nyt kursus, og institutlederen
pludselig står og siger at det
tæller ikke med i regnskabet,«
siger Leif Søndergaard med
henvisning til et eksempel fra
den virkelige verden på Det Na-
turvidenskabelige Fakultet. 

Konsekvensen af den lidt fir-
kantede tolkning er at forske-
ren vogter mere over sin ret til
at forske end hvad godt er. 

»Hvorfor tage ekstra under-
visning eller hjælpe til med det
administrative eller politiske
arbejde hvis det går ud forsk-
ningen? Jeg siger direkte til
folk at de bliver nødt til at afvi-
se studerende der har brug for
individuel vejledning. Det bli-
ver konsekvensen hvis reglerne
håndhæves så rigidt. Det min-
der meget om at være på ak-
kord, men når vi står overfor så
firkantede krav fra ledelsen, så
må VIP’erne passe på ikke at
komme i klemme fordi de er for
flinke,« siger Leif Søndergaard.

Omsorg
Dekan på naturvidenskab Hen-
rik Jeppesen understreger at
forskerne altså også har pligt til

at undervise og at der skrides
ind over for dårlig undervisning
med samtaler og pædagogiske
kurser. Selv om der er kommet
klager over reglerne om forsk-
ningsvogtning, så ser dekanen
mest retningslinierne som en
hjælp til de ansatte som er kørt
fast i en periode.

»Institutlederen skal drage
omsorg for sine ansatte, og det
er primært det forskningsvogt-
ning handler om. Det vigtigste
er at hjælpe folk med at komme
i gang igen ved at flytte dem til
en anden etage, en anden grup-
pe eller lade dem tage på konfe-
rence. Det handler altså pri-
mært om støtte og ikke om at
forfølge folk,« siger Henrik Jep-
pesen.

Den del af forskningsvogt-
ningen ser Leif Søndergaard
også positivt på.

Medlem af konsistorium, fy-

sikstuderende Thomas Anton-
sen, deler Leif Søndergaards
bekymring for at forsknings-
vogtningen kan gå ud over kva-
liteten af undervisningen.

»Der burde være tid til at
publicere sin forskning, men er
forskerne pressede, vil det være
nemt at ‘skodde’ undervisnin-
gen. Derfor er det vigtigt at
hjælpe forskere før de bliver de-
sperate ved at lave en seriøs op-
følgning på undervisningseva-
lueringer,« siger Thomas An-
tonsen.

Reglerne for forskningsvogt-
ning er forskellige fra fakultet
til fakultet. Primært fordi of-
fentliggørelsen af forskning er
vidt forskellig på fx humaniora
og naturvidenskab. ■

Undervisere på akkord
Reglerne for

forskningsvogt-
ning betyder

mindre tid til at
forberede under-

visning og give
vejledning til 

de studerende, 
mener lærernes

fællestillidsmand
på KU

Af Lise K. Lauridsen

Opstillingsmøder er ble-
vet holdt, kandidatlister
lavet og underskrifter

samlet ind. 1. oktober blev der
kaldt til valg af studenterre-
præsentanter til de styrende
råd og nævn på Københavns
Universitet. 2. oktober blev det
aflyst igen af et brev fra Viden-
skabsministeriet.

I modsætning til hvad alle på
universitetet gik rundt og troe-
de, har alle siddende studenter-
politikere ifølge ministeriet
retskrav på at sidde helt indtil
1. januar 2005 med mindre de
skriftligt giver afkald på deres
politiske post. De studerende i

studienævn, institutbestyrelser,
fakultetsråd og konsistorium er
kun valgt for et år, men kan
altså nu blive siddende i et helt
år mere i overgangsperioden
indtil universitetsloven træder
endeligt i kraft. 

Formand for Forenede Stu-
denterråd Mathilde Thornberg
kalder ministeriets tolkning af
loven for en tanketorsk af rang:

»Det er et demokratisk og
praktisk problem at de stude-
rende skal sidde et år længere
end de er valgt til,« siger
Mathilde Thornberg. 

For at de studerende kan af-
holde valg som de plejer, skal
de indsamle mere end 1000 un-
derskrifter fra de 300 valgte

studenterpolitikere og deres
talrige suppleanter i studie-
nævn, institutbestyrelser, fakul-
tetsråd og konsistorium. Fore-
nede Studenterråd har sammen
med de øvrige studenterpoliti-
ske grupper på KU dog tænkt
sig at gøre forsøget.

Valgcirkus
»Enten er der tale om lovsjusk
eller også må det være udtryk
for en holdning til KU der går
på: ‘At det er bare ærgerligt. I
kunne bare have indsat den be-
styrelse noget før’. Men den
lange overgangsperiode blev jo
valgt for at sikre en så god im-
plementering som muligt. Der-
for synes jeg ikke det er reelt at

tolke de – meget uklare – reg-
ler, så de lægger så store hin-
dringer i vejen. Jeg synes det er
urimeligt at de studerende nu
kommer i klemme på grund af
rigid regeltolkning,« siger
Mathilde Thornberg.

Fuldmægtig Pia thor Straten i
Videnskabsministeriet melder
hus forbi:

»Vi ønskede ikke at sætte et
stort valgcirkus i gang inden
universiteterne overgår til en
eksternt ledet bestyrelse, og
motivationen for at gå til valg
er nok også væk for de fleste
studerende fordi der er tale om
en overgangsperiode,« siger Pia
thor Straten. 

Universitetets ledelse havde

regnet det for en formalitet at
få tilladelse til at afholde stu-
dentervalg.

»Vi har ikke haft fantasi til at
forestille os at de nuværende
studenter skulle sidde på deres
pladser i de kollegiale organer i
flere år. Også efter universitets-
loven er trådt i kraft, vil årlige
studentervalg efter al sandsyn-
lighed blive en del af virkelig-
heden når der skal findes re-
præsentanter til bestyrelse, stu-
dienævn og akademisk råd
osv.,« skriver rektoratet til KUs
folkevalgte repræsentanter.

Pia thor Straten kan ikke for-
stå hvordan KU og Roskilde
Universitetscenter der begge
havde proklameret studenter-
valg i løbet af efteråret, har
kunnet misforstå universitetslo-
ven. 

»Jeg synes det fremgår klart
at der ikke kan afholdes nye
valg af studenterrepræsentan-
ter med mindre den enkelte
post bliver ledig i den periode,
og der er helt klart ikke tale om
lovsjusk,« siger hun. ■

Kaos om 
studentervalg
De studerendes årlige valg er aflyst. 
Ministeriet ønsker ikke noget stort
valgcirkus før den nye universitetslov
træder i kraft. De studerende kalder
det lovsjusk
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Tal på KU’s forskningsvogtning
Syv ud af 435 medarbejdere på naturvidenskab fik i 2002 en påtale, fire forsker igen, to opsagde deres job og en blev opsagt.

Blandt sundhedsvidenskabs 381 lærere var der fra 1999 til 2002 fire sager. En blev afskediget mens de sidste tre forsker igen. På

humaniora var der sidste år en enkelt der ikke levede op til reglerne. Vedkommende gik på pension. På jura og teologi var der

ingen sager mens samfundsvidenskab ikke ønsker at offentliggøre tal på sin forskningsvogtning af hensyn til privatlivets fred.

Kilde: Forskerforum, oktober 2003

Den omdiskuterede paragraf:
§ 37, Stk. 6. De nuværende valgte medlemmer af kollegiale orga-

ner fortsætter i indeværende valgperiode, medmindre en anden

periode fastsættes i vedtægten, og herefter indtil der er nedsat

nye organer i henhold til vedtægten og nye medlemmer er valgt.

De kollegiale organer, jf. dog stk. 2, opretholder de hidtidige kom-

petencer, i det omfang kompetencerne ikke er overført til andre

efter loven.
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Kollektiv kan være en billig og hyggelig måde at bo på – 
hvis man altså er til fællesmøder og arbejdsweekend

Af Benedikte Ballund

Da de rykkede ind for
godt et år siden, sov al-
le i en stor bunke på

madrasser i stuen. Den hvide
murstensvilla i Nordvestkvarte-
ret til 2,5 million skulle bygges
om så den kunne rumme ni
mennesker. 

Spanskstuderende Gudrun
Pedersen, arabiskstuderende
Caroline Gjellerod og Anders
Pedersen der læser statskund-
skab, griner lidt ved tanken om
den første kaotiske tid uden
værelser, men ser samtidig ud
som om det egentlig var smad-
derhyggeligt.

I kollektivet Fanadiq er fælles
og sammen nemlig ikke fy-ord.
Beboerne, der er i alderen 20 til
24, er ikke flyttet ind i mangel
af bedre alternativer. De har al-
le sammen truffet et helt be-
vidst valg. Og de understreger
at Fanadiq ikke bare er et bo-
fællesskab.

»Vi ville prøve at bo på en an-
den måde. Vi er sammen om
madlavning, praktiske opgaver
i huset og en masse andre ting.
Det giver et helt andet fælles-
skab når arbejde og privatliv
kører sammen,« siger Gudrun.
Hun tilføjer at hun synes det

ven producerer æg og Fanadiq
får leveret grønsager fra en
økologisk bondegård. Vaske-
pulver og mel bliver indkøbt i
en lige så miljørigtig andelsbu-
tik på Nørrebro. Det kan der
godt blive råd til på en SU når
man er ni om at dele udgifter-
ne. Det månedlige madbudget
er på 700 kroner pr. næse. 

Denne aften står menuen på
bagte rodfrugter og rødkåls-
salat. Beboerne spiser næsten
udelukkende vegetarisk. 

»Bortset fra når min farmor
lige smutter forbi med 50 frika-
deller,« supplerer Anders og ser
et øjeblik helt lækkersulten ud.

Ingen afstemninger
Det er næsten umuligt at få de
fire KU-studerende til at sige
noget negativt om at bo i kol-
lektiv. Den daglige fællesspis-
ning og arbejdsweekenderne
fremkalder ikke klaustrofobiske
fornemmelser. Heller ikke de
ugentlige fællesmøder hvor alle
skal være enige om beslutnin-
gerne. De diskuterer sig frem til
en løsning. Ikke noget med
håndsoprækning og flertalsaf-
gørelser her. Kun da de skulle
finde et navn til kollektivet, har
de afgjort noget ved afstem-
ning. 

»Folk spørger hvordan man
kan holde det ud. De tror at
man bliver begrænset af fælles-
skabet. At det er et fængsel.
Men det åbner jo en masse mu-
ligheder,« siger Gudrun.

Anders' kæreste bor også i
kollektivet. Men er der plads til
tosomhed i huset? 

»Nogle gange kan det godt
være en udfordring når man
gerne vil være alene. Men det
er jo ikke værre end at vi kan gå
i biografen eller på cafe. Der er
ikke nødvendigvis nogen mod-
sætning mellem det at bo i kol-
lektiv og bo med sin kæreste.
For mig var det et klart valg at
jeg havde lyst til at bo sammen
med min kæreste, men også
sammen med mine venner,«
forklarer Anders.

Det grimmeste hus
Det tog et halvt års tid at finde
et hus der kunne danne ramme
om fællesskabet. Nogle var for
små, andre havde huller i taget
eller blev solgt for næsen af de
kommende kollektivister. 

Men villaen ved Utterslev
Mose seks kilometer fra
Rådhuspladsen opfyldte krave-
ne til kvadratmeter og belig-
genhed. Her er natur lige om
hjørnet og byliv i cykelafstand

for 2500 kroner om måneden
pr. mand. Så gør det ikke så
meget at den hvide murstens-
kasse ikke er en skønhedsåben-
baring, og at haven var et kao-
tisk vildnis. 

»Huset her er det grimmeste
af dem vi så på, men det var i
god stand,« smiler Caroline.

Fanadiq'ernes gør-det-selv-
trang gælder ikke kun brødpro-
duktion og hønsehold. Røde,
gule og sorte striber på have-
stuens gulv røber at det er gen-
brug fra en gymnastiksal. Bebo-
erne har selv lagt det. Ligesom
de selv greb hammer og sav og
satte vægge og nye lofter op for
at skabe ni beboelige værelser i
husets tre etager. 

»Heldigvis bor her en hvis far
er VVS-mand. Han kom og red-
dede mig de to gange jeg bore-
de hul i et vandrør,« griner An-
ders Pedersen og understreger
at det ikke var nogen lille opga-
ve at få kollektivet op at stå og
huset gjort klart.

»Man skal have vildt mange
ressourcer. Det er ikke noget
man skal gøre, når man lige er
startet på første år på universi-
tetet.« ■

bbal@adm.ku.dk

kunne være helt trist da hun
boede alene.

»Jeg er gladere fordi her er
andre mennesker,« siger hun og
sammenligner kollektivet med
en familie. 

Og som i alle andre familier,
giver det sjældent et godt resul-
tat hvis irritation og frustration
fejes hen i et hjørne. Den dårli-
ge stemning ligger og lurer et
eller andet sted. To af de oprin-
delige beboere er skiftet ud, og
det gav stof til eftertanke.

»Vi har måttet lære at tage
konflikterne med det samme,«
siger Caroline. Det gælder både
de store problemer og daglig-
dagens irritation over tomme
mælkekartoner, der ikke er
smidt ud.

Økologisk hele vejen
I køkkenet står Julie Reventlow,
der også læser arabisk på KU.
Hun har både gang i en kokos-
kage og en kæmpe portion dej.
Brødbagning er en fast tjans
som er skrevet på opgavelisten
på køleskabet sammen med
pligter som rengøring af toilet-
ter og produktion af humus og
pastasalat til madpakkerne.  

Julies brød er økologiske som
næsten alt andet der bliver ind-
taget i huset. Hønsene i bagha-

Fællesskab 
på den fede måde
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SAMHØRIGHED – Caroline

Gjellerod (t.v.), Anders Pedersen,

Gudrun Pedersen og Julie Revent-

low stortrives i kollektivet Fana-

diq. Navnet er arabisk og betyder

”hoteller.”

ET STED AT BO ▼  

Bag facaden
Fremleje, forældrekøb, husbåd eller andelskollektiv. Universitetsavisen

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

forhold. Har du en god bolighistorie, så ring eller skriv til Universitets-

avisen på tlf. 3532 2899 eller e-mail: uni-avis@adm.ku.dk.
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TEMA: UNI-SEX ▼  

UPS – Nærkontakt mellem

lærere og studerende er ikke

noget vi snakker om, men det

sker alligevel. Når universitets-

lærere gifter sig igen, så er det

ofte med en studerende eller

ph.d.studerende, mener forsk-

ningsleder Karen Sjørup der

gerne så etiske retningslinier

på området. 

Intime forhold mellem undervisere og studerende kan ikke forbydes, 
men etiske retningslinier på universiteterne kunne gøre det klarere hvor
grænsen går mellem følelser og faglighed 

KU og kærligheden
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Af Lise K. Lauridsen 

Det er lidt fy-fy at tage en flirt under fore-
læsningen. Men tanken tænder. Først
langt senere kommer overvejelserne.

Hvordan vil omgivelserne reagere? Hvilken be-
tydning kan det få for min karriere? Hvad hvis vi
går fra hinanden? 

Else Marie Stilling, leder af studenterrådgiv-
ningerne i Danmark, har igennem årene haft en
del henvendelser fra studerende der er kommet
lidt for tæt på en underviser. 

»De studerende henvender sig som regel først
når forholdet er gået i stykker. Magtrelationerne
mellem lærer og studerende kan nemlig give al-
vorlige problemer hvis der er følelser som jalousi,
vrede eller forelskelse på spil i forbindelse med fx
eksamen,« fortæller Else Marie Stilling.

Ofte kommer de to turtelduer fra samme insti-
tut, og det kan gøre livet rigtig besværligt for især
den studerende. Else Marie Stillings råd er derfor
at både den studerende og underviseren må
overveje hvordan de kan undgå at have for meget
med hinanden at gøre på universitetet. Og det
gælder uanset om man er nyforelsket eller på vej
ud af forholdet. Grænsen mellem følelser og fag-
lighed kan nemlig meget hurtigt blive uklar.

