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3 Til kamp mod nedskæringer
Forenede Studenterråd kæmper mod sparekrav. I døgndrift trykkes
løbesedler i protest mod massive nedskæringer på Københavns 
Universitet.

6 Studerende trues på SU
Venstre og Dansk Folkeparti vil skære i SU på overbygningen. De stude-
rende må nu sætte deres lid til at de konservative ikke går med på for-
slaget.

7 Med Svend Auken og Ib Michael i kirke
Svend Auken prædikede, orglet var på syre, og Ib Michael forkyndte 
om en klode på katastrofekurs i Hans Tausens Kirke.

8 Fakulteternes strid 3
Tiden er kommet til at diskutere oprettelsen af et Fakultet for Medier,
Kommunikation og Kultur, argumenter nytiltrådt professor i Film- og
Medievidenskab

10 Længe leve Ove Nathans eksempel 
Ove Nathans professionelle liv som forsker, rektor og formidler var tæt
knyttet til Københavns Universitet som han kom til at præge i en næsten
særegen grad, skriver to af hans nære medarbejdere

12 Panumforsker i front med generne
Et center på Panum Instituttet er centrum for verdensomspændende 
eliteforskning i genernes betydning. Professor Niels Tommerup forklarer
hvordan

Forskerflugt 
Manglende stillinger får unge forskere til at
emigrere. På Niels Bohr Institutet har den
yngste generation næsten opgivet håbet
om en forskerkarriere inden for landets
grænser.  LÆS SIDE 4-5
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Vi er på Københavns Universitet i disse dage
lettede over at den helt store finanslovskata-
strofe blev afværget. Det skete med hjælp fra

mange sider. Fra Københavns Universitet har både
studenter, lærere og ledelse fremhævet de negative
konsekvenser på kort og langt sigt. Og heldigvis var
der nogen der lyttede, støttede op og handlede. 

Dette er vigtigt fordi besparelser på op mod en
halv milliard kroner er en katastrofe for vore unge
forskertalenter, en trussel for Danmarks videnstun-
ge virksomheder og et indlysende forkert og meget
lidt fremadrettet signal at sende. 

Mange har peget på og illustreret den fatale be-
tydning for forskning og uddannelse på Køben-

havns Universitet. Udsultningen af den sektor der le-
verer det der med rette kaldes Danmarks eneste
råstof, er en bjørnetjeneste over for erhvervslivet og
en demontering af velstand og livskvalitet i fremti-
dens samfund. 

Men det er en velkendt erfaring at det er vanske-
ligt at trænge igennem med kritik af besparelser for-
di det næsten automatisk opfattes som ‘klynken’ fra
dem der rammes af besparelserne. Men her er der
efter vores opfattelse meget mere på spil. Man gam-
bler med Danmarks fremtid på en måde som må be-
tegnes som samfundsskadelig. 

Det har derfor været meget glædeligt at der op-
stod en bred støtte fra andre sider i forbindelse

med finanslovsforhandlingerne. 
Fra toppen af dansk erhvervsliv hvor fx de store

medicinalfirmaer har kaldt sparekravet kortsigtet og
ulykkeligt. Og hvor man endog kunne høre at lettel-
ser for erhvervslivet er godt, men øgede midler til
uddannelse og forskning er endnu bedre for det
samme erhvervsliv. 

Fra arbejdsmarkedets parter hvor fx Dansk Indu-
stris direktør Hans Skov Christensen afviste bespa-
relserne som et helt forkert signal i en situation hvor
der er behov for omprioriteringer på budgettet for at
finde flere penge til forskning og undervisning.

Fra formanden for Danmarks Forskningsråd,
Søren Isaksen, som forudser at regeringens mang-
lende ambitioner på forskningsområdet ikke mindst
vil true den højteknologiske industri der ikke kan re-
kruttere den arbejdskraft som der er brug for i Dan-
mark og derfor vil søge til udlandet. 

Og fra politisk hold hvor blandt andet Det Konser-
vative Folkeparti har afvist at skramle bevidstløst vi-

dere med grønthøsteren hen over uddannelse og
forskning. Og hvor Dansk Folkeparti som har fors-
tået at situationen er alvorlig og budskabet reelt, har
ydet en velkommen hjælp i forbindelse med finans-
lovsforhandlingerne så de fatale besparelser på
forskning og uddannelse blev taget af bordet. 

Det er naturligvis glædeligt at årets finanslov ikke
blev en nedslagtning. Men vi har også lov at

glæde os over at det faktisk lykkedes at få skabt en
bred opbakning blandt politikere og erhvervsfolk,
samt at det er lykkedes at forklare befolkningen at
her spiller man altså hasard ikke blot med nogle uni-
versiteter og deres studerende og ansatte, men også
med Danmarks fremtid som en del af det globale vi-
denssamfund. 

Nok er den aktuelle ‘Dødepakke’ for universiteter-
ne taget af bordet, og kurven der fremskriver udvik-
lingen, peger ikke længere direkte ned i afgrunden.
Nok er der telelicenspenge på vej, men vi står pt. sta-
dig med et konkret sparekrav på 45 millioner kroner
i indeværende år.

Vi har fået et pusterum, og det skal vi udnytte til
at stå sammen på Københavns Universitet og

turde prioritere og budgettere fremtidsrettet. Forsk-
ning og uddannelse er ikke noget man ustraffet
skruer op og ned for i takt med finanslovsforhand-
linger. Vi har brug for en langsigtet og troværdig in-
vesteringsplan, et nyt flerårsforlig. Nu ser det ud til
at der faktisk også kan skabes et bredt flertal herfor. 

Fra regeringspartierne er det blevet sagt at finans-
loven skulle udarbejdes så hurtigt at der ikke blev
tid til større overvejelser i forbindelse med at finde
de mange besparelser. Til gengæld er der langt mere
tid til at forberede næste års finanslov, så de tal for
de kommende år vi indtil videre har set i finanslovs-
forslaget, skal ikke tages så bogstaveligt. 

Disse udtalelser fæster vi stor lid til. Nu får rege-
ringen en lejlighed til at udarbejde en finanslov efter
sine egne linjer, og både regering og opposition får
chancen for at vise forståelse for at forskning og ud-
dannelse ikke så meget er en udgift som en investe-
ring.  

Indtil da: Tak til alle Universitetets venner - nye
såvel som gamle. ■

KU NOTER ▼  

Af Linda Nielsen, rektor
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Ny nyhedsside på Økonomisk 
Instituts hjemmeside
Økonomisk Institut har suppleret deres hjemmeside med en nyhedsside. Ny-
hedssiden opdateres løbende med nyheder om faget, instituttet og studiet.
Læs mere på www.econ.ku.dk/nyheder/.

Make-over til muleposer

Både poser af plastic og lærred fra Københavns
Universitet har nu fået helt nyt design med Uni-
versitetets navnetræk på både dansk og engelsk. 
De kan bestilles på tlf. 3532 2925 hos Steffen
Skovsby Jensen for den nette sum af 21 kr. for
lærred, mens plastposerne endnu ikke er blevet
prissat, men det bliver cirka 1,25 kr. eksklusiv
moms.
Se hvad der ellers findes af logovarer på
www.ku.dk/led/design.

Ny forening for cand.polit.’er

Politforeningen er en ny forening for lærere og kandidater ved Økonomisk In-
stitut. Hensigten med foreningen er at styrke fællesskabet lærere og kandida-
ter imellem og at udvikle medlemmernes faglige profil via foreningens fag-
lige og sociale arrangementer. Formålet søges sikret gennem stadig kontakt
til Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Første arrangement af-
holdes i april. 
Læs mere på www.politforeningen.dk.

Bliv fadder til et indisk barn

Medicinstuderende ved KU vil i de kommende uger køre en kampagne for at
få deres medstuderende til at blive fadder for et indisk barn. Kampagnen har
fået navnet “3om1” idet 3 personer står fadder til et barn. På den måde kom-
mer det kun til at koste den studerende 50 kr. om måneden.
Tilmelding sker på hjemmesiden www.3om1.dk. 

Revyshow på Statskundskab

Skulle man være så uheldig at man ikke er indskrevet på Statskundskab, kan
man alligevel godt få noget ud af årets studenterrevy den 14. og 15. marts i
Rosenborgannekset, forlyder det fra de godt 30 optrædende statskundskabs-
studerende. Her vil der nemlig blive knyttet almengyldige kommentarer til
fænomener som læsegrupper, bibliotekarer, valg af institutleder, tutorarbejde
og den mandehørm/øl-abe-kultur der plager mangen studentercafé og rus-
tur. Den nye regering får heller ikke lov til at dø i synden »i denne pragtfore-
stilling af et revyshow.«   

Katastrofehjælp 
– og hvad så?

Grundpille 
»Én ting står helt fast: Venstre har ikke i sinde at lade forskning og uddan-

nelse og dermed Videnssamfundet i stikken. Viden er en af de vigtigste

grundpiller, som vi skal opbygge velfærdssamfundet på.«

Forskningspolitisk ordfører Hanne Severinsen, Venstre, 

læserbrev i Vejle Amts Folkeblad 16. februar 2002. 
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STUDENTERPOLIT IK ▼  

Studerende kalder 
til kamp mod nedskæringer

Af Line Aarsland

Pia redder universiteterne.«
Sådan lød budskabet i
langt de fleste medier da-

gen efter Finanslovsforliget. 
Det er de godt trætte af i For-

enede Studenterråd. For inden
nogen kunne nå at sætte sig ind
i finanslovsforliget og se at
nedskæringerne på universite-
terne langt fra er taget af bor-
det, kom prins Henriks beken-
delser i BT og kongens fald i
Farum. Universiteterne røg til
gengæld helt ud af mediedags-
ordenen. 

»Det er en svær situation, for
vi har medierne imod os. Selv
meget fagpolitisk aktive stude-
rende har kun hørt at universi-
teterne er blevet reddet. De har
ikke hørt at vi stadig skal spare
50 millioner på Københavns
Universitet i år, og at vi siden
1997 er blevet beskåret med
knap 20 procent,« forklarer Tri-
ne Ingemansen fra Forenede
Studenterråd. 

»De 50 millioner svarer til at
nedlægge undervisningen for
alle studerende på Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet,«
supplerer Jens Barslund Mik-
kelsen.  

De har sammen med de an-
dre aktive stort set opholdt sig
uafbrudt i Forenede Studenter-

råds store, lyse lokaler i Fiol-
stræde siden finanslovsforlaget
kom på banen. På langbordet
foran dem ligger løbesedler i
bunker, en enkelt pizzabakke
bæres ud, mens mobiltelefoner-
ne kimer uafbrudt. 

»Jeg skal koordinere aktivite-
terne ude på mit fakultet,« und-
skylder Mathilde Thornberg
den konstante bippen. 

I de næste dage deles løbe-
sedler ud med letfordøjelige
budskaber som: 

»På hele Det Naturvidenska-
belige Fakultet er der blevet fy-
ret 25 procent de sidste fem år.« 

»På Tysk er antallet af kurser
blevet reduceret med 40 pro-
cent.«

Værre til næste år
For selv om løbet er kørt med
hensyn til at påvirke dette års
finanslov, så er der ikke lang tid
til august hvor næste års finans-
lovsforslag skal forhandles.

»Ifølge budgetoverslaget bli-
ver besparelserne meget værre
til næste år. Det går helt galt på
universiteterne hvis ikke rege-
ringen snart sætter handling
bag ordene om at prioritere 
videnssamfundet,« siger Trine
Ingemansen.

»Det virker måske meget ab-
strakt når de forhandler finans-
lov inde på Christiansborg og

siger at der skal spares på ud-
dannelsesområdet, men man
kommer faktisk til at mærke det
helt ned på sit eget studie. 

Pludselig består undervis-
ningen af forelæsninger frem
for holdundervisning, og der er
mindre pædagogik og mindre
af det sjove som giver det gode
studiemiljø,« siger Mathilde
Thornberg. 

»Det er jo håbløst når vi ved
fra en undersøgelse på Aarhus
Universitet at den største årsag
til frafald er dårligt studiemil-
jø,« fortsætter hun. 

Problemet er at nedskærin-
gerne sker i små ryk så ingen
har overblik over hvor slemt det
står til, siger Jens Barslund
Mikkelsen.

»Der er kommet mange flere
studerende, men ikke flere un-
dervisere. Det næste bliver at al
holdundervisning ryger, og at
man i stedet går over til kun at
have forelæsninger og flere
selvstuderende og kræver at
forskerne underviser mere i ste-
det for at forske,« påpeger Bars-
lund. 

Brændt barn skyer ilden
Til gengæld håber de på at
nedskæringerne får flere stude-
rende op på barrikaderne. I
ugens løb har telefonerne rin-
get med studerende der vil høre

hvordan de kan melde sig ind i
Forenede Studenterråd.

»Så fortæller vi dem at vi ikke
har medlemmer. Alle med et
årskort kan dukke op og være
aktive,« forklarer Trine Inge-
mansen. Langt det meste af det
daglige arbejde foregår rundt
omkring i fagråd og studie-
nævn med cirka 1200 aktive
studerende. 

Ønsker man at være aktiv
kan man bare møde op i sekre-
tariatet i Fiolstræde eller tilmel-
de sig på hjemmesiden. 

»Vi er politisk uafhængige.
Brændt barn skyer ilden. Det
gik jo helt galt i 1970’erne,« si-
ger Jens Barslund med henvis-
ning til at Studenterrådet oven
på dets storhedsperiode efter
68-oprøret blev så marxistisk
orienteret at en gruppe brød ud
og dannede Moderate Studen-
ter. 

Men i 1995 blev de studeren-
de igen forenet i erkendelse af
at studieforhold ikke har nogen
partifarve. Deraf navnet For-
enede Studenterråd.  ■

liaa@adm.ku.dk

Trykkeriet i Forenede 
Studenterråd spytter
løbesedler ud i døgndrift
for at protestere mod
fortsatte massive ned-
skæringer på Københavns
Universitet - i år alene 
svarer sparekravet til at
nedlægge undervisningen
for de studerende på 
Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet

Fakta om 
finanslovsforliget 

■ Ifølge finanslovsforliget skal universiteterne spare cirka
220 millioner kroner i år – en halvering i forhold til de
først bebudede besparelser. 

■ Den halvering finansieres ved at inddrage reservepuljer i
ministerierne der var afsat til uforudsete udgifter på ud-
dannelsesområdet og mulige stigninger i beståede eksa-
miner som udløser taxametertilskud. 

■ I de kommende år bliver der yderligere besparelser på
400 millioner i år 2003, 580 millioner i år 2004 og 780
millioner i år 2005. 

■ Universiteterne kan søge om at få nogle af pengene til-
bageført mod at gennemføre reformer som eksterne be-
styrelser og flere erhvervsrettede uddannelser. 

■ Siden 1997 er taxameterbevillingen på KU blevet skåret
med cirka 18 procent, mens antallet af studerende med
beståede eksaminer, den såkaldte STÅ-produktion, er ste-
get med cirka 30 procent. 