»Forholdet til ens medstuderende er ikke nemt
hvis man har et forhold til en lærer. Selvfølgelig
kan man blive forelsket i sin underviser, og det
kan være gengældt, men det er lidt ligesom at
være gift med chefen,« siger Else Marie Stilling
der mener at det kan være svært for en studeren-
de at gennemskue konsekvenserne af et forhold
til en lærer og derfor gerne så etiske retningslini-
er på området.

Også KU’s centrale studievejledning kender

sporadisk til de negative konsekvenser af kærlig-
heden på KU. Studiechef Jakob Lange har fx fået
breve fra studerende der har haft dårlige erfarin-
ger med et forhold til en underviser.

»Man kan ikke lovgive imod risikoen for at folk
bliver forelskede når de mødes, men det er for-
budt at udnytte den magtposition man har som
lærer. Og når jeg får breve om studerende der har
måttet droppe en karriere på universitetet på
grund af en romance med en lærer, så kunne det
godt tyde på at ikke alle kender de regler,« siger
Jakob Lange.

Gift(igt)
Karen Sjørup, der er leder af Center for Ligestil-
lingsforskning på Roskilde Universitetscenter, sy-
nes de amerikanske regler (se artiklen overfor)
lyder for ‘besværlige’ og ‘hysteriske’. Alligevel
kunne hun godt tænke sig at universiteterne
skrev deres moralske kodeks ned – også selv om
det handler om voksne mennesker der frivilligt
har et forhold til hinanden.

»Når universitetslærere gifter sig igen, så er det
ofte med en studerende eller ph.d.studerende.
Men der kan opstå en masse faglige problemer,
så derfor synes jeg godt universiteterne kan give
til kende at lærer og studerende ikke bør have
seksuelle forbindelser, og hvad man gør hvis de
opstår. Selvfølgelig findes der helt almindelige
kærlighedshistorier mellem undervisere og stu-
derende, og dem er der ingen der kan have noget
imod, men i mange andre tilfælde er der også et
element af pres fra lærers side. Og så er grænsen
mellem kærlighed og sexchikane ikke klar længe-
re,« siger Karen Sjørup 

Specielt ph.d.- og specialestuderende er sår-
bare, mener hun. Den studerende tumler i den

periode ofte alene med store spørgsmål og er me-
get afhængig af sin vejleder. Selv om det stadig er
to voksne mennesker der sidder overfor hinan-
den, så har underviseren den studerende betroet
i sin varetægt, og der kan nemt opstå en lidt uld-
en situation, mener Sjørup.

Formand for Ph.d.-foreningen på KU, Charlie
Breindahl, så også gerne et sæt etiske retningsli-
nier omkring både den studerendes og undervi-
serens retsstiling, for seksuel tiltrækning mellem
lærer og studerende er ikke noget der bliver talt
højt om.

»Dominans og magt er et brændstof i mange
forhold og motiverer begge parter til opsøge og
vedligeholde forholdet. Derfor opstår der nemt
følelser mellem lærer/vejleder og studerende.
Men det er ikke noget man kan lovgive sig ud af.
Hvis man endelig vover at etablere et forhold til
en lærer eller en studerende, så tror jeg det er
vigtigt helt at adskille ens følelser fra det faglige.
Fx tror jeg ikke alle er klar over at en lærer ikke
må eksaminere en studerende han har eller har
haft et forhold til,« siger Charlie Breindahl.

VIP’ernes tillidsmand på Humaniora, lektor i
fransk Henrik Prebensen, mindes i sine 40 år på
universitetet ikke nogensinde at have oplevet at
der opstod problemer mellem lærer og studeren-
de som følge af et intimt forhold. Han mener at
etiske retningslinier er overflødige.

»Jeg synes det er udtryk for en barnepigemen-
talitet at lave regler for alting. Hvis folk bliver
vildt forelskede, vil et etisk regelsæt nok ikke
stoppe dem. Og det er jo voksne mennesker som
godt kender normerne for god opførsel,« siger
tillidsrepræsentanten for VIP’erne på Humanio-
ra. ■

Lyst på arbejdspladsen
»Forhold mellem lærere og studerende misbilliges stadig. (...) Når det sker, er det tilrådeligt med lidt plan-

lægning således at begge parter forsøger at tage højde for alle mulige scenarier; tvivlende bør holde sex- og

arbejdslivet klart adskilt.«

Mark Griffiths, docent i psykologi, Nottingham Trent University i Forskeforum nr. 118, oktober 1998
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»Folk har meget stærke følelser omkring den nye politik for romantiske og seksuelle for-

hold. Nogle føler at det er moralsk forkasteligt at universitetet ikke forbyder ethvert for-

hold mellem lærer og studerende. Andre siger simpelthen: I tramper på vores rettigheder.

Vi kender universitetslærere som mange år senere er lykkeligt gift med deres tidligere stu-

derende.«

Formand for Det Akademiske Råd, Peter H. Burian, 

University of California til New York Times, 19. oktober 2003.

Af Bente Bundgaard

University of California
plejede at være et af ver-
dens mest frisindede uni-

versiteter. Ikke mere. I det
mindste ikke på det romantiske
plan.

Fra begyndelsen af det nye
akademiske år er nye regler
trådt i kraft der forbyder intime
forhold mellem studerende og
undervisere som har – eller kan
få – en eller anden form for au-
toritet over dem. Bryder profes-
sorerne forbudet, vanker der
sanktioner. Er ens brøde ikke så
slem, kan man slippe med en
skriftlig advarsel, men i alvorli-
ge tilfælde risikerer man fyring. 

Lignende regler findes også
på fx Yale University, University
of Michigan og på en lille hånd-
fuld andre amerikanske univer-
siteter. University of Californias
regelsæt er vidtgående og kan
komme til at sætte standarden
for andre, men College of Wil-
liam and Mary i Virginia er fak-
tisk endnu skrappere. Her er
enhver seksuel omgang mellem
undervisere og studerende ver-
boten – ikke blot i tilfælde hvor
underviseren har autoritet over
den studerende.

Det var en skandale om en
juraprofessor på universitetets
campus i Berkeley der blev
tvunget til at gå af efter ankla-
ger om sexchikane som anspo-
rede University of California til
at stramme reglerne.

Definer romantik
Der hersker en vis tvivl om
hvad forbudet egentlig inde-
bærer. For nok kan man i rime-
lig grad identificere hvad ‘sex’
er, men hvad er ‘romantik’? Er
et glas vin romantisk? Er en kop
kaffe? Er der forskel på vin til
frokost og til middag? På rød og
hvid?

Samtidig er der mere princi-
pielle overvejelser over om det
overhovedet er okay for et uni-
versitet at bestemme hvad
voksne mennesker må have lov
til at gå og foretage sig.

»Det er magtmisbrug fra uni-
versitetets side. Et samtykken-
de forhold rager ikke andre end
de mennesker der er involveret
i det,« siger sociologiprofessor
Barry Dank fra California State
University at Long Beach til
Reuters. Han er selv gift med en
kvinde som han mødte og forel-
skede sig i mens hun var hans
student.

De studerende er heller ikke
udelt tilfredse. Virginia Griffey,
som går på universitets afdeling
i Los Angeles, er en af dem der
protesterer.

»Det er som om de siger at
jeg ikke selv må bestemme
hvem jeg vil gå ud med,« siger
den 23-årige studerende til
New York Times.

Andre steder er reglerne ikke
helt så stive. På Duke University
frarådes fakultetsmedlemmer
at forelske sig i studerende,
men sker det alligevel, skal man
rapportere det til universitets
ledelse hvorefter man prompte
vil blive fjernet fra al ‘autoritet’
over den pågældende studeren-
de. 

Og på University of Michigan
findes der en hel bog med ima-
ginære, men meget specifikke
rollespil som skal informere om
hvad man egentlig gør hvis det
utænkelige skulle ske. 

Bogen nærmer sig en lære-
bog i matematik. For eksempel:
Afdelingsleder X har et seksuelt
forhold til den studerende D
som er medlem af juniorprofes-
sor Y’s laboratoriehold i samme
afdeling. I Michigan indebærer
denne trekant at afdelingsleder
X må afstå fra at evaluere juni-
orprofessor Y så længe afde-
lingslederens kæreste, D, er
med på det pågældende labora-
toriehold. X plus D er lig med
minus Y om man så må sige.

Fransk og kemi går an
De drastiske californiske regler
drager først og fremmest en pa-
rallel mellem en underviser og
dennes indflydelse på den stu-
derendes studier. Dér træder
forbudet i kraft. Der synes altså

ikke at være noget til hinder for
at fx en professor i fransk kan
være kæreste med en kemistu-
derende.

Men andre tilfælde kan være
vanskeligere at afgøre. Catheri-
ne Gallagher, der er professor i
engelsk på University of Cali-
fornia, Berkeley, er blandt de
tres undervisere som har prote-
steret over at loven på én gang
er for drakonisk og for vag. For
eksempel dikterer reglerne at
man ikke må indlade sig med
en studerende som man ‘med
rimelighed kan forvente’ at få
autoritet over. 

Catherine Gallagher er gift
med en professor hun mødte
som studerende. Hun læste en-
gelsk, han var historiker. Hun
havde speciale i britisk littera-
tur og historie. Havde de to
mødtes i dag, kunne professor

Gallaghers mand så garantere
at han aldrig ‘med rimelighed
kunne forvente’ at få noget at
gøre med en studerende med
den fagkombination?

De protesterende professorer
mener at det i stedet ville være
gavnligt at indse at romantik og
sex kan udvikle sig i den akade-
miske verden ligesom alle an-
dre steder og så indføre regler
om at den pågældende under-
viser skal fjernes fra enhver
indflydelse over den studeren-
des akademiske forløb. En an-
den må evaluere den studeren-
des arbejde og bedømme ved-
kommendes fremskridt.

For mennesker er nu engang
mennesker, og Amor er nu en-
gang Amor.

Men med en stigende op-
mærksomhed på sexchikane og
magtmisbrug overalt i det ame-

rikanske samfund føler også
universiteterne åbenbart at det
er bedst at gardere sig.

Og nogle mener slet ikke at
det er så svært at finde ud af
hvor grænsen for det anstændi-
ge går.

Professor i statsvidenskab
Gayle Binion har været med til
at udforme de nye californiske
regler. Hun afviser at de forvir-
rer eller forhindrer almindeligt
socialt samvær mellem stude-
rende og undervisere.

»Enhver form for ikke-kærlig-
hedsfyldt, ikke-romantisk, ikke-
seksuelt forhold er fint,« forsik-
rer hun til New York Times.

»Folk kan godt kende for-
skel.« ■

Bente Bundgaard er freelance
journalist og bosat i New York.

UHA I  USA ▼  

Et af verdens kendteste universiteter, University of California,
har forbudt professorer og studerende at have ‘romantiske eller
seksuelle’ forhold. Både undervisere og studerende protesterer

Nul professorsex
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Ledelsen for Det Humanisti-
ske Fakultet har fremlagt
en plan for sammenlæg-

ning af en række mindre og
mellemstore institutter til syv
storinstitutter om nødvendigt
med tvang. 

Adskillige af de berørte insti-
tutter modsætter sig sammen-
lægninger på det foreliggende
grundlag fordi der ikke er fore-
taget en udredning af de øko-
nomiske grundproblemer på
Humaniora. Ej heller er der no-
gen udredning af de admini-
strative fordele og ulemper ved
de foreslåede sammenlægnin-
ger.

Institut for Film- og Medievi-
denskab er et af de institutter
der modsætter sig den fremlag-
te sammenlægningsplan. På et
fællesmøde den 10. oktober
blev studerende, VIP’er og 
TAP’er enige om følgende ho-
vedsynspunkter. 

For det første er Instituttet –
på trods af brandbeskatning –
yderst velfungerende såvel
forskningsmæssigt som under-
visningsmæssigt og administra-
tivt. Universitetets ledelse har
tidligere fremvist netop dette
institut for forskningsministe-
ren og for folketingets forsk-
ningsudvalg. 

Samarbejdet mellem VIP’er,
TAP’er og studerende foregår
effektivt og gnidningsløst. En
sammenlægning vil formodent-
lig betyde masser af dobbeltad-
ministration mellem storinsti-
tut og delinstitut og hæmme
initiativ og fleksibilitet. Insti-
tuttets potentielle samarbejds-
partnere befinder sig ofte på
andre fakulteter og andre lære-
anstalter, et storinstitut ville
hæmme udvikling.

De velfungerende straffes
For det andet har Det Humani-
stiske Fakultet i årevis haft pro-
blemer med store forskelle i
produktivitet og innovation.
Fakultetet har ‘løst’ disse pro-
blemer ved at brandbeskatte de
mest effektive institutter med
det paradoksale resultat at jo
mere velfungerende et institut
er, des dårligere økonomiske
vilkår har det. 

Overgangen til kronestyring
burde afhjælpe disse forhold,
men instituttet frygter at moti-
veringen for sammenlægnin-
gerne ikke er administrativ,
men derimod fordelingsøkono-
misk. For eksempel indtjener
Institut for Film- og Medievi-
denskab taxameterpenge sva-
rende til op mod 30 VIP-års-
værk + annuum og tap, men
tildeles under 20 VIP-årsværk. 

På grund af fagets forpligtel-
se til at undervise i AV-formid-
ling er det på finansloven tillagt
et taxameter på godt 42.000
kr., men det større taxameter
tildeles ikke faget der derfor ik-
ke er i stand til at udføre for-
pligtelsen på professionel vis. I
stedet overføres pengene til in-
stitutter med økonomiske pro-
blemer.  Instituttet frygter at in-
stitutsammenlægninger der fo-
retages før en økonomisk reor-
ganisering af Humaniora har
fundet sted blot vil udskyde
løsningen af problemerne og
skabe voldsomme konflikter in-
den for og mellem de nye sto-
rinstitutter.

Instituttets enmeområde –
film, tv, og computermedier –
er inde i en rivende udvikling
der kræver  nytænkning og
fleksibilitet. Såvel TAP’er som
VIP’er og studerende mener at
instituttet bedre er i stand til at
være innovativt og klare de ad-
ministrative, forskningsmæssi-
ge og undervisningsmæssige
udfordringer en sådan  proces
frembringer hvis det fortsat for-
bliver en selvstændig enhed. 

Det Humanistiske Fakultet
har behov for nogle justeringer
af sin institutstruktur, men
sådanne bør ske på baggrund af
en klar plan for disses økonomi
og administrative struktur. ■

Fagrådsformand Maia Lorent-
zen (studerende), professor,
dr.phil. Torben Kragh Grodal
(VIP) og områdeleder Leif Kri-
stensen (TAP).

DEBAT ▼  

■ KRIT IK AF KRONIK

Der må være en grænse
■ FUSION

Planløs 
sammenlægning

Genmanipulation, genterapi,
kloning, kognitiv terapi eller
udviklingen af kognitive (com-
puter)skemaer for tænkning og
sansning udgør dele heraf.
Menneskets øvrige sider, her-
under dets egne ideer om hvor-
for det har angst eller lider af
depressivitet samt dets seksua-
litet, bliver her fortrængt af ‘en
velbegrundet videnskabelig-
hed’. 

Lippert-Rasmussen anfører
derimod at det der »... strider
mod vores menneskesyn næppe
nogensinde vil være anvendel-
sen af den nye teknologi, men
derimod den videnskabelige
teori eller de videnskabelige
fakta der ligger bag den pågæl-
dende teknologi.« 

Dette bliver modsagt af et
hav af historiske fakta, fx bru-
gen af giftgasser i nazismens
gaskamre eller psykiatrisk tor-
tur ved afhøring af politiske
modstandere i diktaturstater.
Dette skyldes brugen af ny tek-

Jeg læste med stor forun-
dring Kasper Lippert-Ras-
mussens kronik ‘Der må

være en grænse’ i Universitets-
avisen nr. 14, 2003. Artiklen gi-
ver udtryk for kritik af ny bio-
teknologi, men bruger faktisk
mere plads på at gendrive kriti-
ske argumenter herimod. Såle-
des også i konklusionen om at
vores menneskesyn kan stride
mod en velbegrundet videnska-
belig teori.