■ De seks statslige forskningsråd bliver beskåret med 360
millioner kroner frem til 2004. 

■ Tilbage står at 400 millioner fra salget af UMTS-licenser
skal deles ud til forskning og IT som et engangsbeløb. 

■ Alligevel bliver de samlede forskningsbevillinger i år en
milliard lavere end i 1998, ifølge Ingeniøren. 
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Stormøde
Efter redaktionens slutning har Forenede Studenterråd holdt stormøde onsdag den 

20. februar. Se hvordan det gik på hjemmesiden www.fsr.ku.dk hvor du også kan donere

din underskrift i protest over nedskæringerne.

OPRÅB – Selv om smilene er brede er der ifølge Nicolai Bentzen

(tv), Mathilde Thornberg, Rikke Mark Seerup og Klaus Staahl ikke

meget at grine af i den nye finanslov. Her forsøger de at mane stat-

skundskabsstuderende til kamp.
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Af Line Aarsland

De er cremen af dansk ud-
dannelse, og der er post-
et millioner af kroner i

hver enkelt så de kunne nå det
højeste videnskabelige niveau.
Men nu forlader flere og flere
af dem Danmark fordi de hver-
ken kan få stillinger eller mid-
ler til deres forskning herhjem-
me.

Det var grunden til at en
gruppe yngre forskere fra Niels
Bohr Institutet under finans-
lovsforhandlingerne skrev et
brev til Folketinget om at de
overvejer at emigrere. 

De 11 unge forskere er alle
ansat i midlertidige stillinger på
Niels Bohr. Nu frygter de at de
ligesom generationen før dem
når at cykle rundt i korte
ansættelser finansieret af eks-
terne midler indtil de er for
gamle til at blive fastansatte el-
ler til at skifte til det private er-
hvervsliv.

»Vi kan se at dem der er mel-
lem 40 og 50 år ikke blev ansat
fordi der blev skåret ned. Enten
tog de til udlandet eller de blev
hængende i systemet på løse
ansættelser indtil de løb ud i
sandet. De blev fanget i post
doc.-fælden indtil de pludselig
var for gamle til det hele,« siger
Mette Machholm, 34 år, og en
af de 11 underskrivere. 

I lyset af at 70 procent af det
videnskabelige personale på 
Niels Bohr skal pensioneres
over en tiårig periode fra 2007,
mener de at der bør afsættes
midler til at sikre generations-
skiftet allerede nu. 

»Mange af mine kolleger har
et halvt år tilbage af deres eks-
terne stilling. Hvis de skal blive
i forskningen, burde de få til-
budt et lektorat. Vi er nødt til at
se et perspektiv i det vi laver.
Set fra Universitetets side skal
man jo også have de bedste at
rekruttere fra når pensionsbøl-
gen kommer. Man kan jo ikke
bare ansætte en hel kandidat-
årgang. Så får man ikke de bed-
ste fra hvert år,« påpeger Mette
Machholm. 

Brudte ægteskaber
De manglende stillinger er kon-
sekvensen af 15 års nedskærin-
ger der har betydet at medar-
bejderstaben på Niels Bohr er
skrumpet ind fra 115 i 1980 til
63 i dag. Heraf er 30 procent af
stillingerne nedlagt i løbet af de
seneste fire år. Siden 1985 har
der været ansættelsesstop i lan-
ge perioder. 

Derfor rejser flere og flere
unge fysikere ud i verden hvor
de er i høj kurs på grund af ge-
nerel mangel på fysikere. 255
forskere fra fysik, kemi og ma-
tematik har således forladt

Danmark siden 1995. Og ten-
densen er stigende, siger Mette
Machholm.

»Mange af de allermest ambi-
tiøse tager til udlandet fordi det
er nemmere at få en fast stilling
og flere midler til sin forskning.
Det eneste der holder folk tilba-
ge i Danmark, er hensynet til
familien, ellers er det jo mere
attraktivt at være der hvor mid-
lerne er,« siger Mette Mach-
holm. 

Hun har selv forsket tre år i
Singapore, men er nu vendt
hjem fordi hun gerne vil have
sine børn til at vokse op i Dan-
mark. Men hvis ikke der viser
sig en fast stilling inden for tre
år, har hun og hendes mand af-
talt at de rejser ud. 

Hensynet til familien er også
grunden til at en anden af med-
underskriverne, Lene Odders-
hede, ikke ønsker at rejse ud
selv om der er bud efter hende
fra flere universiteter i udlan-
det.

»Der er mange brudte ægte-
skaber på den konto, og mit
skal ikke være et af dem.« 

15 års forskere står i kø
Men generationsskiftet på Niels
Bohr betyder at nogle af de cir-
ka 25 medarbejdere der nu er
ansat i midlertidige stillinger
for eksterne midler, faktisk har
udsigt til at få en lektorstilling. 

Værre ser det ud for den
næste generationen, påpeger
Jeppe R. Andersen, 28 år som
er ved at afslutte sin ph.d.-grad
på Durham University i Eng-
land med midler fra Forskerud-
dannelsesrådet.

Han mener at hans genera-
tion helt har opgivet håbet om
at kunne gøre forskerkarriere i
Danmark.

»Chancen for at få en perma-
nent stilling i Danmark er ikke
eksisterende for min genera-
tion. Lige siden jeg startede på
Fysik på Københavns Universi-
tet, har man talt om at det var
fuldstændigt umuligt at få et
job. De 11 fysikere der nu har
skrevet et brev til Folketinget,
er jo mine gamle undervisere,
og de har stadig ikke fået faste
stillinger. Så selvom pensions-
bølgen kommer om fem år så er
der 15 års uddannede fysikere
der står i kø foran mig. Det ser
jo helt håbløst ud,« siger Jeppe
R. Andersen. Derfor har han
valgt at takke ja til en postdoc.-
stilling på Cambridge Univer-
sity.

»Det ville selvfølgelig have
været rart at kunne sige at man
tager ud for at vende hjem og
berige eller starte ny forskning i
Danmark. Men mange ved alle-
rede når de tager ud at de ikke
kommer tilbage. Den letteste
måde at affinde sig med situa-

Tab af en hel forskergeneration
»Den tidligere regering ønskede også at skære ned, men det her er værre. Vi risikerer at

miste en hel generation af unge forskere, og så er vækstgrundlaget for videnssamfundet

truet. Specielt den højteknologiske industri vil stå i fare for ikke længere at kunne rekrut-

tere forskere her i landet.«

Søren Isaksen, koncerndirektør i NKT-Holding og formand for Danmarks Forskningsråd 

om finansloven 2002. Magisterbladet nr. 3., 14. februar 2002

Unge forskere 
har fået nok

Flere og flere unge for-
skere forlader Danmark
på grund af manglende
stillinger og bevillinger
herhjemme –  på Niels 

Bohr Institutet har 
den yngste generation

næsten opgivet håbet om 
en karriere i Danmark 

Danske
ph.d.er 
i udlandet

Den første danske under-
søgelse af ph.d.er der har
taget deres grad i udlan-
det, viser at 47% af de fær-
diguddannede ph.d.er er
vendt tilbage til Danmark,
mens 53% fortsat opholder
sig i udlandet. Dette svarer
til det generelle tal for Eu-
ropa hvor EU i en under-
søgelse fra 1998 har vist at
cirka 50% af europæiske
ph.d.-studerende bliver i
USA efter at de har fået de-
res grad. For mere end
80% af de ph.d.er der fort-
sat opholder sig i udlandet
gælder at det er mindre
end to år siden de blev til-
delt deres ph.d.-grad. Det
er sandsynligt at en stor
del af denne gruppe er i
gang med en post doc.-stil-
ling. 84% af ph.d.erne i
gruppen der fortsat ophol-
der sig i udlandet, svarer at
de på et tidspunkt forven-
ter at søge ansættelse i
Danmark. 

Kilde: Forskningsstyrelsen,
september 2001.

BÆNKEVARMERE – Fysikerne frygter at de skal cykle rundt i korte

ansættelser indtil de bliver for gamle til det hele, så hellere emigrere til

udlandet hvor stillinger og bevillinger er i top. Bageste række: Kirstine

Berg-Sørensen, Lisbeth Fogh Olsen, Christian Rischel. På bord: Mette

Machholm, Lene Oddershede Forrest: Kristian Pedersen, Anja Andersen

og på bordet Georg Bruun

FORSKERFLUGT ▼  
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tionen på, er at opgive at tænke
på Danmark som en mulighed,«
siger Jeppe Andersen. 

Af hensyn til familien ville
han også gerne blive i Dan-
mark. En mulighed er at sige ja
tak til en af de private arbejds-
givere der har kontaktet ham
for at tilbyde en stilling. Men
hvis man først har forladt forsk-
ningen til fordel for det private
arbejdsmarked, er det meget
svært at vende tilbage fordi
man kommer for langt bagud,
understreger han. 

På Niels Bohr var han med i
en læsegruppe på fire personer.
Den ene er ved at afslutte sin
ph.d. på DTU, mens de tre an-
dre gør karriere i udlandet, der-
iblandt Thomas Clausen, ph.d.-
studerende i Connecticut, USA. 

Han har oplevet en kæmpe
forskel i forskningsmiljø ved at
rejse ud.

»Jeg var på Niels Bohr under
de meget uheldige økonomiske
vilkår der førte til fyringer og
generelt dårligt arbejdsmiljø. Et
godt arbejdsmiljø er afgørende
for om forskere af høj kvalitet
kan tiltrækkes. Heldigvis har
Niels Bohr stadig et godt ry i
udlandet, men der er en reel ri-
siko for at det er ved at blive
ødelagt. De problemer vi ser
nu, er muligvis kun toppen af
isbjerget.« ■

liaa@adm.ku.dk



Af Line Aarsland

Vi skal være kendte for at
være de bedste til at gå
nye veje, ikke for at være

de bedste til at klynke.«
Sådan lyder mantraet på 

Niels Bohr Institutet i dag. For
på trods af konstante ned-
skæringer er det lykkedes insti-
tuttet at forøge antallet af kan-
didater med 250 procent siden
1990. 

I samme periode er persona-
lestaben blevet næsten halve-
ret. Uden at der er givet køb på
kvaliteten. 

Niels Bohr Institutet uddan-
ner stadig nogle af verdens
bedste fysikere og astronomer,
og  gæsteprofessorer fra hele
verden flokkes endnu om at be-
søge lokalerne på Blegdamsvej.

Men nu truer de seneste
nedskæringer på dette års fi-
nanslov med at vælte det hele.
Instituttet kan ikke finde penge
til at sikre et nødvendigt gene-
rationsskifte inden 70 procent
af medarbejderne begynder at
gå på pension om fem år.

»Fra år 2007 bliver generati-
onsskiftet voldsomt. Så går der
næsten en medarbejder fra om
måneden. Vi har meget få med-
arbejdere under 60 år. Derfor
forsøger vi at rekruttere nu,
men de midler vi har, forsvin-
der lige så hurtigt som man når
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at vedtage finansloven,« siger
instituttets direktør, Nils O. An-
dersen. 

Talentmassen rejser
Hvis kvaliteten i forskningsmil-
jøet skal bevares, kræver det
nemlig et vist overlap i tid mel-
lem nye og afgående medarbej-
dere, og at man kan rekruttere
de bedste hoveder over nogle
år. 

Derfor har instituttet lavet en
plan for rekrutteringen der går
ud på at ansætte to lektorer om
året indtil pensionsbølgen ind-
træffer. 

Instituttet har selv ved hårde
prioriteringer sparet penge op
til de første stillinger, men nu
er kassen tom.

Nils O. Andersen frygter at
de unge talenter i stedet for-
svinder til udlandet eller det
private erhvervsliv.

Flere og flere fysikere er alle-
rede rejst ud til faste stillinger
og gode forskningsbevillinger. 

»Problemet er hvis talent-
massen ikke kommer tilbage.
De fysikere der rejser til udlan-
det, repræsenterer typisk en
værdi i størrelsen tre – fem mil-
lioner kroner som vi har puttet i
deres uddannelse. Mange dan-
skere der tager deres ph.d. i ud-
landet, bliver finansieret af
udenlandske midler som man
gerne betaler i Holland, Tysk-

land og Frankrig, mens vi
sjældnere tilbyder udlændinge
en ph.d. i Danmark,« siger Nils
O. Andersen.

Succes som pølsefabrik
På trods af nedskæringer de
sidste 15 år er det lykkedes at
forøge produktionen af kandi-
dater og ph.d.er med 250 pro-
cent siden 1990. I dag udklæk-
ker instituttet 50 kandidater og
25 ph.d.er om året med et per-
sonale der er blevet reduceret
fra 115 ansatte i 1980 til om-
kring 63 i dag.

»Vi er en solstråle-historie
sammenlignet med resten af
Europa. I Tyskland og Holland
er kandidatproduktionen af fy-
sikere faldet med 70 procent,«
siger Nils Andersen der kalder
det misvisende at tale om flug-
ten fra naturvidenskaben når
kandidatproduktionen i dag er
større end nogensinde. Allige-
vel er det langt fra nok til at op-
fylde behovet i erhvervslivet, li-
gesom der kommer en stor pen-
sionsbølge i gymnasierne om
nogle få år. 

Den store forøgelse af antal-
let af kandidater har heller ikke
været uden omkostninger. 

»Hvis Niels Bohr var en pøl-
sefabrik, ville det være en suc-
ceshistorie. Vi kan godt holde
forskningskvaliteten, men vi
kan ikke holde bredden, og det

er meget vanskeligt at bygge
nye forskningsområder op.« 

Problemet er at nedskærin-
ger sker i små ryk og vilkårene
for langtidsplanlægning hele ti-
den ændrer sig.

»Grønthøsteren har gennem
årene holdt nogenlunde trit
med den naturlige afgang, men
fra 1997 har den skåret den så
hårdt at der er blevet nedlagt
stillinger i massevis,« siger Nils
O. Andersen.

Ifølge ham er instituttets si-
tuation repræsentativ for hele
Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet hvor der er nedlagt 125 VIP-
stillinger og 110 TAP-stillinger
siden 1997.

Niels Bohr Institutet roser el-
lers sig selv for at de har været
bedre til at omstille sig end at
klage. Som det eneste institut
på Københavns Universitet har
Niels Bohr en ansat direktør, og
instituttet har været så gode til

at tiltrække eksterne midler at
over halvdelen af budgettet på
150 millioner kroner kommer
fra eksterne midler. 