Lippert-Rasmussen skriver at
der er »... god grund til at tro at
vores menneskesyn er falsk
hvilket snarere taler for at revi-
dere vores menneskesyn end at
forbyde den pågældende tek-
nik.« Præmisserne for konklusi-
onen er imidlertid ofte stærkt
reduktive. Da det ikke er muligt
at omtale alle detaljer, vil jeg
blot påpege nogle centrale.  

Det anføres blandt andet at
kun en ringe del af jordens be-
folkning berøres af forskningen
inden for den medicinske tek-
nologi. Dette er rigtigt hvis vi
opfatter denne teknologi som
medicinske instrumenter som
fx følere til brug af elektrochok,
men denne teknologi benyttes
også til at udvikle fx medicin
som store dele af verdens be-
folkning indtager. Tænk blot på
den vidt udbredte lykkepille
hvis skadelige virkninger
(blandt andet ændringer af
kropsvægt, nedsat seksuel lyst,
forøgede tendenser til selv-
mord) ofte forties. 

Forskning er Gud
Den medicinske forskning har
endvidere overtaget religionens
rolle. Hvor religionen satte Gud

i højsædet og førte alt tilbage til
ham, har medicinen sat hjer-
nen, dens gener og evolutio-
nære udvikling i centrum. Men-
nesket reduceres til et organ,
hjernen, der kortlægges ud fra
alverdens teorier om gener,
neurale net og kognitive tanke-
mønstre der ikke blot skal for-
klare årsagen til fx læsioner
heri eller hjerneblødninger,
men også angst, depressivitet,
fobier og så videre. 

Den videnskabelige teori
rummer et særligt menneske-
syn der kan ignorere alt det der
ikke falder indenfor, fx seksua-
liteten eller angstens kilde i an-
det end hjernens gener eller
kognitive tankemønstre.

Dette fremgår også af at
avantgarden for denne forsk-
ning er militæret i USA. Store
ressourcer inden for genetisk
kognitiv forskning bruges til at
udvikle den perfekte soldat el-
ler den perfekte arbejder i det
moderne informationssam-
fund. Et organ – hjernen – står
som centrum herfor, og compu-
teren udgør en implicit model
herfor! 

Løsningen på gåden om ge-
nernes komplicerede, indbyr-
des forhold antages at ligge i en
teori der bygger på internettets
netværk. 

Dødsdriftens tjener
Bioteknisk forskning er del af et
kæmpemæssigt økonomisk ma-
skineri der er rettet mod pro-
duktionen af den perfekte pro-
ducent i en tid hvor USA leder
informatiseringen og den gene-
tiske forskning i en verdensom-
fattende kapitalisme. 

»Store ressourcer inden for genetisk kognitiv
forskning bruges til at udvikle den perfekte soldat
eller den perfekte arbejder i det moderne informa-
tionssamfund.«

■ SVAR

Afklaring af menneskesyn

Jeg takker René Rasmussen (RR) for anledningen til denne af-
klaring af mit synspunkt angående holdninger til ny teknologi.
RR tilskriver mig det (fejlagtige) synspunkt »at kun en ringe del

af jordens befolkning berøres af forskningen inden for den medi-
cinske teknologi«. Det var imidlertid noget andet jeg skrev: »Langt
størstedelen af de resurser der i dag anvendes på udviklingen af
nye medicinske teknologier, kommer en ganske lille og velstillet
del af jordens befolkning til gode.« 

Med hensyn til videnskab og menneskesyn, så rummer RR’s citat
ikke den vigtige sondring der udgjorde konteksten for min
påstand: sondringen mellem a) et menneskesyn forstået som »en
række overordnede empiriske og metafysiske antagelser om hvad
mennesket er for en størrelse« og b) et menneskesyn forstået som
en opfattelse »af hvilke centrale moralske principper gælder for
hvorledes mennesker bør behandles«. 

Min påstand var at hvis vi ved ‘menneskesyn’ mener det første,
så er det ikke anvendelsen af ny teknologi der strider mod vores
menneskesyn, men derimod de bagvedliggende videnskabelige
teorier. Når en sådan modstrid foreligger, så bør vi revidere vores
menneskesyn hvis der er tale om en, bemærk, velbegrundet viden-
skabelig teori. 

Jeg er helt med på at de anvendelser af teknologi som RR næv-
ner, er uforenelige med vores menneskesyn i den anden af de to
betydninger. Problemet her ligger imidlertid i at videnskaben for-
stået som en konkret, social institution (og ikke som en krop af
teorier, modeller, forklaringer etc.) i visse situationer har bidraget
til handlinger der strider mod centrale etiske principper. Heri ad-
skiller ingen andre sociale institutioner sig desværre fra videnska-
ben.

Min diskussion af glidebane-, naturligheds- og menneskesynsar-
gumenter mod ny teknologi er neutral i forhold til striden mellem
reduktionistiske og ikke-reduktionistiske forståelser af mennesket.
Det er fx ikke sådan at hvis man er reduktionist, så gælder der an-
dre krav til de glidebaneargumenter man måtte fremsætte end hvis
man er ikke-reduktionist.

Jeg forstår ikke RR’s kontrast mellem »menneskets (...) egne
ideer om« hvorfor det fx lider af angst og videnskabelige teorier
herom. En vigtig del af menneskets egne ideer om sig selv er vi-
denskabelige teorier! ■

Kasper Lippert-Rasmussen, 
lektor i filosofi.

nologi i en anden end den til-
tænkte kontekst. Skønt viden-
skaben ikke er direkte ansvarlig
herfor, muliggør dens teknologi
nazismens masseudryddelser
eller atom- og neutronbomber. 

Den genetisk, kognitive hjer-
neforskning kan ligeledes bru-
ges til at udelukke det der ikke
passer ind i den nye globale
økonomi. Her drejer det sig ik-
ke så meget om at helbrede sy-
ge mennesker som at tilpasse
dem til en skematisk og digita-
liserende livsform. 

Der er tale om ensretning. Vi-
denskaben tjener her dødsdrif-
ten, det vil sige tilsidesættelsen
af alt det der ikke kan indord-
nes under dens menneskesyn.
Bioteknikken kan ikke adskilles
herfra. ■

René Rasmussen, ekstern lektor
på Institut for Nordisk Filologi.
Forsker p.t. i forholdet mellem
neurobiologi, kognition og glo-
balisering.
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■ KOMMUNIKATIONSKOMMANDO

Mundkurv eller megafon

Bestyrelsen på NBIfAFG har
besluttet at lave en intern
information om ‘komman-

doveje’ som i ordret citat lyder:
»Det foreslås, at der udarbejdes
en vejledning til medarbejder-
ne om de spilleregler, der gæl-
der, når der kommunikeres
med presse og offentlighed i
øvrigt. Forslaget er et led i en
styrkelse af instituttets profil.« 

Under emnet »ting der skal
undersøges« lyder tekstens ful-
de ordlyd: »Juraen i forbindelse
med medarbejderes udtalelser
til pressen (er man privat eller
offentlig?). Det skal fremgå ty-
deligt at vejledningen er til
medarbejderne.«

Det er altid fint med lokale
initiativer, men som ansat på
både NBIfAFG og KU, så ville
jeg være mere tryg ved at en
vejledning som den påtænkte
blev lavet centralt fordi vi som
bekendt ikke har mange jurister
hos os. 

Jeg kan dog oplyse at juraen i
forbindelse med medarbejderes
udtalelser til pressen med få og
selvindlysende undtagelser er
præcis den samme hvad enten
man er privat (-person) eller of-

fentlig (-t ansat) hvis vores om-
budsmand ellers står til troende
som juridisk ekspert. 

Der er ytringsfrihed her i lan-
det som altdominerende hoved-
regel, skulle nogen have glemt
det, men derfor kan man godt
risikere at blive stillet for en
dommer eller fyret fra KU på
grund af sine skriverier. Jeg har
en trist erindring om en kollega
fra Retsmedicinsk Institut som
blev fyret med få dages varsel i
forbindelse med en voldtægts-
sag hvor hun måske ganske
ubetænksomt benyttede insti-
tuttets brevpapir i sagen. Det
må man selvsagt ikke. 

Man må heller ikke referere
fra lukkede møder og lignende
fordi der naturligvis er en
grund til at lukke et møde. Sa-
ger med tavshedspligt giver vel
næsten sig selv uden at under-
søge juraen. Men når det er
sagt, så er det min erfaring gen-
nem dekan, rektor, ombuds-
mand og så videre at der er frit
slag for enhver offentligt ansat i
den offentlige debat. 

Der er sågar folk som mener
at vi har en embedsmæssig for-
pligtelse til at viderebringe vo-

res viden til offentligheden net-
op fordi vi er offentligt ansatte.
Her ligner vi ikke de privatan-
satte som ofte af arbejdsgiveren
tvinges til at være det modsatte
af offentlig. 

Fagbladet Ingeniøren har så-
ledes bragt historier om ingen-
iører der blev fyret fordi deres
koner skrev læserbreve. Men
det er en anden historie fjernt
fra KU. 

Det skal blive spændende at
se hvordan den kommende uni-
versitetsbestyrelse med privat-
ansatte vil anskue ‘kommando-
vejene’, men det er ikke aktuelt
her.

Tillad mig til sidst at rette et
direkte spørgsmål til rektor Lin-
da Nielsen. 

Hvis du finder at bestyrelsen
på NBIfAFG har fået en god ide,
vil du så foranledige at vejled-
ningen bliver sendt ud og gjort
gældende for alle medarbejder-
ne på KU? ■

Niels Kristian Højerslev, Niels
Bohr Institutet for Astronomi,
Fysik og Geofysik, NBIfAFG.

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

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

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

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

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

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

■ SVAR

Vejledning på vej

Kære Niels Kristian Højer-
slev. Dit forslag er godt,
og vi er faktisk allerede i

gang. Formidlings- og Informa-
tionsudvalget (FIU) har sam-
men med kommunikationsche-
fen netop lagt sidste hånd på
udkastet til en samlet kommu-
nikationsstrategi og kommuni-
kationspolitik for Københavns
Universitet. Og selv om strate-
gien ikke rummer en egentlig
vejledning til pressearbejdet,
understreger den behovet for at
en vejledning bliver udarbejdet. 

Jeg har bedt vores kommuni-
kationschef om at forfatte et
udkast til en pressevejledning,
og jeg er sikker på at han i den
forbindelse vil tale med en bred
kreds af mennesker på universi-

tetet for at sikre at vejledningen
rammer så præcist som muligt.

Vi skal nok ikke være ret ri-
goristiske i vores politik på om-
rådet. Universitetet adskiller sig
jo fra de fleste andre organisa-
tioner og virksomheder, både
private og offentlige, ved at alle
har lov til at udtale sig til pres-
sen og deltage i den offentlige
debat. Sådan skal det fortsat
være, og netop derfor kan der
være brug for at få præciseret i
hvilken egenskab den enkelte
udtaler sig. Taler man på helt
private vegne? Taler man på
baggrund af sin specialviden
som forsker? Repræsenterer
man universitetet politisk? 

Jeg har bestemt ingen fore-
stillinger om at en udtalelse til

medierne eller et læserbrev skal
medføre risiko for fyring som i
det ekstreme eksempel du næv-
ner. Alligevel kan en fælles
pressepolitik for universitetet
netop give den tryghed som be-
tyder at endnu flere vil deltage
i debatten. Og en øget deltagel-
se i den offentlige debat er net-
op et af punkterne i FIU's for-
slag til kommunikationsstrate-
gien.

Strategien er på vej i høring
på universitetet, og derefter
regner jeg med at den vil blive
behandlet og endeligt vedtaget
i konsistorium på denne side af
nytår. Pressevejledningen kan
nok være klar endnu tidligere.

Linda Nielsen, rektor.

Misk-mask
»I den primitive udgave forestiller de mest employability-begejstrede sig at universiteterne kan uddanne kandidater, så de passer til erhvervslivet

som en rukonøgle i en rukolås. Basisviden inden for et eller andet fag, peppet op med lidt it og lidt erhvervsøkonomi. Herudover kommunikative

evner tilsat et stænk iværksætterånd. Man glemmer at universitetsuddannede i helt forbløffende grad har været i stand til at finde nye arbejds-

markeder. Langt flere end de mest lalleglade optimister turde håbe i 1970'erne og 80'erne.« 

Studiechef Jakob Lange i Politiken 12. oktober 2003



af overfladerne af en lille håndfuld asteroider og
planetmåner. Disse har også kratere. Og i 1994
kunne vi fra første parket følge den spektakulære
forestilling da kometen Shoemaker-Levy 9 først
brækkede i mindre dele og dernæst ramte over-
fladen på Jupiter, så store mængder materiale
hvirvledes op fra dens overflade af gas.

Det er altså ikke ualmindeligt at to legemer i
solsystemet støder sammen. Rent faktisk er der
tale om en helt naturlig mekanisme der er med til
at udvikle vores solsystem. Problemet er imidler-
tid at denne erkendelse indebærer at der fortsat
af og til vil ske sammenstød mellem Jorden og en
asteroide eller en komet hvilket vil gribe vold-
somt ind i vores liv på Jorden. 

En ny erkendelse af en voldsom naturkatastro-
fe er født. Dette bør dog næppe ophidse nogen

før det er blevet klar-
lagt hvor tit det sker
og hvad konsekven-
serne vil være. Som
med al anden menne-
skelig erkendelse har
vi brug for tid til at be-
arbejde, forstå og for-

holde os til denne nye erkendelse. Tid har vi også
da store nedslag sker med meget lange mellem-
rum. Men vi ved ikke præcis hvor lang tid vi har.

Jordnære asteroider
Det første skridt i bearbejdelsen af denne erken-
delse er at forsøge at bestemme hvor mange jord-
nære asteroider og kometer der findes, og der-
næst om problemet har et omfang der behøver at
blive taget alvorligt. 

Til det formål har man opstillet forskellige nor-
mer, fx arbejder den amerikanske rumfartsorga-
nisation NASA på at finde 90 procent af alle aste-
roider større end 1 kilometer inden år 2008.
Asteroider større end 1 kilometer kan antagelig-
vis forårsage katastrofer af globalt omfang hvis
de rammer Jorden. 

Er asteroiderne mindre end 1 kilometer, vil en
kollision stadig have betydeligt omfang, men ska-
den vil sandsynligvis være begrænset til regiona-
le områder. Jorden har dog ikke i historisk tid op-
levet at blive ramt af et objekt på 1 kilometer, og
man kan ikke med sikkerhed sige hvad der vil
ske. 

For at kunne sige noget mere præcist om de
mulige konsekvenser af en asteroide på kollisi-
onskurs, må man vide meget mere om dens fysi-
ske egenskaber. Hertil kommer at visse områder
af Jorden er mere befolkede end andre. Specielt
kystnære byer kan blive overskyllet af store tsu-
namis (flodbølger) hvis en asteroide rammer et
ocean. Konsekvenserne kan derfor afhænge
stærkt af hvor asteroiden slår ned.

Globalt samarbejde
De fleste søgeprogrammer foregår i USA, og det
er imponerende at se de ressourcer der her bliver
investeret i at lede efter potentielt farlige asteroi-
der. 

Men på trods af de mange nyopdagede asteroi-
der, cirka 3.000 om måneden hvoraf cirka 30 er
jordnære, er anstrengelserne langt fra koordine-
rede eller specielt effektive på verdensplan.

I Europa er der nu indledt en pragmatisk til-
gang til problemet. Den engelske regering ned-
satte i 2000 en arbejdsgruppe med henblik på at
udarbejde en sammenfattende rapport om vores
nuværende viden om asteroider, problemets om-
fang, civile konsekvenser ved et nedslag samt om
mulige metoder til at imødegå en eventuel kolli-
sion.

Dette arbejde var det første af sin art. Det var
også første gang at det blev påpeget at det ikke er
nok blot at lede efter de farlige asteroider, men at
vores erkendelse af kollisionsrisikoen involverer
mange andre elementer. Der er tale om et global
problem som ikke kan overlades til et enkelt land
at tage sig af. 

Inspireret heraf blev der i 2002 nedsat en in-
ternational arbejdsgruppe til at behandle emnet
under OECDs Global Science Forum der har til
opgave er at analysere globale videnskabelige
problemer ud fra de industrialiserede landes øn-
sker om rationel planlægning af ressourcerne.

Denne arbejdsgruppes konklusioner peger net-
op i retning af et globalt samarbejde om risikoa-
nalysen – noget som er absolut fraværende i dag.

Apokalypse eller ej
En ordentlig risikoanalyse kræver ikke blot at
asteroiden opdages. Dens bane skal også bestem-
mes. Den skal tilmed bestemmes nøjagtigt, og
man skal kende dens størrelse, sammensætning
og andre fysiske egenskaber. 

Et fælles træk for dommedagsoverskrifterne er
at man på de pågældende tidspunkter kun ken-
der den pågældende asteroides bane dårligt og
slet ikke dens fysiske egenskaber. Man kan derfor
overhovedet ikke lave en ordentlig risikovurde-
ring.

Man har derimod blot et nyopdaget objekt, et
groft skøn over hvor godt eller dårligt bestemt
dens bane er og en vurdering af sandsynligheden
for en kollision med Jorden inden for den usik-
kerhed man har i fremskrivningen af banen. 

Alle disse tal ændrer sig – ofte drastisk – efter-
hånden som flere observationer af asteroiden gi-
ver en bedre bestemmelse af banen. Men man er
meget langt fra en egentlig risikovurdering og
meget langt fra noget som helst der berettiger
dommedagsoverskrifterne. Når alarmen afblæ-
ses, er det ikke fordi astronomerne ikke kan reg-
ne, men fordi de har arbejdet ihærdigt på at skaf-
fe de nødvendige nye og mere præcise data. 
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Af René Michelsen

Dommedagsvarsler har altid været popu-
lære. Det gælder også advarsler om sten
fra det ydre rum på kollisionskurs med Jor-

den. Gerne med præcis angivelse af ugedag, dato
og klokkeslæt, så vi alle kan være forberedte.

Specielt i de seneste år har det ikke skortet på
dommedagsvarsler. Hvert år – især i højsæsonen
for agurker – kan jordens befolkning få et koldt
gys når det forlyder at astronomerne endnu en-
gang har fundet et objekt med kurs direkte mod
Jorden. 

Som regel går der kun en uge før dommedags-
profetierne er gjort til skamme. Stenen flyver for-
bi som vanligt. Så melder det oplagte spørgsmål
sig: Hvorfor skal vi gang på gang skræmmes af
disse historier når det altid er falsk alarm? Kan
astronomerne da ikke regne? Jo, det kan de
skam godt, men deres arbejde er hverken at for-
udsige dommedag eller at levere overskrifter til
aviserne.

Oort-skyen
Lad os starte med det væsentlige: Videnskaben.
Solsystemet opstod for cirka 4,6 milliarder år si-
den. Det er så langt et tidsrum at det ikke kan il-
lustreres med menneskelige forhold. Kun ved at
sammenligne denne alder med andre kosmiske
tidsskalaer kan den opfattes og fornemmes.

Vores solsystem med de 9 planeter består
længst ude af en sværm af gamle komet-lignende
objekter, Oort-skyen. Disse kometer er langt min-
dre end planeterne og er små rester fra solsyste-
mets dannelse. Der findes mange af dem, dog
kender ingen blot deres omtrentlige antal, og de
er meget svære at se fra Jorden på grund af deres
meget store afstand. De er meget længere væk
end den fjerneste planet Pluto. At de faktisk eksi-
sterer er vi sikre på da vi af og til får besøg af ko-
meter med baner som stammer fra disse fjerne
egne. 

Længere inde i solsystemet, nærmest i vores
egen forhave sammenlignet med Oort-skyen, fin-
der vi Asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter, i
en afstand af 2-4 gange Jordens afstand til solen.
Disse asteroider er også rester fra solsystemets
dannelse. Den største asteroide, Ceres, blev som
den første opdaget 1. januar 1801. Den er ca. 900
km. i diameter hvilket cirka svarer til en fjerdedel
af Månens diameter. 

Denne beskrivelse af vores solsystem får aste-
roiderne og kometerne i Oort-skyen til at fremstå
som en ubetydelig samling småsten. Men den er
alt for pæn. Virkeligheden er langt mere nuance-
ret.

Som elskende par
Inden for de seneste fem – ti år har man fået et
helt andet syn på disse smårester. Avancerede

modeller har påvist hvordan asteroider kan un-
dergå drastiske ændringer i deres baner og blive
transporteret fra Asteroidebæltet indad i solsy-
stemet. 

Nogle af asteroiderne bringes til at krydse
Mars- og Jordbanen og kan ligefrem ramle ind i
disse planeter. På Jorden samler vi stumper af
sådanne asteroider op under et nyt navn: Meteo-
ritter. Meteoritterne kan studeres indgående i la-
boratoriet, og disse studier åbner vores øjne for
helt nye erkendelser. Der findes over 150 forskel-
lige typer af meteoritter hvoraf enkelte typer
stammer fra Månen og sågar Mars. 

Meteoritternes mangfoldighed må afspejle en
mindst lige så stor variation blandt asteroiderne,
men den præcise sammenhæng er skjult af nogle
endnu uforklarede mekanismer ved solsystemets
dannelse.

De sidste par år
har budt på endnu
et par overraskelser:
Asteroider er oftere
end forventet dob-
belte, det vil sige at
de optræder som el-
skende par kredsende om hinanden hvilket tilla-
der en bestemmelse af deres masser. Hvad man
imidlertid ser er at særlige typer af asteroider
som mest består af jern, og som derfor burde
være tunge og massive, i stedet er porøse og lette
– nærmest som flamingo eller en bunke grus.

Derudover er de jordnære asteroiders baner ik-
ke tilfældigt fordelte, men lader til at kunne deles
op i to grupper med foretrukne konfigurationer. 

Disse og andre opdagelser tegner derfor et
langt mere komplekst billede af asteroiderne
som mere og andet end blot smårester fra Solsy-
stemets dannelse. Asteroiderne og deres baner
undergår stadige forandringer og er således et
aktivt element i vores øjeblikkelige beskrivelse af
solsystemet. 

Kollision i rummet
Her på Jorden har vi vidnesbyrd om asteroider
der har ramt Jordens overflade. Lejlighedsvist
kan vi også nyde de smukke stjerneskud som føl-
ge af små støvkorn der brænder op i atmosfæren.
Desuden findes der en række kratere der er op-
stået når et objekt var for stort til at nå at brænde
op i atmosfæren og derefter har ramt jordover-
fladen. Disse kratere findes i mange størrelser,
enkelte undtagelser er på 100 km eller mere i
diameter. 

Erosion på Jordens overflade har udvisket de
fleste vidnesbyrd om nedslag af asteroider. Det
første Galilei så i sin ny kikkert var månekratere.
Månens overflade er oversået med kratere der er
bevaret fordi Månens overflade ikke løbende
ændres på samme måde som jordoverfladen. 

Rumsonder har også forsynet os med billeder

VIDENSKABET
ASTRONOMI

»Udgangspunktet for astronomernes dagli-
ge arbejde er ikke at profetere dommedag,
men at forstå den videnskabelige ramme
asteroiderne indgår i.«

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

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

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

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

Jordnære asteroider – 
fup eller fakta?
Historierne om asteroider med kurs mod Jorden skaber unødig forvirring. Astro-
nomerne arbejder mod globalt samarbejde om en afbalanceret forståelse af den
reelle risiko



Hvorfor så al balladen? Dommedag har altid
været populært stof. Det skaber opmærksomhed
og er blevet en del af underholdningsindustrien
både på film, tv, i de trykte medier og i compu-
terspil. 

Naturligvis er det at foretrække at dommedag
forbliver fiktion frem for ægte virkelighed.
Spørgsmålet er om nyhedsmediernes store over-
skrifter om asteroider på kollisionskurs med Jor-
den er underholdning eller et forsøg på at for-
midle et reelt indhold.

Visse astronomer nyder måske øjeblikkets vir-
ak, men for de fleste er det frustrerende. Dom-
medagsprofetierne forårsager en masse uro i det
daglige arbejde. Og derefter melder eftertanken
sig: Gjorde vi noget forkert? Kan vi gøre noget
anderledes, så dommedagsoverskrifterne undgås
i fremtiden?  Der opdages jo hele tiden nye aste-
roider.

Nej til profetier
Udgangspunktet for astronomernes daglige ar-
bejde er ikke at profetere dommedag, men at for-
stå den videnskabelige ramme asteroiderne ind-
går i. Ved at studere asteroiderne kan vi først og

fremmest lave en masse videnskab, forsøge at
forstå en række komplicerede fænomener og for-
håbentlig forstå vores solsystem lidt bedre. 

Inkluderet i dette generelle arbejde er kollisi-
onsfænomenet og hvor ofte det påvirker Jorden.
Hertil må vi kende størrelsesfordelingen af aste-
roiderne og forstå de mekanismer der transpor-
terer dem tæt på Jorden. Hen ad vejen kan vi op-
nå en overordnet forståelse af kollisioner mellem
asteroider og Jorden.

Vi har lært at se på kollisioner som en helt na-
turlig proces i forhold til den kosmiske tidsskala.
Derfor er det klart at asteroidenedslag vil fore-
komme i fremtiden. De lange tidsrum og potenti-
elt enorme ødelæggelser gør det dog vanskeligt
at vurdere risikoen i forhold til andre kendte na-
turkatastrofer som jordskælv, vulkanudbrud eller
oversvømmelser. 

Risikovurderingen vanskeliggøres af at vi ikke
kan forudsige hvornår den næste asteroide ram-
mer. Overskrifterne om asteroider og dommedag
er derfor ude af proportion med vores faktiske vi-
den. 

Vi har dog yderligere lært at til forskel fra an-
dre kendte naturkatastrofer tillader eksisterende

teknologi faktisk at kortlægge asteroiderne og
forudse et eventuelt nedslag måske årtier eller
endog århundreder i forvejen. 

Det giver en principiel ny mulighed for enten
helt at afværge nedslaget ved at puffe til asteroi-
den eller i det mindste at evakuere truede områ-
der.

En overordnet forståelse af risikoen for og kon-
sekvenserne af et sammenstød er nødvendig for
de beslutningstagere der skal tage stilling til
eventuelle forholdsregler. I den sammenhæng er
det astronomernes job at levere et videnskabeligt
funderet fagligt grundlag. De skal ikke agere pes-
simister og dommedagsprofeter. 

Som påpeget i den britiske og OECDs rapport
er der væsentligt flere aspekter i den samlede
vurdering af problemstillingen ud over hvad
astronomerne kan bidrage med. Det fremtidige
arbejde bør derfor rettes mod en diskussion og
koordination på globalt plan der sikrer tilstede-
værelsen af den nødvendige ekspertise til en
egentlig, overordnet risikovurdering, herunder
en inddragelse af de nationale beredskabsstyrel-
ser.

På regionalt plan er der på det europæiske

kontinent et stort og omsider erkendt behov for
at samle den tilstedeværende videnskabelige eks-
pertise i en fælles anstrengelse. Det drejer sig om
at få belyst endnu dunkle sider af asteroidernes
liv og færden på mere effektiv vis end hidtil. Der-
med kan fremtidige dommedagsoverskrifter for-
håbentligt undgås. ■

René Michelsen er cand.scient. og ph.d.-stud. i
astronomi ved Astronomisk Observatorium, NBI-
fAFG. Stipendiet er finansieret af Instrumentcente-
ret for Jordbaseret Astronomisk Forskning (IJAF)
under SNF. Deltager i det danske konsortium der
står bag forslaget om Bering-satellitten til udforsk-
ning af asteroiderne.

Læs mere:
Den engelske regerings arbejdsgruppe:
www.nearearthobjects.co.uk
NASAs hjemmeside om jordnære asteroider:
http://neo.jpl.nasa.gov
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Dommens dag
»'Dommedagsklippen', skrev The Times, 'Verden slutter' proklamerede The Daily Telegraph, og herhjemme

var vi også godt med: '17 år til verdens ende', vurderede B.T., 'Truslen fra rummet', var overskriften i Fyens

Stiftstidende, mens Politiken nøjedes med at konstatere, at en asteroide har kurs mod Jorden.« 

Politiken, 27. juli 2002 om den nyligt opdagede asteroide med navnet 2002 NT7.

UNDERHOLDNING NU
– En tegners opfattelse af en asteroides kollision med Jorden. Det er ikke den slags skræk-

scenarier astronomerne forsøger at udpensle. Tværtimod opfordrer de til mere besindig-

hed.
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NAVNE

Priser

Charlotte Fløe

Kristjansen

Fysiker og forsk-

ningslektor

Charlotte Fløe

Kristjansen fra

Niels Bohr Insti-

tutet har mod-

taget Kirstine Meyers Legat for

sit pionerarbejde inden for ud-

vikling af kvantegravitationsmo-

deller. Charlotte Fløe Kristjansens

indsats har vakt stor internatio-

nal opmærksomhed og med pri-

sen følger 6.000 kr. 

Kirstine Meyers Legat er tidli-

gere tildelt fysikerne Ove Nathan

og Aage Bohr som begge er fra

Niels Bohr Instituttet.

Carsten 

Heilmann

Overlæge,

dr.med. Carsten

Heilmenn fra

Pædiatrisk Kli-

nik II, Rigshospi-

talet har fået

750.000 kr. fra Lundbeckfonden

til forskning i behandling af til-

bagefald efter knoglemarvstrans-

plantationer ved akutte leu-

kæmier hos børn. Genopblussen

af kroniske leukæmier efter

knoglemarvstransplantationer

kan behandles med  T-celler fra

donor – også kaldet ‘dræbercel-

ler’. Dette er endnu ikke muligt

ved akutte leukæmier. Planen

med projektet er at fremdyrke

donorceller der i særlig høj grad

er rettet mod akutte leukæmicel-

ler.

BOLIGER

Bolig søges

(Stor)københavn el. Roskilde 

Periode: Fra 1/11-03 el. før.

Størrelse: Lejlighed el. anden 

bolig.

Udstyr: Delvist/helt møbleret.

Beboer: Fransk ph.d.-stud. og

kæreste, ikke børn el. husdyr. 

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: 

alexandre.alapetite@risoe.dk,

tlf. 6133 6123.

København

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Lejlighed el. andels-

bolig, 2-4 vær.

Beboere: Ph.d.-stud. par, ikke-

rygere.

Kontakt: E-mail:

kasper@binf.ku.dk, 

tlf. 2211 3627.

Copenhagen

Period: From 1/12-03 or earlier.

Size: Accommodation, 1-2 rooms.

Tenant: Associate professor F.

Contact: Tel. 7733 8816 (home),

3532 8823 (work), e-mail: 

denise@hum.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/2 til 31/7-04.

Størrelse: Lejlighed el. værelse.

Udstyr: Fuldt møbleret, bad/toi-

let, evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker.

Husleje: Maks. 3.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, 

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

Indre København

Periode: Fra 1/1 til 1/4-04.

Størrelse: Lejlighed, 2-21⁄2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt. Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, 

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

København

Periode: Fra 1/12-03 el. 

1/2-04 i 2 år el. længere.

Størrelse: Lejlighed, 2-21⁄2 vær.

Beboere: Forskerpar, ikke-rygere,

uden børn.