»Vi ønsker at bevare og ud-
bygge den evne til at tiltrække
eksterne forskningsmidler, og
det kræver at vi kan ansætte de
allerbedste.« ■

liaa@adm.ku.dk

Fysisk tiltrækning 
»Tidligere gik over 50 procent af kandidaterne til gymnasiet, i dag er det 10 procent. Rest-

en går til industrien, de bliver revet væk. Vi oplever at vores ph.d.-studerende ikke gider

skrive deres afhandling færdig fordi de allerede har fået et højtlønnet job i industrien. Og-

så bankerne ansætter de såkaldte rocketscientists som de ikke forstår hvad laver, men som

kan finde formler for hvordan man tjener penge.«

Benny Lautrup, Niels Bohr Institutet i Information den 1. september 2001

Ansættelse for kandidater fra NBI 1995 – 1999:
■ 33, 8 procent tager en ph.d. i Danmark
■ 17.3  procent rejser til udlandet
■ 10.5 procent går til det private erhvervsliv
■ 5.5  procent går til gymnasierne.

Ansættelse for ph.d.er fra Matematik, Fysik, og
Kemi på KU i 90’erne.
■ 109 personer i det private erhvervsliv
■ 69 personer er i udlandet
■ 36 er universitetsansatte
■ 10 er ansat i gymnasiet. 

■ Ifølge en OECD sammenligning har dansk naturviden-
skabelig forskning en impactfaktor der ligger 21 procent
over OECD-gennemsnittet, mens danske tekniske viden-
skaber ligger 35 procent over. Dette skal ses i forhold til
at de midler der bruges til forskning og uddannelse i
Danmark, ligger 14 procent under OECD gennemsnittet. 
Impactfactor er det antal gange forskning bliver citeret.

Generationsbombe
truer Niels Bohr

Niels Bohr Institutet kalder
sig en solstråle-historie
fordi instituttet på trods af
konstante nedskæringer
har formået at bevare sit
gode ry og mere end for-
doble kandidatproduktio-
nen. Men nu truer finans-
loven med at vælte insti-
tuttets plan for det store
generationsskifte

PENSIONSBØLGEN – Gennemsnits-

alderen er over 60 år på Niels Bohr Insti-

tutet, hvor 70% af personalet begynder

at gå på pension om fem år. År 2001 foto

af medarbejderne ved Niels Bohr Insti-

tutet og Nordita.
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Af David Højmark

Fremtidens overbygnings-
studerende bliver fattigere.
I hvert fald hvis det står til

Venstre og Dansk Folkeparti,
som begge ønsker en lavere SU
for de studerende der vælger at
fortsætte studiet efter at være
blevet bachelor.

Det kom frem i sidste uge
hvor Venstres Gitte Lillelund
Bech i Jyllands-Posten blev cite-
ret for at være tilhænger af et
system hvor de studerende i de
første år af uddannelsen får et
højere stipendium uden de sto-
re muligheder for lån – og der-
efter et lavere stipendium, men
med større lånemuligheder på
overbygningen.

Samme holdning citeredes
Dansk Folkepartis uddannelses-
politiske ordfører Louise Fre-
vert for, og begge politikere øn-
sker samtidig at indtægts-
grænsen for studerende sættes
op så studiegælden formind-
skes. 

Sebastian Bach Hansen, leve-
vilkårsordfører for Danske Stu-
derendes Fællesråd, tror ikke
på at ændrede SU-takster vil få
de studerende hurtigere igen-
nem studiet.

»Nogle vil stoppe efter at
være blevet bachelor, og under
alle omstændigheder vil folk ta-
ge mere erhvervsarbejde. Det
vil i høj grad gå ud over studie-
kvaliteten, for hvis man sænker
SU’en skal en studerende op på
en deltidsstilling for at kunne
forsørge sig selv.«

Han tror heller ikke at over-
bygningsstuderende vil klare si-
tuationen ved at tage lån og
påpeger at tendensen i dag går i
retning af mere erhvervsarbej-
de og færre lån da studerende i
stigende grad ønsker at undgå
en større studiegæld. 

»Derfor vil en lavere SU bety-
de at studerende skal arbejde
op til 20 timer om ugen for at
kunne få budgettet til at løbe
rundt, og så meget erhvervsar-
bejde kan umuligt hænge sam-
men med et fuldtidsstudium.
Det vil forsinke studiet vold-
somt og dermed fordyre hele
uddannelsessystemet – uanset
de gode hensigter med at øge
indtægtsgrænsen,« siger Seba-
stian Bach Hansen.

Frafald eller forsinkelser
Helt så pessimistisk er lektor
ved Økonomisk Institut Jørgen
Birk Mortensen ikke. Han er

vismand i Økonomisk Råd og
skrev i slutningen af januar en
kronik til Politiken sammen
med to af Rådets øvrige med-
lemmer. Her foreslog de ind-
førelse af tilbagebetalingspligt
for SU modtaget efter bachelor
ud fra et ønske om større lighed
i livsindkomster – altså et for-
slag der minder meget om det
Venstre og Dansk Folkeparti nu
arbejder på.

»Det er klart at mere er-
hvervsarbejde gør studierne
mindre effektive, så det er et ar-
gument man skal kigge grun-
digt på før man ændrer noget.
Derfor gælder det om at lave
nogle gode lånemuligheder for
studerende der får beskåret de-
res stipendium,« siger han.

»Man skal sørge for at bevare
incitamentet til at begynde en
uddannelse, og det mener vi er
tilfældet hvis man får en god
støtte de første tre år og deref-
ter kan tage lån. Så er fordelen
og muligheden for at blive fær-
dig med studiet stor nok til at
det ikke vil påvirke frafaldet i

studierne. Også fordi frafaldet
mest ligger på de første år,« si-
ger Jørgen Birk Mortensen.

Sebastian Bach Hansen fra
Danske Studerendes Fællesråd
er enig i at frafaldet først og
fremmest sker på bachelor-
delen. Til gengæld påpeger han
at forsinkelsen af et studium
finder sted på kandidatdelen.

»Det er de færreste universi-
tetsstuderende der gennem-
fører uddannelsen på den nor-
merede tid. På kandidatdelen
vælger de studerende typisk at
sætte sig grundigt ind i nogle
ting eller bruge lidt længere tid
på specialet. Det siger sig selv
at hvis man giver ringere for-
hold til studerende på overbyg-
ningen, vil det forsinke studiet
yderligere for mange af dem,«
siger han.

Konservativ skepsis
Når Venstre og Dansk Folkepar-
ti barsler med forslag om at
ændre SU-reglerne, er det et
stort antal mandater i Folketin-
get der arbejder på sagen. 

For at opnå det nødvendige
flertal til at røre ved de stude-
rendes allerhelligste kræves
dog endnu 11 mandater, og in-
teressen samler sig derfor især
om regeringspartiet Det Kon-
servative Folkeparti der kan le-
vere de afgørende stemmer til
et vellykket angreb på SU-syste-
met.

Partiet erklærer sig villig til
at kigge på en mulig SU-re-
form, men i hvilket omfang der
skal ændres, er endnu usikkert.
Uddannelsespolitisk ordfører
Helle Sjelle udtrykker en vis
skepsis.

»Vi er ser gerne åbent på en
mulig SU-reform, men vi skal
være opmærksomme på hvilke
effekter det får hvis man ned-
sætter SU på overbygningen.
Vil mere erhvervsarbejde være
med til at skade uddannelsen?
Vil det betyde at færre fortsæt-
ter på overbygningen fordi de
ikke kan overskue at skulle tage
store lån? Disse spørgsmål skal
vi have drøftet grundigt igen-
nem før vi laver store ændrin-

ger,« siger hun og giver altså
hverken de studerende eller re-
geringspartneren fra Venstre
nogen form for løfter.

»Når vi har foretaget en
grundig analyse af de mulige
konsekvenser, er vi i stand til at
vurdere nærmere hvad der er
mest fornuftigt,« siger Helle
Sjelle.