Husleje: 4.000-6.000 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: Estela Esmerode, Geo-

logisk Institut, tlf. 3532 2481 

el. 26434987, e-mail:

estelav@geo.geo.ku.dk.

Bolig udlejes

Nørrebro

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse i kollektiv, 

13 kvm.

Udstyr: Op- og vaskemaskine. 

Husleje: 3.000 kr. pr. md. Fælles

mad 700 kr. pr. md.

Depositum (andel): 38.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3585 8717.

Nørrebro

Periode: Fra 1/2 til 1/9-04.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

vaskemaskine, tumbler.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, el, kabel tv, tlf.,

bredbånd.

Depositum: 14.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

os2@kabelnettet.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/10-03 til 1/7-04.

Størrelse: Lejlighed, 5 vær., 140

kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken og

bad.

Husleje: 10.900 kr. pr. md. 

A conto varme 1.000 kr. pr. md.

Kontakt: Henrik Garsdal, e-mail:

heg@dhi.dk, tlf. +855 (0)12 840

936 el. (0)12 793 123.

Vesterbro

Periode: Fra 1/1 til 30/6-04 (el. 

efter nærmere aftale). 

Størrelse: Byggeforeningshus på

3 etager, 137 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret (el. efter

aftale).

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

el og varme. 

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: Gitte Blemings, 

tlf. 3322 4450, e-mail: 

gitte.michael@mail.tele.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/1-04 og et år frem.

Størrelse: Lejlighed, 31⁄2 vær. 

75 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, op- og

vaskemaskine.

Beboere: Maks. 3 personer.

Husleje: 9.500 kr. pr. md.

Depositum: 28.500 kr. 

Kontakt: Tlf. 6614 0750 el. 

6614 0399.

Enghave Plads

Periode: Fra 1/1-04 og 2 år frem.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

84 kvm.

Udstyr: Nyt køkken, bad, adgang

til gård.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 24.000 kr.

Kontakt: E-mail: hwj@nyhavn.as.

Vesterbro

Periode: Fra 1/12-03 til 1/9-04.

Størrelse: Lejlighed, 64 kvm.

Udstyr: Køkken-alrum, bad og

toilet.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme, el, vand og internet.

Kontakt: E-mail: 

anni.m@wanadoo.dk.

Copenhagen

Period: As soon as possible. 

For 1-4 years. 

Size: Villa apartment, 3 rooms,

110 sqm.

Equipment: Fully furnished if

required. Garden.

Tenant: Guest researcher with 

small family. Sharing arrange-

ment between 2 singles also

possible. 

Rent: 10.700 kr. per month.

Deposit: 32.100 kr.

Contact: E-mail: clj@image.dk,

tel. +45 39619932 (evening).

Vesterbro

Periode: Fra 1/2 til 31/7-04 (af-

rejsedato efter aftale).

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

50 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboer: Stud./gæstelærer K, 

ikke-ryger.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl.

vand og varme. 

Depositum: 6.000 kr.

Kontakt: E-mail: vesterbrolejlig-

hed2004@yahoo.com.

Østerbro

Periode: Fra 1/11-03 og min. 

3 mdr. frem.

Størrelse: 2 vær. i lejlighed.

Udstyr: Evt. møbleret, bade-

værelse, vaskemaskine og køk-

ken. 

Beboer: Gæsteforsker el. lign. 

foretrækkes.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

varme og el. 

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: Simon, tlf. 2166 8340.

Søborg

Periode: Fra 1/11 el. 1/12-03 i ca. 

3-6 mdr. Mulighed for

forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

50 kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskekælder

og hybridnet.

Husleje: 5.000 kr. pr. md.

Depositum: 15.000 kr.

Kontakt: Tlf. 6134 3532, 

e-mail: mrojas@mail.dk.

Østerbro.

Periode: Fra 1/11-03 og 1-2 år

frem.

Størrelse: Lejlighed, 5 vær., 

144 kvm.

Udstyr: U- el. delvist møbleret.

Op- og vaskemaskine samt

tumbler.

Husleje: Umøbleret: 16.200 kr. –

delvist møbleret 18.000 kr. pr.

md. ekskl. varme, el og tlf. 

Kontakt: Anne Korsgaard, tlf.

6614 0399 el. 6614 0750.

Østerbro

Periode: Snarest muligt. 3-6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2 vær. 

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Gæsteforsker el. lign. 

Husleje: 6.800 kr. pr. md. ekskl.

forbrug og depositum. 

Kontakt: Marie, tlf. 3555 2242.

Østerbro

Periode: Snarest muligt og for 12

mdr.

Størrelse: Lejlighed, 11⁄2 vær., 

60 kvm.

Udstyr: Bad, centralvarme og 

elevator.

Husleje: 2.500 kr. inkl. varme.

Kontakt: Tlf. 3325 5527 (efter 

kl. 17).

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

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

bringes kun én gang. 

Deadline 27/10 for avis 17 der udkommer 7/11, og deadline 10/11 

for avis 18 der udkommer 21/11.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/12-03 for 12 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. og et

kammer.

Husleje: 6.600 kr. og 1.000 kr. pr.

md. a conto for lys og varme. 

Depositum: 26.400 kr.

Kontakt: Tlf. 4345 5174.

Vanløse

Periode: From 1/11-03 to 1/2-04.

Size: Apartment, 2 rooms, 

58 kvm.

Equipment: Fully furnished. 

Rent: 4.500 kr. per month excl.

electricity. 

Deposit: 4.500 kr. per month. 

Contact: Andrea, tel. 2851 0045.

Hellerup

Periode: Fra 1/11-03. 

Størrelse: Kælderlejlighed, 66

kvm., egen indgang

Udstyr: Badeværelse, eget køk-

ken, adgang til vaskemaskine

og tumbler.

Beboer: Ph.d.-stud., gæstelærer

el. lign.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og brug af vaske-

maskine og tumbler.

Kontakt: Pia Frydschou, 

tlf. 3940 7997.

Indre Nørrebro

Periode: Fra primo dec. 2003 til

medio aug. 2004. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 96

kvm.

Udstyr: Møbleret. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 16.000 kr.

Kontakt: E-mail:

anesy@m2.stud.ku.dk, 

tlf. 3886 5575.

Østerbro

Periode: Pr. 24/10-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

57 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.700 kr. pr. md.

Depositum: 20.000 kr.

Kontakt: Nørskov og Axelsen, 

tlf. 2254 2296.

Brumleby/Østerbro

Periode: Fra 18/11-03 og for 

31⁄2 md.

Størrelse: Lejlighed, 31⁄2 vær., 

73 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Vaske-

maskine.

Beboer: Ikke-ryger.

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

varme, tlf.

Kontakt: Tlf. 3555 1508, e-mail:

Carlos_Melina@yahoo.dk.

Kollegier

Regensen
I løbet af vinteren 2003/04 bliver

et antal kollegieværelser le-

dige.

Målgruppe: Studerende ved KU

el. DTU der har taget eksami-

ner svarende til 2 års normeret

studietid med min. 8 i gennem-

snit. Særlige optagelsesberetti-

gede er grønlændere og færin-

ger der kan tildeles regens-

plads direkte efter bestået stu-

dentereksamen. Ved bedøm-

melsen af ansøgningen lægges

særlig vægt på ansøgerens so-

ciale og økonomiske forhold.

Kollegiet: Ligger i Indre by og

har plads til 100 studerende.

Hunde og katte er ikke tilladt. 

Husleje: 1.170 kr. pr. md. inkl. te-

lefonabonnement samt 75 kr.

pr. md. til div. fællesudgifter.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

hos SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/11-03.   
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Kropsidentiteter og 
kropsimages 

Seminar den 7. november 2003 kl. 10.00-16.00
på Institut for Idræt, Nørre Allé 51

Oplæg 

Hans Bonde & Gert Balling: Velkomst 

Bengt Saltin, Rigshospitalet: Den gendopede krop

Jacob Dahl Rendtorff, RUC: Bioetikkens tematik 

Rikke Schubart, SDU: Kvinder, krop og krigsfilm

Carsten Jessen, DPU: Udviklingsprojektet Body-games; 

Legekultur, krop og intelligente legeredskaber

Per Østergaard, SDU: Kvinders forbrug af undertøj og 

konstruktionen af den feminine krop

Claus Møldrup, DFU: Medicinmanden; om medicinsk forstærket

normalitet

Anders Sandberg, Den Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm:

Transhumanismens perspektiv

Karl-Heinz Pogner & Roy Langer: Afslutning. 

Tilmelding

Alle er velkomne. Der er tilmelding senest 20/10 per e-mail:

body@cbs.dk. Deltagelse koster 150 kr. Seminardagen er 

arrangeret i samarbejde mellem Hans Bonde, Institut for Idræt;

Karl-Heinz Pogner, CBS; Roy Langer, RUC og Gert Balling, 

IT-Universitetet. 

Deltagerpræsentationer

Du har mulighed for at præsentere dig selv og din forskning –

evt. også bare som link til din hjemmeside – på

www.cbs.dk/centres/body/seminardag/index.shtml. Dit mate-

riale til dette website (eller linket til din egen hjemmeside) 

sender du venligst til body@cbs.dk.

Læs mere på www.ifi.ku.dk.
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KØBENHAVNS UNIVERS ITET
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STILLINGER

Jura

Kursuslektorer 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forelæsninger i fagene:

EU and the Public Sector, 

Constitutional Law of the EU, 

International Transfer Pricing,

Media Law, Fagfransk, Intel-

lectual Property Law in an 

International Context, Konkur-

renceret, Grundlæggende IT-

ret, Corporate Governance, 

International Transport Law,

European E-Commerce Law,

Grundlæggende Skatteret,

Skifte af dødsboer, Forsikrings-

ret, International Labour Law.

Ansøgningsfrist: 7/11-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.jur.ku.dk/

stillinger/.

Eksterne lektorer
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forelæsninger i Ejen-

domsret.

Omfang: Afhængigt af fag.

Ansøgningsfrist: 7/11-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab

Professor 
Sted: Institut for Statskundskab. 

Indhold: Professorat med særlige

opgaver i komparativ politik til

at styrke studiet af IT, magt og

demokrati.

Kvalifikationer: Ansøgere bør

kunne styrke og videreudvikle

instituttets satsningsområde

Magt og Demokrati gennem

teoretisk og empirisk forskning

i politikkens medialisering.

Omfang: Tidsbegrænset med be-

sættelse snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 24/11-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/generel.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Lars Bille, tlf. 3532 3384,

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

Sundhedsvidenskab

Lektorat
Sted: Odontologisk Institut, Af-

delingen for Oral Diagnostik.

Indhold: Forskning og undervis-

ning inden for fagområdet

molekylærbiologi, herunder

specielt glycobiologi, dvs. syn-

tese og struktur af glycoprotei-

ner.

Kvalifikationer: Dokumenteret

teoretisk viden og erfaring.

Til besættelse: 1/1-04.

Ansøgningsfrist: 26/11-03.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt fakultetssekretariatet,

tlf. 3532 7048.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nils-Erik Fiehn, tlf. 

3532 6500. 

Humaniora

Adjunkt
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: Adjunktur inden for

området populærkultur.

Til besættelse: 1/1-04 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 14/11-03,

kl.12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/ el.

kontakt Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, tlf. 

3532 8051 el. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Steen Schousboe,

tlf. 3532 8579.

Lektorat, subsidiært 
adjunktur
Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi.

Indhold: Almen etnologi.

Til besættelse: 1/1-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 14/11-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/ el.

kontakt Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, tlf. 

3532 8051 el. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Annette Rathje, tlf. 

3532 4113, e-mail:

rathje@hum.ku.dk.

Naturvidenskab

Professorat i matematik
Sted: Institut for Matematiske

Fag.

Indhold: Aspekter af moderne

geometri.

Omfang: Permanent.

Ansøgningsfrist: 2/12-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

generel/ – tryk ledige stillinger. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Hans Plesner Jakob-

sen, tlf. 3532 0689 el. e-mail:

jakobsen@math.ku.dk. 

Professorship 
Place of employment: Institute of

Molecular Biology.

Contents/qualifications: Expe-

rience in the field of experi-

mental mammalian molecular

genetics including the manipu-

lation of mammalian geno-

types using molecular methods

(transgenes, Knock-outs, etc.).

Interactions with other experi-

mental and theoretical re-

search groups in Copenhagen.

Teaching both B.Sc, M.Sc.

(cand. scient) and Ph.D. stu-

dents.

Duration: From 1/3-04 or as soon

as possible thereafter.

Deadline for applications: 

16 december, 2003 at noon. 

Full announcement: See

www.ku.dk/led/generel/ – press

“ledige stillinger” or contact

the Personnel Office, tel. 

3532 2645.

Post.Doc. 
Sted: Dansk Center for Grid Com-

puting på Niels Bohr Institutet. 

Indhold: Forskning i Grid-tekno-

logier og praktiske erfaringer

med Grid-systemer herunder

direkte kontakt med brugere

og med systemudviklere. Stil-

lingen indgår i et team som

skal koordinere og videreud-

vikle den danske indsats i Grid

baseret computing.

Kvalifikationer: Ph.d. i datalogi

el. lign. og erfaring med distri-

buerede systemer.

Omfang: Snarest t.o.m. 31/7-06.

Ansøgningsfrist: 30/10-03, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.diku.dk/

users/eric/grid-PostDoc.html el.

kontakt Prof. John Renner

Hansen, NBI, Blegdamsvej 17,

2100 Kbh. Ø.

TAP-stillinger

Fuldmægtig 
Sted: Det Humanistiske Fakultets-

sekretariats Reformsekretariat.

Indhold: Videreudvikling af kom-

petenceaspektet i uddannel-

serne i kontakt med fakulte-

tets fag og omverden/udlan-

det.

Kvalifikationer: Akademisk ud-

dannelse, erfaring fra kompe-

tencearbejde og kendskab til

de humanistiske uddannelser.

Ansøgning sendes til: Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariats

Reformsekretariat, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist 30/10-03 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.ku.dk/led/

stillinger/.

Yderligere oplysninger: Chefkon-

sulent Sven Herting, tlf. 3532

8046.

Netværkskoordinator
Sted: Geografisk Institut.

Indhold/kvalifikationer: Bistå 

Danida med at inddrage de 

nyeste forskningsresultater i

udviklingsbistanden og sikre

forbindelsen mellem forskning,

rådgivning og udvikling.

Kræver bredt kendskab til bi-

standsrelevante forskningsmil-

jøer inden for miljøområder.

Relevant faglig baggrund og

ulandserfaring.

Omfang: 3 år med besættelse fra

1/12-03. 

Ansøgningsfrist: 4/11-03 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/led/

stillinger/ – tryk ledige stillin-

ger el. kontakt Personalekon-

toret, tlf. 3532 2645.

Laborant/
laboratorietekniker
Sted: August Krogh Instituttet,

Zoofysiologisk Laboratorium.

Indhold: Etablering og dyrkning

af primærkulturer fra humant

brystvæv m.v.

Kvalifikationer: Erfaring med

vævsdyrkning og basale mole-

kylærbiologiske metoder. 

Omfang: Fuld tid med besættelse

snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 6/11-03.

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

linger.

Yderligere oplysninger: Erik Hviid

Larsen, tlf. 3532 1642 el. lektor

Lone Rønnov-Jessen, tlf. 

3532 1644.

Rengøringsassistent 
(barselsvikariat) 
Sted: Panum Instituttet.

Indhold: Daglig rengøring 

i Tandlægeskolens klinikker, 

laboratorier, kontorer m.m.

Omfang: Ca. 46 uger og til be-

sættelse fra 1/12-03. 

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Panum Insti-

tuttet, Blegdamsvej 3B, 

2200 Kbh. N. Att.: Rengørings-

service, Gitte Damsgaard.

Ansøgningsfrist: 3/11-03, 

kl. 12.00.

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

linger. 

Yderligere oplysninger:

Rengøringsinspektør Gitte

Damsgaard, tlf. 3532 7047 el.

2368 0372.

Administrativ medarbejder 
Sted: Tandlægeskolens Institut-

administration. 

Indhold: Personaleadministrati-

on, journalisering og fraværs-

registrering.

Kvalifikationer: Kontoruddannet,

Microsoft Office, ScanJour,

ScanPas, PUF.

Til besættelse: 1/1-04.

Ansøgningsfrist: 10/11-03.

Oplysninger: Afdelingsleder

Susanne Nielsen, tlf. 

3532 6501.

Administrative 
medarbejdere (HK)
Sted: Niels Bohr Instituttet for

Astronomi, Fysik og Geofysik. 

Indhold: 1-2 stillinger til studie-

administration på et nyopret-

tet studiekontor.

Til besættelse: 1/12-03 el. snarest

herefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

swww.ku.dk/led/stillinger.



14 Un i v e r s i t e t s av i s e n  16  . 2 0 0 3

Kompetenceseminar: 
Hvad er det humanister kan?
Øvelser, oplæg, debat og workshop om humanistiske kompe-

tencer på tværs af fag. Med deltagelse af Anne Knudsen,

chefredaktør og administrerende direktør på Weekendavisen

og Morten Albæk, chefkonsulent, Danske Banks kommunika-

tionsafdeling

Tid: 7/11 kl. 11.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Studievejledningen Humaniora 

Tilmelding: Bemærk at der er deltagerbegrænsning. 

Tilmelding senest 31/10 til e-mail: studievejledningen@fak.

hum.ku.dk, tlf. 3532 8043

Unge og deres medier
Et seminar der sætter fokus på hvordan ungdommen bruger

medierne, og hvad det egentligt er medierne tilbyder de un-

ge. Oplæg fra både forskere og praktikere samt fælles debat

Tid: 7 – 9/11 kl. 16.00

Sted: KUA

Arr.: Sammenslutningen af MedieStuderende (SAMS) og 

Institut for Film- og Medievidenskab, KU. Se mere på

www.samsonnet.dk

Queer som branding
Mag.art. Tina Raun om Calvin Kleins modefotografi og

iscenesættelse af marginaliseret livsstil. Foredraget er det

tredje af 5 foredrag om queer som teori, perspektiv og politik

Tid: 10/11 kl. 19.00-21.00

Sted: KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3

Arr.: KVINFO, lene.myong@kvinfo.dk, www.kvinfo.dk

Subjectivity and Transcendence
PhD course
See programme on www.cfs.ku.dk/courses.htm 

Time: 13 – 15 November, 2003

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, ag@cfs.ku.dk

De kilder, de kilder
Medicin- og helsehistorisk årsmøde
Se programmet på www.mhm.ku.dk 

Tid: 14/11 kl. 9.00-17.00

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62

Tilmelding: Charlotte Ploug, e-mail: cp@mhm.ku.dk, tlf.

3532 3821 (9-14) senest 3/11-03 kl. 12. Angiv navn, adresse,

tlf.nr. og e-mail-addresse.

Kærlighed
Seminar. Kirsten Klercke: Kærlighed ifølge Kierkegaard: Du

SKAL elske (om Kjerlighedens Gjerninger). Tommy Tambour:

Om Platon: Symposium

Tid: 17/11 kl. 19.30

Sted: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade

Arr.: KLAG (Klinisk Lacaniansk Arbejdsgruppe),

reneras@hum.ku.dk

Seminar om historisk dans
Danse fra Holbergs, H.C. Andersens og Emma Gads tid. På se-

minaret præsenteres eksempler fra dansearkivets arbejde

med praktisk rekonstruktion af danse fra dansk arkivmateria-

le. Husk danseskoene 

Tid: 23/11 kl. 13.00-17.00

Sted: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, lok. 112

Arr.: Dansk Dansehistorisk Arkiv

Tilmelding: Begrænset deltagerantal. Tilmelding til Hen-

ning Urup, tlf. 4585 6962

DET SKER

Medicinsk-Historisk Museum 
– et vinklet besøg
Professor Thomas Söderqvist indleder med at fortælle om den

muslimske traditions betydning for den vestlige medicin. Bag-

efter rundvisning på museet

Tid: 28/10 kl. 15.00-17.00

Sted: Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62

Arr.: Studenterpræsten på Natur og Sund

Tilmelding: Til lotz@adm.ku.dk senest 27/10. Maks. 30 del-

tagere

Det grønlandske mindretal i Danmark
Konference om Rigsfællesskabet, samiske erfaringer, den

grønlandske virkelighed, identitet og kultur, et billede af 

socialiseringsprocessen i Danmark og integration af grøn-

lændere i Danmark 

Tid: 29- 30/10 kl. 9.30-16.30

Sted: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovsgade 4

Arr.: Kulturmøde Over Grænser, kultur.saadou@post.tele.dk  

Offentlige værdier og offentlig identitet
Debatmøde
Professor Torben Beck Jørgensen og Kontorchef Jette Frede-

riksen debatterer værdierne i den offentlige sektor

Tid: 3/11 kl. 17.00

Sted: Cafeen på Institut for Statskundskab, Rosenborg-

gade 15

Arr.: Forenede Studenterråd og Studienævnet på Stats-

kundskab

Der er ikke gnist af homoseksualisme 
i det!
Om mulighederne for queering af den danske litterære ka-

non – med Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld som eksempel.

Oplæg ved Maja Bissenbakker Frederiksen. Foredraget er det

andet af 5 om queer som teori, perspektiv og politik

Tid: 3/11 kl. 19.00-21.00

Sted: KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3

Arr.: KVINFO, lene.myong@kvinfo.dk, www.kvinfo.dk

Introduktion i brug af Det Kongelige 
Bibliotek  
Tilmelding til kurset www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 4/11 kl. 17.15-20.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Minisymposium om aids’ historie
På dette seminar vil tre historikere lægge op til en diskussion

af aids-epidemiens korte, men dramatiske historie. Med del-

tagelse af Peter Baldwin, Department of History, UCLA; lektor

Signild Vallgårda, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning,

KU; ph.d.-stipendiat David Thorsén, Institutionen för idéhisto-

ria, Uppsala Universitet

Tid: 5/11 kl. 9.15-12.00

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62

Tilmelding: Charlotte Ploug på cp@mhm.ku.dk, 

tlf. 3532 3821 senest 27/10. Maks. 25 deltagere

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek  
Tilmelding til kurset www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 6/11 kl. 10.15-13.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Møde med Handicappede Studerende og
Kandidater
Psykolog Mette Bauer og socialrådgiver Lise Kristensen fra

Studenterrådgivningen deltager

Tid: 6/11 kl. 17.00

Sted: KUA, Audiologopædi, trappe 7, 3. sal

Arr.: HSK, www.hsknet.dk

Dobbeltforedrag i Naturhistorisk Forening
Cand.scient. Anders Galatius, Zoologisk Museum: Asymme-

trisk adfærd hos hvaler. Lektor, dr.phil. Ole Secher Tendal og

kuratorassistent Tom Schiøtte, Zoologisk Museum: Grønlands

marine bundfauna – et katalog

Tid: 6/11 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Auditorium B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening c/o Zoologisk Museum,

www.aki.ku.dk/dnf/

Symbolisering. Proces og teori
Karin Rodhe der er privatpraktiserende psykiater i Malmø, vil

i sit foredrag fortælle om symboliseringsprocessen ud fra sit

kliniske materiale

Tid: 7/11 kl. 16.00-17.30

Sted: Frue Plads, Hovedbygningen, Aud. 1

Arr.: Psykoanalytisk Debat, F.Unger@mail.tele.dk

11.000 gratis elektroniske bøger
Det Kongelige Bibliotek har købt adgang til databasen Ebrary som indeholder nyudgivne e-bøger inden for alle fagområder. Du finder ELEKTRA på forsiden 

af Det Kongelige Biblioteks hjemmeside på www.kb.dk/elib/baser/. Bøgerne kan læses og annoteres samt downloades og printes i små portioner. For at blive oprettet som

låner og få tilladelse til fjernadgang se www.kb.dk/elib/baser/fjernadgang/index.htm. Du kan få hjælp via e-mail: fjernadgang@kb.dk.

Kinky Copenhagen: 
moderne seksualmønstre

Tid: 30/10 kl. 16-18

Sted: Psykiatrisk Afd. 0’s Auditorium, Borgmester

Jensens Alle 44, opg. 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi, 

www.klinisksexologi.dk

Kinky Copenhagen er en ny erotisk festival som af-

holdes i København fra 31/10 til 2/11-03. (www.kin-

kycopenhagen.dk). Til forskel fra traditionelle

sexmesser lægges her vægt på seksualpolitisk debat,

film, kunst og oplysning samt netværksskabelse mel-

lem debattører, publikum, professionelle og forenin-

ger fra hele det seksuelle spektrum. Dagen før intro-

ducerer dokumentarfilminstruktør Steen Schapiro

tankerne bag festivalen, suppleret af videoklip og re-

præsentanter for forskellige seksuelle subkulturer.

Schapiro vil diskutere den aktuelle udvikling som i

høj grad berører den professionelle verden: kontak-

ten mellem behandler og subkultur er ikke tidssva-

rende, myter og begrebsforvirring florerer, og kvali-

teten af den nuværende seksualdebat er tvivlsom.
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Stipendier

Novo Scholarship 
Programme in Biotechno-
logy and Pharmaceutical
Sciences
Target group: Students enrolled

at Danish universities and

selected institutes at University

of Lund. 

Support: Master students in their

final years at Danish universi-

ties working in a broad range

of disciplines of interest to 

Novo Nordisk or Novozymes.

The students are located at the

universities working on pro-

jects defined by the university

supervisor and the student.

The scholarship amounts to ap-

prox. 60.000 kr. for a full year. 

Period: Up to one year. 

Application: Forms are to be ob-

tained from Berit Albrechtsen,

e-mail: BAL@novonordisk.com.

Written support from a contact

person at Novo Nordisk or 

Novozymes necessary to apply. 

Deadline: 20/11-03, kl. 12.00.

Den Arnamagnæanske
Kommissions stipendium til
håndskriftstudier 
Målgruppe: Islandske stats-

borgere. 

Støtte: Til håndskriftstudier ved

Den Arnamagnæanske Sam-

ling i København. Stipendiet

udgør foruden rejseomkostnin-

ger ca. 19.800 kr. pr. md. 

Periode: Op til 12 mdr., normalt

dog kun i 1-3 mdr.

Ansøgning: Vedlæg cv, en kort-

fattet projektredegørelse og

evt. anbefalinger samt oplys-

ninger om aflønningsforhold

under opholdet. Ønsker en

ansøger også at komme i be-

tragtning til det Arnamag-

næanske Stipendium, bedes

dette anført. Stiles til Den Ar-

namagnæanske Kommission, 

v/ sekretæren, prof., dr.phil.

Jonna Louis-Jensen.

Sendes til: John Tietze, Den Arna-

magnæanske Kommission,

KUA, Njalsgade 136, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 20/11-03, 

kl. 12.00.

Det Arnamagnæanske 
Stipendium
Målgruppe: Studerende og kan-

didater med islandsk statsbor-

gerskab der har godtgjort en

sådan indsigt i norrønt el. is-

landsk sprog, historie eller lit-

teratur at det kan forventes at

de vil præstere noget mere

end almindeligt i disse fag eller

et af dem.

Støtte: Stipendiet uddeles som

en samlet portion el. i flere

mindre portioner til studier

ved Den Arnamagnæanske

Håndskriftsamling el. andre til-

svarende samlinger i Køben-

havn. 

Ansøgning: Vedlæg cv, en kort-

fattet projektredegørelse og

evt. anbefalinger, samt oplys-

ninger om aflønningsforhold

under opholdet. Ønsker en

ansøger også at komme i be-

tragtning til stipendium til

håndskriftstudier i København,

bedes dette anført. Stiles til

Den Arnamagnæanske Kom-

mission, v/ sekretæren, prof.,

dr.phil. Jonna Louis-Jensen. 

Sendes til: Overassistent John 

Tietze, Den Arnamagnæanske

Kommission, KUA, Njalsgade

136, 2300 Kbh. S.  

Ansøgningsfrist: 20/11-03, 

kl. 12.00.

Legater

DUO-Denmark 
Fellowship Programs
Målgruppe: Ansatte med forsk-

ningsforpligtelse ved KU el.

kandidatstuderende på KU

som forsker/studerer inden for

området kinesisk sprog og kul-

tur, historie og religion herun-

der socio-historiske perspekti-

ver, såsom folkesundhed.

Støtte: Midler fra DUO uddeles

til brug for forsker-/studieop-

hold ved Fudan University. 

Der er 2 legater på hver 3.000

euro til 1 måneds ophold for 2

forskningsansatte og 2 legater

på hver 5.000 euro til 5 måne-

ders ophold for 2 ph.d.-stude-

rende/kandidatstuderende.

Periode: Besøgene ved Fudan

University skal finde sted i pe-

rioderne (forskningsansatte) 7.

maj -7. juni (evt. 1. juni) 2004

og (ph.d. -/studerende) 1. fe-

bruar – 1. juli 2004.

Ansøgningsfrist: 1/12-03.

Fuldt opslag:

www.samf.ku.dk/generelt/

duo–denmark.htm.

Professor, dr.phil. Arthur
Christensen og Hustrus 
Legat for Orientalister
Målgruppe: Forskere med be-

stået kandidateksamen el. ma-

gisterkonferens ved universite-

terne i København el. Århus. 

Støtte: To legatportioner uddeles

til studier i sprog, litteratur og

kultur på de orientalske filolo-

giers område. Støtten, som

bl.a. kan omfatte rejseunder-

støttelse, skal fortrinsvis kom-

me forskere inden for Den

Nære Orient til gode. 

Ansøgning: Dokumenterede vi-

denskabelige evner i form af

publicerede arbejder. Vedlæg

cpr.nr. og privatadresse samt

oplysning om evt. tidligere

modtagelse af legatet.

Sendes til: Det humanistiske 

Fakultet, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 15/12-03.

Professor, dr.phil. Viggo
Brøndal og hustrus legat
Målgruppe: Unge kandidater el.

ph.d.er fortrinsvis med fransk

som hovedfag el. med almen

lingvistik som interesse. 

Positioner i samtidskunsten

En seminarrække der præsenterer kunstnere som på forskellig

måde markerer sig nationalt og internationalt på samtidskunst-

scenen i disse år. Præsentationen sker med et teoretisk oplæg

af en forsker tilknyttet Kunsthistorie ved Institut for Kunst- og

Kulturvidenskab og efterfølges af et oplæg ved en kunstner.

Seminarets formål er at spørge til samtidskunstens relevans for

og engagement i aktuelle kulturelle problemstillinger, fx xeno-

fobi, sexisme, demokrati, globalisering, digital kultur, finkultur

vs. massekultur. Det foregår kl. 16-19 på KUA, Karen Blixensvej

1, Aud. 21.1.47.

Oplægsholdere:

30. oktober: Malene Vest Hansen & Kvinder på værtshus

6. november: Gunhild Borggreen & Sachiko Hayashi

13. november: Khaled Ramadan & Colonel

20. november: Hans Dam Christensen & Marco Evaristti

4. december: Hanne-Louise Johannesen & tabla.dk

11. december: Rune Gade & Tanja Ostojic

For nærmere information: Hans Dam Christensen, 

tlf. 3532 9292, e-mail: hansdam@hum.ku.dk eller Khaled 

Ramadan, tlf. 6169 2029, e-mail: khaledramadan@get2net.dk.

Kurser på Danmarks Natur- og
Lægevidenskabelige Bibliotek

Litteratursøgning i databasen BIOSIS Previews 

Tid: 4/11 kl. 9.15-13.00

Pris: 400 kr.

Referencehåndtering for begyndere. 

Reference Manager til Windows 

Tid: 30/11 kl. 9.15-16.00

Pris: 1.200 kr.