Studerende klar til kamp
Bolden ligger derfor nu ved
konservative fødder. Det mind-
ste regeringsparti kan sparke
humøret hos de studerende helt
i bund hvis partiet vælger at
støtte forslaget fra Venstre og
Dansk Folkeparti.

Sebastian Bach Hansen fra
Danske Studerendes Fællesråd
frygter for fremtiden hvis pla-
nerne føres ud i livet.

»Hvis man gør det dyrere at
fortsætte studiet efter bachelor
er man med til at skævvride
samfundet. Det vil skabe en
højere ulighed, for det vil i høj
grad kun være studerende med
en vis formue der vil være i
stand til at tage en kandidatud-
dannelse. Fattigere studerende
vil i mange tilfælde nøjes med
bachelor, og en sådan kan man
ikke bruge til meget i dagens
samfund,« siger han.

Levevilkårsordføreren for
Danske Studerendes Fællesråd
forventer en periode med hård
debat mellem de studerende og
politikerne.

»Det kan godt være at de
melder ud til pressen med de-
res idéer udelukkende for at se
hvad reaktionen bliver. Jeg op-
fatter det i hvert fald som en
advarsel om at noget er på vej,
og at vi som studerende skal
holde tæt øje med hvad der
sker,« siger han og fastslår på
samme tid at de studerende er
parate til både dialog, debat og
demonstrationer.

»I første omgang vil vi for-
søge at snakke med politikerne
og fortælle dem at det er en
dårlig idé, men hvis de ikke for-
står det, må vi jo finde andre
måder at vise vores utilfreds-
hed.« ■

dah@adm.ku.dk

Venstre og Dansk Folkeparti er 
parate til at nedsætte SU for over-
bygningsstuderende. De stude-
rende gør klar til kamp og må 
denne gang sætte sin lid til de 
konservative

SU i fare
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KAMPVILJE – Snart kan de studerende atter få brug for de store bannere. Venstre og Dansk

Folkeparti planlægger, de konservative overvejer – og de studerende gør klar til nyt opgør om SU. 

SU-REFORM ▼  

Undgå lån
» De fleste er nødt til at arbejde ved siden af, for det er surt at være på SU. Jeg vil dog op-

fordre til så vidt muligt at undgå at tage studielån, for det er endnu mere surt at skulle af-

drage på det i flere år, når man endelig er færdig med sin uddannelse.«

Afdelingskonsulent i Forbrugerinformation Inge Norus, Jyllands-Posten, 12. februar.
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Af Gry Gaihede

En kordegnemedhjælper i
færd med at fortælle om
sin specialeskrivning i soci-

alpsykologi stavrer efter Auken
op ad kirkegulvet og mimer: 

»Er jeg lige så høj som han?«
Det er han søreme.

Så stærk er blæsten at folk
hvirvler ind ad døren til Hans
Tausens Kirke. Der står de så et
øjeblik og får vejret inden de
går ind og tager plads i kirke-
skibet på Islands Brygge.

Studenterpræst Hans Anker
Jørgensen er mildt stresset da
han går rundt og hilser velkom-
men. Til gengæld får man både
en næve og et lille klem om
skulderen. 

Ti vilde heste kan ikke drive
mig – studerende på orlov – i
retning af Det Humanistiske Fa-
kultet på Amager. Alligevel har
jeg næsen mod Njalsgade en
tirsdag aften i februar. Den
næse har nemlig opsnuset 
semesterets sejeste arrange-
mentskalender: Studenter-
menigheden på Amager. 

Studentermenighed – host,
host, tænker I måske. Det gjor-
de jeg i hvert fald. Men denne
aften har menigheden inviteret
Svend Auken og Ib Michael.
Den første skal prædike, den
sidste skal læse op fra sin sene-
ste roman.

Der kommer hele tiden folk.
Det hvide, rene, kirkerum med
de stramme, opadstræbende li-
nier bliver mere og mere bro-
get. Flere hilser, lydene blander
sig så rummet efterhånden vir-
ker som et forsamlingshus.  

Hans Anker Jørgensen vurde-
rer at lidt under halvdelen er
sognebørn der er kommet for at
høre Auken udlægge Biblen.
Resten er nok studerende. Ib
Michael har sikkert lokket nog-
le ud af hullerne. I pausen står
en høj blond pige med heste-
hale og ryger cigaretter. Hun er
kommet for at se hvad der sker,
siger hun og spejder efter sin
veninde som hun i stedet for-
dyber sig i lavmælt samtale
med. 

Led forfængelighed
»Guds fred og god aften,« siger
den lange præst.  
»Ib Michael er på vej fra Island,
men er endnu ikke er landet i
Kastrup, så vi må trække tiden
med la-ange salmer,« smiler
han.

Det skaber en vis suspense at
sidde sammen og vente, og det
giver ekstra kraft til stemmer-
ne. Vi synger ‘Mørkets Sang’ af
Benny Andersen – »kloder kan
flække som ærter« – og heftige
Kingo: »din skål synes honning,
men drikken er led – forfænge-
lighed!« En herre på rækken

bagved giver stemmen ekstra
volumen hver gang på ‘forfæn-
gelighed’.

Der sidder en nattergal ved
min venstre skulder. Hun er her
alene. Sidder med samlede
knæ, kraftige strømper i fornuf-
tige sko, hvid i huden, røde kin-
der og synger så det er til at tu-
de over. 

En tændt og lidt nasal Svend
Auken kaster sig ud i en såkaldt
teodicé: forsøget på at bringe
troen på en retfærdig Gud i
overensstemmelse med alt det
onde der sker i verden. Han
tørrer med Adam og Eva det
onde af på menneskene selv og
citerer digteren Søren Ulrik
Thomsen for at sige:

»Da jeg var yngre syntes jeg
at arvesynden var gennemført
ubehagelig, men med tiden fin-
der jeg det mere og mere nå-
digt at det ikke er min skyld alt
sammen.« Kirken fyldes af lat-
ter.

Auken prædiker at Djævlen
er meget mere vitalt til stede i
vores liv end Gud er. Budskabet
er at vi alle skal bekæmpe ky-
nismen, for vi har en forpligtel-
se – over for næsten og den vide
verdens bæredygtighed.

Musik og tid på speed
I mellemtiden er Ib Michael
landet. Han springer dog nad-
veren over. Der er uddeling af

flere omgange – folk står i kø
for at nyde en luns af Herren 
til lydene af Grundtvig. Andre
gemmer appetitten til Ib Micha-
el. 

Så giver det et sæt i forsam-
lingen. Høje, syrede orgeltoner
vælter ned fra oven. Skæve, ag-
gressive, klagende og muntre
på én gang. Nogle lægger nak-
ken tilbage, flere åbner mun-
den mens støjen buldrer. En
dame holder sig for ørerne. Det
er den franske komponist Mes-
sian der har stor betydning for
en figur i Michaels roman Kejse-
rens Atlas. 

Han er en ren naturkraft, Ib
Michael, som han står der og
jonglerer med fortid, nutid og
fremtid. Romanen der var no-
mineret til Nordisk Råds Litte-
raturpris, er spændt ud mellem
tre niveauer. Samtidshistorien
får mytisk kraft fra en krønike
fra 1600-tallets japanske hof.
Nutiden er på speed, så science
fiction-agtige elementer væver
sig ind i realplanet. Sådan lever
vi, hævder Ib Michael. Det er
konsekvensen af at vi vil maksi-
mere alting. 

De dynamiske kræfter, fri-
stelserne, skal afbalanceres –
Auken supplerer med aner-
kendende lyde fra første række
– ellers er resultatet global
ubændighed. Michael læser en
passage om et oversvømmet

København der virkelig er et
skrækindjagende memento. 