Litteratursøgning inden for sygepleje

Tid: 7/11 kl. 9.15-13.00

Pris: 400 kr.

Litteratursøgning i databasen BIOSIS Previews 

Tid: 4/11 kl. 9.15-13.00 

Pris: Gratis for ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet (tilmelding til ph.d.-sekretariatet). Andre: 400 kr. 

Introduktion til litteratursøgning inden for biologi og zoologi

Tid: 28/10 kl. 12.00-14.00 

Pris: Gratis

Introduktion til CrossFire

Tid: 28/10 kl. 10.00-11.00

Pris: Gratis

Introduktion til Web of Science og Journal Citation Reports

Tid: 28/10 kl. 14.30-16.00

Pris: Gratis

Tilmelding via elektronisk tilmeldingsblanket på www.dnlb.dk –

under kurser el. via e-mail: kursus@dnlb.dk.

Kursussekretær er Tine Sylvest Jensen, tlf. 3532 5008.

Støtte: Et antal legatportioner 

til støtte af fortsat studium af

sprogvidenskab fx til forsk-

ningsrejser og -ophold el. pub-

licering.

Ansøgning: Intet skema. Vedlæg

oplysninger om navn, adresse,

personnummer, uddannelse og

forskningsbaggrund samt en

præcis, men kortfattet projekt-

beskrivelse og et budget. 

Sendes til: Viggo Brøndal og

hustrus legat c/o Hanna Lau-

lund, Romansk Institut, Køben-

havns Universitet Amager, 

Njalsgade 128, Bygn. 24, 

2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 17/11-03.

Uddeling: 15/12-03.

Rejsefonden for juridiske
kandidater og studerende
Målgruppe: Ansøgere fra KU der

har præsteret videnskabeligt

arbejde af værdi og/el. må an-

tages at kunne få udbytte af

udlandsophold, deltagelse i

møder og kongresser m.v. 

Støtte: Beløb i størrelser efter

fondsbestyrelsens skøn. 

Ansøgning: Ansøgningsskema 

fås hos Det juridiske Fakultet,

Dekansekretariatet, St. Kanni-

kestræde 11, 1017 Kbh. K. 

Besøgsadresse: Skindergade

14, 1. sal. 

Ansøgningsfrist: 1/12-03, 

kl. 12.00.

Thomas Corneliussens 
mindelegat 
Målgruppe: Ansøgere i det tidli-

gere Svendborg Amt skal fore-

trækkes.

Støtte: Ca. 2.500 kr. til uddeling

til unge til videreuddannelse

på KU el. KVL for at opnå af-

gangseksamen el. universitets-

grad.

Ansøning sendes til: Fyns Amts-

råd, Legatudvalget, Amtsgård-

en, Ørbækvej 100, 5220 Oden-

se SØ.

Ansøgningsfrist: 15/11-03.

Uddeling: December 2003.

Forskningsstøtte

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

fremme forskning inden for

dansk kirkehistorie og økume-

nisk teologi. Nærmere oplys-

ninger om fondens virke fås

ved henvendelse til fonden c/o

Afdeling for Kirkehistorie,

Købmagergade 46, 1. sal, 

P.O.B. 2164, 1150 Kbh. K, e-

mail: akh@teol.ku.dk, tlf. 3532

3610.

Ansøgningsfrist: 15/11-03.

Ny udviklingspulje 
i Gigtforeningen
Støtte: Udviklingspulje med et

årligt beløb på 1.000.000 kr. til

spændende og måske utradi-

tionelle projekter. Fælles for

projekterne skal være at deres

resultater sigter på at være 

direkte anvendelige for gigt-

patienter i deres hverdag. Man

vil desuden lægge vægt på at

projekterne er originale og

eksperimenterende. 

Ansøgning: Ansøgningsskema 

fås hos Marianne Pagels, tlf.

3977 8000 el. via www.gigtfor-

eningen.dk/forskning.
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GLASPERLESPILLET – Dette interaktive rum er et samspil

mellem bruger, database, videoprojektioner, fysiske sensorer og

lyd.



Konference for alle samarbejdsudvalg på Københavns Universitet
'Lille samarbejdsudvalg, hvad nu?' Alle medlemmer, suppleanter og sekretærer i samarbejdsudvalg på KU inviteres til

konference mandag den 10. november 2003 kl. 9.30 – 15.30 i Geocentret, Øster Voldgade 10, Festsalen. Tilmelding

snarest til HSU's sekretær Ingrid Skovsmose Jensen, e-mail: isj@adm.ku.dk.

Se programmet på www.ku.dk/pers/hsu/.

afdelingsleder, dr.med. Hans

Oxlund og prof., klinikchef

Bengt Gerdin.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof. overlæge, dr.med. Flem-

ming Stadil, tlf. 3545 2120.

Tid: 28/11-03, kl. 14.00.

Sted: Aud. A, Teilum Bygningen,

Frederik V’s Vej 11.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen købes for 50 kr. ved

henvendelse til forfatteren, e-

mail: 

larsnjorgensen@hotmail.com

el. kirurgisk gastroenterologisk

afd. K, Bispebjerg Hospital,

Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh.

NV. Indstilling købes ved skrift-

lig henvendelse til Fakultets-

sekretariatet.

Humaniora

Jeg skriver dig til 

for at lade dig vide 

Doktorand: Cand.mag. Vibeke

Seest Sandersen.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.philos. Kjell Ivar Vannebo,

Oslo Universitet og lektor,

dr.phil. Hanne Ruus, Institut for

Nordisk Filologi.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen eller le-

deren af forsvaret.

Tid: 4/12-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 23.0.49.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er udkommet på forla-

get C.A. Reitzel. Bedømmelses-

udvalgets indstilling kan købes

hos Kompendieudsalget Hu-

maniora, tlf. 3532 9161.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Empirical Studies of Individual

Labour Market Behaviour and

Health  

Kandidat: Cand.oecon. Anne

Møller Danø.

Tid. 3/11-03, kl. 15.00-17.00.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2.   

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

Økonomisk Institut, tlf. 

3532 3011.  

Sundhedsvidenskab

Probing Dopamine Transporter

Function by Zn 2+-site Enginee-

ring

Kandidat: Claus Juul Løland. 

Tid: 29/10-03, kl. 12.00.

Sted: Panum Instituttet, Store

Mødesal

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: claus.juul.

loeland@neuropharm.ku.dk.

Use of utrophin promotor activa-

tion gene therapy for reversing

the dystrophic phenotype

Kandidat: Thomas Krag.

Tid: 6/11-03, kl. 15.30.

Sted: Teilum-bygningen, Rigsho-

spitalet, Aud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail:

thkrag@pai.ku.dk. 

The Influence of Chemokine 

Receptor Polymorphisms on the

Course of HIV-1 Disease 

Kandidat: Jesper Eugen-Olsen.

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

Sted: Hvidovre Hospital, 

Aud. 3-4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: 

jeo@biobase.dk.

A population based survey of

asthma in 5-year-old Danish 

children 

Kandidat: Christian Hermann.

Tid: 10/11-03, kl. 14.00.

Sted: Henrik Dam auditorium,

Panum Instituttet, Blegdams-

vej 3B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: 

chrhermann@hotmail.com.

Identification and characteriza-

tion of genes involved in 

development of resistance to 

antiestrogens in human breast

cancer 

Kandidat: Bettina Lundin 

Brockdorff.

Tid: 11/11-03, kl. 10.30.

Sted: Kræftens Bekæmpelse,

Strandboulevarden 49, møde-

lokale 4.1.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

Pia Riis, Kræftens Bekæmpelse, 

tlf. 3532 7329.

Pharmacokinetic – Pharmacody-

namic Modelling and Simulation

in Drug Development: Applica-

tion to a PPARa and PPARy 

activator for the treatment of 

type 2 diabetes 

Kandidat: Vibeke Helene Hatorp.

Tid: 13/11-03, kl. 14.00.

Sted: Teilum-bygningen, Rigs-

hospitalet, Frederik V’s Vej,

Aud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: vh@dtc.dk.

Ultrasonography of the finger

and toe joints in rheumatoid 

arthritis 

Kandidat: Marcin Szkudlarek.

Tid: 14/11-03, kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, 

Aud. 3-4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail:

marcin@dadlnet.dk.

Significance of intra-abdominal

pressure in work related trunk-

loading 

Kandidat: Morten Schjøth 

Essendrup.

Tid: 18/11-03, kl. 14.00.

Sted: Arbejdsmiljøinstituttet, 

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren på e-mail:

me@ami.dk.  

Regulation of cell motility: role

of Fos proteins and RhoA GTPase 

Kandidat: Vadym Tkach. 

Tid: 26/11-03, kl. 13.30.

Sted: Henrik Dam auditorium,

Panum Instituttet, Blegdams-

vej 3B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, Proteinlaborato-

riet 6.2.26, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3B.

Validation of scales for group

comparison 

Kandidat: Karl Bang Christensen.

Tid: 28/11-03, kl. 13.30.

Sted: Arbejdsmiljøinstituttet, 

Lersø Parkallé 105, Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail:

kbc@ami.dk.

Humaniora

Clause Linkage in Spoken Danish 

Kandidat: K. Anne Jensen.

Tid: 24/10-03, kl. 13.00.

Sted: Det Ny KUA, lok. 23.0.50.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingenen er til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, KUA samt på Insti-

tut for Almen og Anvendt

Sprogvidenskab.

Kirken i Rusland og Rusland 

i Kirken. Perspektiver på Den 

Ortodokse Kirkes Sociale Doktrin

i relation til det russiske kirke-

stat forhold i det 21. Århundrede 

Kandidat: Annika Hvithamar.

Tid: 24/10-03, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst samt på Institut Re-

ligionshistorie, Artillerivej 86.

Undervisning og læring i praktik 

Kandidat: Marianne H. Johnsen.

Tid: 30/10-03, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.50

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst samt på Institut for

Filosofi, Pædagogik og Retorik,

KUA.

At fortælle verden. En studie i

C.J.L. Almqvists Törnrosens Bok

Kandidat: Gunilla Hermansson.

Tid: 31/10-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst samt på Institut for 

Nordisk Filologi, KUA.

Udfordringen af journalistikken i

lyset af kildernes professionali-

sering – slinger i valsen?

Kandidat: Nete Nørgaard Kri-

stensen.

Tid: 31/10-03, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst samt på Institut for

Film- og Medievidenskab, KUA.

Naturvidenskab

Determinants of species distri-

butions along spatial gradients

of differing scale: classical simila-

rities and important differences 

Kandidat: Cand.scient. Tom S.

Romdal.

Tid: 31/10-03, kl. 13.00.

Sted: Zoologisk Auditorium A,

Universitetsparken 15.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail:

tsromdal@zmuc.ku.dk.

Inactivation of urokinase

plasminogen activatgor and

plasminogen activator 

inhibitor-1

Kandidat: Cand.scient. Martin

Hansen.

Tid: 10/11-03, kl. 14.00.

Sted: P1, Øster Farimagsgade 2A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til 

afdelingssekretær Anne Gade

Nielsen, Molekylærbiologisk

Institut, Øster Farimagsgade

2A, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.

A sign-theoretic approach to 

biotechnology 

Kandidat: Master of Science Luis

Emilio Bruni.

Tid: 13/11-03, kl. 13.30.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til 

Luis Emilio Bruni.

Structural studies of receptor-

associated protein, RAP, and its

interaction with LDL receptor-re-

lated protein, LRP, investigated

with NMR spectroscopy 

Kandidat: Cand.scient. Gitte 

Alstrup Jensen.

Tid: 17/11-03, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til 

sekretær Anne Gade Nielsen,

Molekylærbiologisk Institut,

tlf. 3532 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk.
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Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Cardiovascular and renal effects

of intravascular volume expan-

sion in normal man and patients

with compensated heart failure

Doktorand: Cand.med. Anders

Gabrielsen.

Officielle opponenter: Lektor,

dr.med. Thomas Jonassen og

overlæge, dr.med. Birger 

Hesse.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Gorm B. Jensen, tlf.

3632 2944.

Tid: 21/11-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3, Haderup Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: anders.

gabrielsen@cmm.ki.se. Indstil-

lingen købes ved skriftlig hen-

vendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Collagen Deposition in the 

subcutaneous Tissue during 

Wound Healing in Humans: 

A Model Evaluation

Doktorand: Overlæge Lars 

Nannestad Jørgensen.

Officielle opponenter: Lektor, 
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Studenterøkonomivejledningen
Kontakt os hvis du fx har opbrugt din SU, er erklæret studieinaktiv,

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

eller hvis du har brug for at få overblik over din situation. SØ-vejle-

deren, e-mail: SA-studoekon@adm.ku.dk, tlf. 3532 3899. 

Aktuelle udfordringer for det nordiske sikkerhedsfællesskab
Seniorforsker Hans Mouritzen, Dansk Institut for Internationale Studier

Tid: 28/10 kl. 12.00-14.00

Sted: Landemærket 9, lok. 11

Arr.: Institut for Statskundskab

Udviklingsbistand i historisk perspektiv i Afrika
Prof. Per Hernæs, Historisk Institut, Trondhjem Universitet

Tid: 28/10 kl. 13.00-15.00

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

Arr.: Center for Afrikastudier

A comparison between chinosol and phenol used as preservatives
in Tuberculin PPD RT 23
Johan Quensel, Medicinsk afdeling, SSI

Tid: 28/10 kl. 15.00

Sted: Statens Serum Institut, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

PhD advising in an interdisciplinary context
Prof. Mieke Bal, Amsterdam School for Cultural Analysis, Theory and Interpretation, University of

Amsterdam, Holland

Tid: 28/10 kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, lok. 22.1.49

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/georgbrandes

Sekularisering – en utidssvarende kategori?
Lektor, dr.theol. Niels Grønkjær, Aarhus Universitet 

Tid: 28/10 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Fakultets mødelokale, Købmagergade 44 over gården

Arr.: Teologisk Forening, bfn@teol.ku.dk, www.teol.ku.dk/TF

Entré: 25 kr.

Bokhistorisk perspektiv på tekstens materialitet
Førsteamanuensis Tore Rem, Institut for britiske og amerikanske studier, Oslo Universitet, Norge

Tid: 29/10 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/georgbrandes

Fra govorili til kak-kak-foni: Heltens distancering fra sproget 
i Tjechovs Dama s sobatjkoj
Prof. Peter Alberg Jensen, Stockholms Universitet, Sverige

Tid: 29/10 kl. 11.00-13.00

Sted: Snorresgade 17-19, lok. 368

Arr.: Østeuropainstituttet

Ekfrasens materialitet
Ph.d. Annette Fryd, Nordisk Filologi, KU

Tid: 29/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/georgbrandes

Komparativ aspektologi. 
Gennemgang og diskussion af tre gængse aspektsystemer 
med udgangspunkt i engelsk, fransk og russisk
Per Durst-Andersen, CBS

Tid: 29/10 kl. 14.00-16.00

Sted: Det Ny KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Introduction to the didactics of the life sciences
Pierre Clément, LIRDHIST, U. Lyon 1

Tid: 29/10 kl. 15.00-17.00

Sted: HCØ, D120

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

SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Tiltrædelsesforelæsning: Kapitalmarkedsret. 
Kapitalen, Markedet, Retten
Prof., dr.jur. Jesper Lau Hansen

Tid: 24/10 kl. 15.00

Sted: Annex A, Studiestræde 6

Arr.: Det Juridiske Fakultet. Efter forelæsningen er Forskningsafdeling I vært ved en reception

fra kl. 16.00

Material Cryptograms: 
Archaeological Bodies as Human Time Capsules
Associate Professor Karin Sanders, Department of Scandinavian, Berkeley, USA

Tid: 27/10 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, lok. 24.1.07

Arr.: Gorg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/georgbrandes

Time Matters: Doris Salcedo Against Forgetting
Prof. Mieke Bal, Amsterdam School for Cultural Analysis, Theory and Interpretation, University of

Amsterdam, Holland

Tid: 27/10 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, lok. 24.1.07

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/georgbrandes

Time, Memory and Photography
Associate Professor Douwe Draaisma, Heymans Institute, Groningens Universitet, Holland

Tid: 28/10 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/georgbrandes

The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Per-
spective 
Prof., Ph.D. Collin Bennet, University of Victoria, BC, Canada

Tid: 12/11 kl. 16-18

Sted: Hovedbygningen, Frue Plads, lok. 14010

The protection of personal privacy is now no longer just dependent on the implementation of data

protection law. A range of different international, regulatory, self-regulatory, and technological ap-

proaches now compromise the international ‘toolbox’ of policy instruments. But what functions do

each of these ‘tools’ perform? How do they operate in conjunction with each other to promote the

privacy value? How are data protection agencies adjusting to the availability of a range of ‘non-legal’

instruments? What implications does this shift mean for the public and private actors that must now

participate in the ‘governance of privacy’? The world of data protection in 2003 is inherently pluralistic.

That pluralism prevents judgements being made about the overall ‘balance’ between privacy and sur-

veillance in any one place, at any time.
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Physiological and Genetic Determinants of Neuronal Circuits 
Controlling Walking
Ole Kiehn

Tid: 29/10 kl. 20.00

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

Arr.: Biologisk Selskab

Det materielles fordampning. Genstandsforskning og 
museumskultur i 17.-20. århundrede
Ph.d.-stipendiat Camilla Mordhorst, Nationalmuseet

Tid: 30/10 kl. 09.15-11.00

Sted: KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/georgbrandes

Tyde den som kan – eller att betrakta med andra ögon
Prof. Anders Andrén, Medeltidsarkeologi, Lunds Universitet, Sverige

Tid: 30/10 kl. 11.15-13.00

Sted: KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/georgbrandes

Hunger Artists. 
Eating (-disorders) and (post) modernist literary discourse
Prof. Stefanie von Schurbein, Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland

Tid: 30/10 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.hum.ku.dk/georgbrandes

Oehlenschläger – en radikalt naiv romantiker
Marie-Louise Svane, KU

Tid: 30/10 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.

‘Det tredie øjeblik’. 
Forholdet mellem Kierkegaard og Grundtvig
Lektor Jørgen I. Jensen

Tid: 30/10 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, over gården

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Engelsk i dansk. Et spørgsmål om holdninger
Forskervikar Margrethe Heidemann Andersen, Dansk Sprognævn

Tid: 30/10 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi

Det religiøses subjektivitet
Dr.theol. Arne Grøn

Tid: 30/10 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opgang H, Kbh. K

Arr.: Studenterkredsen. 

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer

Herders historiefilosofi
Cand.mag. Adam Paulsen

Tid: 31/10 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, Lokale 23.4.39

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Død, opstandelse og det evige liv i musikken i 
tiden 1890-1920
Organist, cand.mag. Eva Maria Jensen

Tid: 3/11 kl. 20.00

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

Arr.: Selskabet for Kunst og Kristendom

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 indsamlings-

bøsse, 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.

BBC fængsleseksperimentet. 
En ny psykologi om grupper og magt
Prof. Stephen Reicher, England

Tid: 31/10 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Professor i psykologi ved St. Andrews Universitet, Stehen Reicher præsenterer resultaterne af sit ‘BBC

Prison Experiment’ hvor 15 mænd blev inddelt i fangevogtere og fangere i simulerede fængselsom-

givelser. Forsøget er en kritik af Zimbardos opfattelse i sin klassiske ‘Stanford Prison Experiment’ – at

mennesker ikke kan undslippe de roller de er sat i. Herved undervurderes – både empirisk og teoretisk

– i hvilken grad mennesker modstår sociale systemer. Baseret på en teori om social identitet blev BBC-

eksperimentet designet til både at favne faktorer der får mennesker til at gå imod ulighed mellem

grupper og til at påtvinge den.

Molekylær overvågning af fødevarebårne infektioner.
Erfaringer fra et års arbejde med PulseNet på CDC
Peter Gerner-Smidt, AMTI, SSI

Tid: 4/11 kl. 15.00

Sted: Statens Serum Institut, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Relativiseringsstrategier i udvalgte asiatiske, mellemøstlige 
og arktiske sprog
Janick Wrona, Oxford University, England

Tid: 4/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Snorresgade 17, lok. U4

Arr.: Asiatisk Studienævn

Den stalinistiske terrors årsager og mekanismer
Prof. Klas-Göran Karlsson, Lunds Universitet, Sverige

Tid: 4/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Danish Institute for International Studies, DIIS, Store Auditorium, Strandgade 56

Arr.: Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudier, cecilie@dchf.dk, www.dchf.dk

The process of change in psychotherapy: 
an intersubjective view
Daniel Stern, Université de Genève, Switzerland

Tid: 4/11 kl. 15.15-17.00

Sted: KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning og Institut for Psykologi

EU’s forfatningstraktat i folkeretlig og 
statsretlig belysning
Kommitteret Per Lachmann, Udenrigsministeriet

Tid: 4/11 kl. 16.30

Sted: Institut for statskundskab, Rosenborgannekset, Rosenborggade 15, RO 8

Arr.: Den danske afdeling af International Law Association, www.ila-hq.org
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The political culture of public health: a historical perspective
Peter Baldwin, University of California, Los Angeles, USA

Tid: 4/11 kl. 19.30

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62

Arr.: Medicinsk Museion, Afdeling for Sundhedstjensteforskning og Institut for Historie i samar-

bejde med Dansk Medicinsk-Historisk Selskab, cp@mhm.ku.dk

Komplementsætninger i udvalgte asiatiske, mellemøstlige 
og arktiske sprog
Janick Wrona, Oxford University, England

Tid: 5/11 kl. 11.00-13.00

Sted: Leifsgade 33, lok. 513

Arr.: Asiatisk Studienævn

J. Rousseau: Consideration on the Government of Poland
Ove Korsgaard

Tid: 5/11 kl. 13.00-16.00

Sted: Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, 1. sal, aud. 1.1. De der ikke har nøgle-

kort, skal ringe på hos sekretæren

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

Grundlaget for en funktionel-pragmatisk teori om sprogforandring
Ole Nedergaard-Thomsen, KU

Tid: 5/11 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Revealed Preference and the Microeconometrics of Household 
Behaviour
Prof. Richard Blundell, University College, London, England

Tid: 5/11 kl. 15.00

Sted: Bispetorvet 1-3, Alexandersalen

Arr.: Zeuthen Lectures, Institute of Economics

Malaria-vitamin A interactions in pregnancy and infancy: 
predictors of congenital malaria and effects of maternal vitamin 
A supplementation on infant malaria parasitaemia and morbidity
Cand.scient. Dorcas N. Alusala (ph.d.-forsvar)

Tid: 6/11 kl. 13.00

Sted: Dansk Bilharziose Laboratorium (DBL), Jægersborg Allé 1 D, Charlottenlund

Arr.: Dansk Bilharziose Laboratorium

Mellem romantik og realisme. Et forsøg på en nylæsning af Hans
Egede Schacks Phantasterne (1857) set i lyset af Michail Bachtin
Cand.mag. Peter Raagaard

Tid: 6/11 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Bachtinselskabet

Udvalgte asiatiske, mellemøstlige og arktiske sprogs 
slægtskabsforhold
Janick Wrona, Oxford University, England

Tid: 6/11 kl. 15.00-17.00

Sted: Snorresgade 17, lok. U4

Arr.: Asiatisk Studienævn

The intentionality of perception
Tim Crane, Department of Philosophy, University College London, UK

Tid: 6/11 kl. 15.15-17.00

Sted: CFS, Købmagergade 46, 3., lok. 8

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning og NAMICONA

Økonomisk liberalisering i Syrien
Ph.d.-stipendiat Søren Schmidt, RUC

Tid: 6/11 kl. 16.30

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

Arr.: Orientalsk Forum

Amerikas ‘ny’ fundamentalisme: En flygtning krydser sit spor?
Ph.d-studerende Vibeke Schou Petersen

Tid: 6/11 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Jens Baggesen: 
En dobbeltgænger i dansk og tysk litteratur omkring 1800
Ph.d-stipendiat Anna Sandberg

Tid: 7/11 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, Lokale 23.4.39

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Overgangen fra føroldjapansk 
til oldjapansk belyst ved 
komplementsystemet
Janick Wrona, Oxford University

Tid: 7/11 kl. 13.00-15.00

Sted: Leifsgade 33, lok. 615

Arr.: Asiatisk Studienævn

Ved en grundig undersøgelse af japansk syntaks

som den tog sig ud i de tidligste skrevne kilder

(ca. 8. årh AD), er det muligt at drage visse kon-

klusioner om syntaksen forud for denne periode. I

oldjapansk var der fire forskellige typer komple-

menter, men to af disse var ikke fuldt integrerede

medlemmer. Det demonstreres at føroldjapansk

havde et komplementsystem bestående af to

medlemmer. Yderligere fandtes to typer relativ-

sætninger som i visse kontekster kunne opfattes

som komplementsætninger. Der argumenteres for

at disse relativsætninger trængte sig ind i det old-

japanske komplementsystem i overgangen fra

føroldjapansk til oldjapansk.

Avant-garde tradition and the individual talent: how literary and
art movements rise, fall, and transform themselves
Prof. Marjorie Perloff, USA

Tid: 7/11 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Danske herregårdsnavne på -holm – om forledskategorier, 
navngivningsmotiver og det ekstravagante bebyggelsesnavn
Cand.mag. Rikke Steenholt Olesen

Tid: 7/11 kl. 14.15-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27.5.26

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Nonparametic Analysis and Endogeneity
Prof. Richard Blundell, University College, London, England

Tid: 7/11 kl. 15.00

Sted: Studiegården, 2nd floor, Større Øvelsessal

Arr.: Zeuthen Lectures, Institute of Economics

Bounding Demand Responses and Welfare Costs
Prof. Richard Blundell, University College, London

Tid: 10/11 kl. 13.00

Sted: Studiegården, 2nd floor, Større Øvelsessal

Arr.: Zeuthen Lectures, Institute of Economics

Naturlægemidler og kosttilskud
Per Møllgaard, lektor fra Danmarks Farmaceutiske Højskole

Tid: 10/11 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse, www.snu.nbi.dk
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Af Sidsel Larsen

Hvem tror på Darwin i
2003? stod der på en
løbeseddel i H.C. Ørsted

Instituttets kantine. Overskrif-
ten var appetitvækker til et fo-
redrag. Og løbeseddelen fortal-
te at der var tale om en 'afslø-
ring af verdens førende kemike-
res fejlslagne bestræbelser på at
påvise den prebiotiske dannelse
af et molekylært system'. Tak
spids! I oversættelse skulle det
altså handle om et af de helt
store spørgsmål: livets oprin-
delse.

Flere ting pegede i retning af
at det her ikke ville blive et helt
almindeligt videnskabeligt fo-
redrag: foredragsholderen blev
på løbesedlen præsenteret som
'den amerikanske videnskabs-
mand Stephen Bernath'. Viden-
skabsmand? Det er så tilpas
vagt at han sådan set både kun-
ne være teolog, opfinder og
økonom. 

Den lidt Ekstrabladsagtige
retorik i ordene 'afsløring' og
'fejlslagne bestræbelser' fik og-
så et par små klokker til at bim-
le. Og da der heller var ikke gi-
vet et clue om hvem der arran-
gerede foredraget, virkede det
hele lidt mystisk. 

Men stedet var ikke til at tage
fejl af – videnskabens højborg,
selve H.C. Ørsted Instituttet der
lugter langt væk af seriøsitet,
tung videnskab og kemiske
dampe.

Præsentation
Ikke mange tilhørere er mødt
op i auditorium 6 denne fredag
eftermiddag. Et par ældre
mænd nikker venligt da jeg ta-
ger plads bag dem. De har hørt
om foredraget gennem Radio
Krishna, fortæller de.  

Lidt flere dukker op, og så
træder foredragsholderen ind –
en slank, mørkhåret mand der
slæber på en ordentlig bunke
fotokopier af noget der ligner
videnskabelige artikler. Han ser
meget seriøs og blodfattig ud.

I stedet for at præsentere sig
selv, går han straks i gang med
at spørge til tilhørernes uddan-
nelsesniveau. Der er flest kemi-
kere, men også et par fysikere
og biologer til stede, i alt er om-
trent halvdelen af de cirka 20
tilhørere fra Det Naturviden-
skabelige Fakultet. Det har jo
betydning for hvordan han skal
lægge niveauet, forklarer han,
og undskylder over for de højt-
uddannede at han må starte
med at præsentere de grund-
læggende begreber.

Forskning...
Efter lidt snak om 'Big Bang' går
han i gang med et biokemisk
argument for at livet ikke kan
være opstået af sig selv. Under-
vejs gør han meget ud af at for-
tælle at de forskere hvis arbejde
han refererer, har publiceret
over hundrede videnskabelige
artikler i velrenommerede tids-
skrifter, og at de er universitets-

professorer – han skriver endda
deres mailadresser på tavlen.

Han ender med at fortælle at
al forskning i molekylers selvor-
ganisering er slået fejl. Det kan
simpelthen ikke lade sig gøre –
alle molekyler er blevet prøvet
og fundet om ikke for lette, så i
hvert fald uduelige.

»Therefore,« konkluderer
han, »it is a reasonable hypo-
thesis that life was designed.« 

Udover at det er rimeligt at
tage dette biokemiske argu-
ment som et bevis for Skabe-
rens eksistens, så findes der
ifølge foredragsholderen også
en måde at erkende præcis
hvordan denne Skaber ser ud,
nemlig ved bhakti yoga. 

På dette tidspunkt sker der
en vis udvandring fra salen.

Eller fløjtespil...
Under den efterfølgende dis-
kussion må Stephen Bernath da
også indrømme at han ikke kan
bevise at der er en skaber. Øje-
blikket efter siger han at han
kan bevise at Skaberen findes,
men ikke  hvilken Skaber der er
den rette: »The chemistry just
shows there is a designer«. 

Han har medbragt en stabel
bøger – Vedaerne. En mand
med rød hue på første række
supplerer fordragsholderen
med oplysningen om at »Ein-
stein og Bohr læste i dem« –
som om det i sig selv skulle le-
gitimere bøgernes videnskabe-
lighed. 

Nogle af deltagere finder det
dog lidt mærkeligt at foredrags-
holderen først baserer sine ar-
gumenter på videnskaben for
straks efter at vende på en tal-
lerken og søge sandheden i
nogle hellige bøger. 

Stephen Bernath forklarer så
at bhakti yoga og recitering af
Hare Krishna-mantraet kan
føre én til et højere bevidst-
hedsniveau hvor man vil kunne
erkende det som videnskaben
ikke kan: at Skaberen »has a
blue complexion, wears yellow
robes and plays a flute.«

Der er efterhånden ikke man-
ge af de oprindelige tilhørere
tilbage, og nu har jeg også fået
nok. I mellemtiden er der sket
en større indvandring af munke
fra Hare Krishna-bevægelsen
som med høflige buk tilbyder
mig en af deres søde og klæge
kugler at forfriske mig med.   

Så noget har jeg da fået ud af
arrangementet. Der er bare en
ting jeg ikke forstår: Hvorfor
lægger HCØ dog lokaler og der-
med legitimitet til mennesker
der på denne måde låner uni-
versitetets videnskabelighed til
alskens besynderlige formål? ■

Sidsel Larsen er biolog.

Biokemi og bhakti yoga

Universitetsavisen var med da en amerikansk viden-
skabsmand fandt hvad forskerne på naturvidenskab
endnu ikke har formået: et biokemisk gudsbevis

AHA – Molekyler er uduelige, derfor må der stå

en designer bag verden. Det var en af de spænden-

de konklusioner under et ‘videnskabeligt’ foredrag

på HCØ.