Præster er lange i spyttet
»Den guddommelige orden be-
ror på hver og én af os,« siger
Michael i en bisætning. Flere
nikker. 

Han læser en passage om en
træmand »så lang i spyttet som
præster gennemgående er.«
Selv er han i sort og gråt, men
med sølv i øreflippen og knald-
røde lædersko. Hans Anker 
Jørgensen klædte sig i civil i
pausen, så han virrer med ho-
vedet uden præstekrave. 

Hvordan fandt I på at invite-
re Auken og Michael, spørger
jeg senere præsten.

»Auken var optaget af at for-
handle Kyoto-aftalen i hus da
Michael begyndte på sin ro-
man. Ib Michael var optaget af
at naturkatastroferne i hans
fortælling skulle være så tro-
værdige som muligt, så forfatte-
ren inviterede ministeren til at
være fortællingens miljøkonsu-
lent.« 

Tjek den ud, den menighed.
Hver anden torsdag er der sam-
taleforum om tro, moral og po-
litik. Sherin Khankan kommer
for eksempel den 28. februar. ■

gbg@adm.ku.dk 

København under vand
»planetariet er helt indfiltret i rødder og dækket af sump en fugleø er vokset frem på

kuplen flamingoer træskonæb og tukaner er lettet fra grotterne i zoologisk have og har

slået sig ned på mudderbankerne«

Ib Michael: Kejserens Atlas, s. 299.  

Svend Auken prædiker, orglet er på syre, og 
Ib Michael fortæller om en klode på katastrofekurs i
en kirke som er mere forsamlingshus end museum

Kolde klode
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DOMMENS DAG – Ib Mich-

ael trakterer med katastrofale

profetier over kloden i sit seneste

epos. Auken sidder på første 

række i kirken - han har været 

romanens miljøkonsulent.
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Af Klaus Bruhn Jensen

Ibegyndelsen var medierne. Og medierne kom-
munikerede mellem mennesker. Og kommuni-
kationen aflejrede sig som kultur.
Men sådan var der stort set ingen der opfatte-

de forholdet mellem medier og kultur før
1960’erne, hverken i Danmark eller i udlandet.
De fleste meningsdannere opfattede snarere kul-
tur som noget der kom før medierne og vel egent-
lig stod i en slags modsætningsforhold til dem.
Efterhånden fik medierne – presse, film, radio, 
tv – adgang til blandt andet universiteterne, men
i reglen blev de kun studeret i reservater for
særlige, vilde kulturformer. 

I dag er det blevet vanskeligere at begrunde
noget skarpt skel mellem medierne og resten af
kulturen, ja samfundet som sådan. Internettet er
det seneste symbol på at medier i mange former
er en uadskillelig del af det moderne samfunds
politiske, økonomiske og kulturelle liv. 

Trods alle andre uenigheder kan den nuværen-
de og forrige danske regering formentlig blive
enige om at nettet er en nøgle til beskæftigelse og
velfærd samt social og kulturel udvikling. Og alli-
gevel er produktionen af viden om medier og
kommunikation til fremtidens samfund i vidt
omfang stadig overladt til spredte forskere, insti-
tutter og pengepuljer.

En del af forklaringen er at samfund og viden-
skab sjældent udvikler sig helt i takt med hinan-
den. Virkeligheden er tværfaglig; universitetet
består af mange forskellige fagligheder. For uni-
versiteterne må det være en væsentlig opgave
med jævne mellemrum at overveje hvordan de-
res fag forholder sig til den tværfaglige virkelig-
hed. En sådan overvejelse presser sig på ved ind-
gangen til det 21. århundrede. Det er på tide at
diskutere oprettelsen af et Fakultet for Medier,
Kommunikation og Kultur.

Kant som verdslig banebryder 
Universiteterne består som bekendt af ‘fakulte-
ter’ – vidensområder der er opdelt både efter de-
res genstandsfelt og efter deres anvendelsesmu-
ligheder: humaniora, samfundsvidenskaber, na-
turvidenskaber, jura, teologi, medicin. Men op-
delingerne er ikke naturgivne. 

Et eksempel er et stort fagområde som psyko-
logien der ved Aarhus Universitet hører til sam-
fundsvidenskaberne mens det ved Københavns
Universitet ligger under humaniora – menne-
skets psyke er uløseligt forbundet til både indivi-
det og kollektivet. Sådanne opdelinger har da og-
så historisk set givet anledning til strid.

I 1798 udgav den tyske filosof Immanuel Kant
sit skrift om Fakulteternes strid. Hans væsentlig-
ste formål var at give Det Humanistiske (filosofi-
ske) Fakultet forrang over for Det Teologiske Fa-
kultet og i videre forstand at hævde fornuftens
fortrin sammenlignet med den religiøse tro spe-
cielt når religionen og dens håndgangne mænd
deltog i styringen ikke blot af samfundet, men
også af videnskaben. 

Kants indlæg ved overgangen til et nyt århun-
drede kan ses som en naturlig følge af det fore-

gående århundredes oplysningstid for universite-
terne. Samtidig pegede indlægget frem mod den
reform af det internationale universitet der fandt
sted fra begyndelsen af 1800-tallet og som ligele-
des udsprang fra Tyskland: Universiteterne skul-
le ikke længere kun opsamle og formidle traditio-
nel lærdom, universiteterne skulle dyrke forsk-
ning og dermed producere ny viden.

Med denne første strid mellem fakulteterne
var grunden beredt for en verdslig beskæftigelse
også med emner som erkendelse og æstetik,
kommunikation og kultur.

Nye medier forvalter ny viden    
Omkring 100 år senere skete der endnu en om-
formning af universitetet som har særlig betyd-
ning for en forståelse af de nye mediers rolle. 

I årtierne på begge sider af år 1900 blev det ty-
deligt at samfundsudviklingen skabte behov for
nye former for viden om politiske og økonomiske
forhold og for mange flere højtuddannede på dis-
se felter. Forskellige landes universiteter valgte
forskellige løsninger i forskellig takt efter forskel-
lige former for strid; ved Københavns Universitet
var der allerede i 1848 indrettet en statsviden-
skabelig eksamen ved Det Juridiske Fakultet der
samtidig skiftede navn til Det Rets- og Statsvi-
denskabelige Fakultet. 

Pointen var imidlertid overalt den samme:
Universiteterne måtte i stigende grad levere spe-
cialviden og specialister som kunne hjælpe med
til at administrere det stadig mere komplekse
moderne samfund. 

Det krævede ikke blot nye uddannelser, men
også nye måder at forvalte videns- og kulturar-
ven på og efterhånden nye fakulteter.

En af de vigtigste drivkræfter i samfundsudvik-
lingen fra ca. 1850 var nye teknologier til især
transport og kommunikation. Teknologierne gav
hidtil usete muligheder for at overskride eller
omforme tid og rum – i handel og politik, krigs-
førelse og kulturudveksling. På kommunikations-
feltet går der en linie fra telegrafen via radioen til
internettet. 

Men den tidlige samfundsvidenskab hæftede
sig kun i et vist omfang ved mediernes rolle.
Først fra 1930’erne og især efter 2. Verdenskrig
kan man begynde at tale om en egentlig forsk-
ning i medier og kommunikation, i begyndelsen
med centrum i USA. 

Medierne fremstod i stigende grad som nød-
vendige betingelser for udviklingen af såvel det
politiske demokrati som den regulerede mar-

kedsøkonomi der nu er rammen også om en
dansk hverdag. I Danmark tog medie- og kom-
munikationsforskningen for alvor sin begyndelse
i 1970’erne. 

Ved årtusindskiftet kunne man gøre status og
konstatere at faget var veletableret ved alle de
danske universiteter, velforbundet og velanskre-
vet internationalt, og en aktiv dialogpartner for
både det politiske liv og erhvervslivet. 

En ildevarslende mærkværdighed er dog at
dansk medieforskning – i modsætning til de fle-
ste andre landes – stort set kun bedrives ved de
humanistiske fakulteter.

Netværkssamfundets udfordringer 
På nuværende tidspunkt er der gode grunde til at
rejse en ny tredje strid om forholdet mellem fa-
kulteterne.

Der er almindelig enighed i politik, erhverv og
forskning om at Danmark sammen med store de-
le af den industrialiserede verden er på vej ind i
‘netværkssamfundet’ – selv om det kan defineres
og udvikles på forskellige måder. 

I netværkssamfundet er produktionen, bear-
bejdningen og formidlingen af viden via informa-
tions- og kommunikationsteknologier af afgøren-
de strategisk betydning. 

Det gælder for produktudvikling, uddannelse
og efteruddannelse; det gælder for politisk delta-
gelse fra det lokale til det globale niveau; og det
gælder for Danmarks placering på alle markeder
for såvel varer som idéer. 

Hvis universiteterne og dansk forskning som
helhed skal kunne gøre sit bed-
ste for at møde denne udfor-
dring, kræver det bidrag fra en
række fag. Og der er som sagt
gode grunde til at samle disse
bidrag i en organisatorisk hel-
hed – et fakultet. De gode grun-
de kan inddeles i to grupper.

Nyt fakultet som bindeled
Først gælder det universiteter-
nes eksterne relationer med re-
sten af samfundet. I dag er uni-
versiteter og andre højere lære-

anstalter ikke rustet til at levere færdige kandida-
ter i tilstrækkeligt antal og med de rette kvalifi-
kationer, ej heller til at bedrive fokuseret forsk-
ning for netværkssamfundet. 

Det skyldes ikke mindst at ressourcerne er
spredt på enkeltinstitutioner og -institutter. Den-
ne situation har været erkendt politisk i nogen
tid, og den førte blandt andet til oprettelsen af
IT-Højskolen under Handelshøjskolen i Køben-
havn i 1999. Men der er behov for at tænke nyt i
en større skala der også inkluderer de gamle uni-
versiteter. Deres humanistiske, samfundsviden-
skabelige og naturvidenskabelige rødder vil være
en kilde til merværdi og merviden inden for et
fælles fakultet. 

Megen information og inspiration kan udvek-
sles virtuelt, men hvis der skal udvikles stærke
kandidater, produkter og forskningsresultater, er
der ingen vej uden om langvarige og forpligtende
samarbejder på samme fysiske sted. Det tilsiger

fx legendariske institutioner som MIT’s Media
Lab og Xerox PARC.

Ud over flere højtuddannede IT-kandidater
har der været bred politisk interesse for en styr-
kelse også af forskning om computermedier og
–kommunikation. Rapporten om Det digitale
Danmark (1999) forudskikkede to IT-fyrtårne
med deltagelse af både forskning og erhvervsliv,
et samarbejde mellem upstart virksomheder med
25-årige direktører og universiteter med en 500-
årig historie. Igen er der grund til at understrege
at en god idé kun bliver til en varig virkelighed
hvis der er stabile institutionelle rammer og en
solid tværfaglig basis for aktiviteterne i en længe-
re årrække. Det kræver en anknytning til den
forskning i kommunikation og samfund som uni-
versiteterne om nogen mestrer – til trods for at
den hidtil har været spredt mellem fakulteterne.

Den anden slags begrundelser for et nyt fakul-
tet drejer sig om universiteternes interne forhold.
Som nævnt er medie- og kommunikationsforsk-
ningen godt stillet på de humanistiske fakulteter,
men meget svagere repræsenteret i samfundsvi-
denskaberne. 

Hertil kommer at datalogien ved de naturvi-
denskabelige fakulteter kun i et vist omfang har
lagt vægt på brugerne og de samfundsmæssige
perspektiver; IT-Højskolens filosofi har blandt
andet været at forsøge at integrere disse elemen-
ter. For alle disse fakulteter gælder det at de i de-
res forskning og undervisning meget konkret, og
meget snart bør besinde sig på en fremtid hvor
den digitale kommunikation mellem mennesker
er afgørende for hvordan pengene tjenes, sam-
fundet styres, og livet leves. I modsat fald kan bå-
de den enkelte kandidat og det politiske system
om et årti eller to med god ret spørge hvad de
kloge egentlig tænkte på.

Forandret økonomisk grundlag
Økonomien er som altid en afgørende faktor i
samspillet mellem forskning, uddannelse og
samfund. 

Universiteterne lever i stort omfang af såkaldte
STÅ’er – penge pr. studenterårsværk der følger de
studerende ind på deres valgte studium. Der er
grund til at tro at medie- og kommunikationsom-
rådet fortsat vil have såvel stor søgning som store
frihedsgrader fra den overliggende uddannelses-
planlægning og dermed mange STÅ’er, men på
længere sigt formentlig kun hvis uddannelserne
viser sig levedygtige i et tværfagligt netværks-
samfund.

Hertil kommer de økonomiske perspektiver i
især forskningssamarbejder med erhvervsvirk-
somheder såvel som statsinstitutioner. Det er
sandsynligt at universiteterne fremover i et vist
omfang må forlade sig på en hybridøkonomi. 

I denne henseende er et Fakultet for Medier,
Kommunikation og Kultur et naturligt interface
med det omgivende samfund. Til de dele af det
politiske system der ønsker sig ‘mindre stat’ må
man sige at fx Manuel Castells’ autoritative vær-
ker om netværkssamfundet viser hvorledes sta-
tens rolle er afgørende for udviklingen af stærke
vidensøkonomier. 

Til dem der ønsker sig ‘mindre marked’ kan

VIDENSKABET
MEDIER

»I 1798 udgav den tyske filosof Immanuel Kant sit
skrift om Fakulteternes strid. Hans væsentligste for-
mål var at give Det Humanistiske (filosofiske) Fakultet 
forrang over for Det Teologiske Fakultet og i videre
forstand at hævde fornuftens fortrin sammenlignet
med den religiøse tro specielt når religionen og dens
håndgangne mænd deltog i styringen ikke blot af
samfundet, men også af videnskaben.«

Fakulteternes strid 3
Det nye videnssamfund tvinger universiteterne til at overveje hvordan 
deres fag forholder sig til den tværfaglige virkelighed. Tiden er kommet 
til at diskutere oprettelsen af et Fakultet for Medier, Kommunikation og
Kultur, argumenterer nytiltrådt professor i Film- og Medievidenskab
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spredte forskere, institutter og pengepuljer.«
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man sige at der findes succesrige samarbejdsmo-
deller som giver plads til den frie grundforsk-
ning. Et kendt eksempel er MIT’s Media Lab hvor
en virksomhed giver et sponsorbidrag til den
samlede forskningsaktivitet i en periode og i den
periode har adgang til alle resultater fra alle pro-
jekter snarere end at der gives øremærkede pen-
ge til et projekt for at få dets resultater der så
hemmeligholdes for alle andre. Modellen kunne
kaldes for netværkssamfundets public service-
princip på forskningsområdet.

Forudsigelige modargumenter
Det ligger i stridens natur at forslag og argumen-
ter som disse vil møde modstand. Det fik Kant at
føle fra både øvrighed og kolleger ligesom de tid-
lige samfundsforskere blev klemt mellem den hu-
manistiske tradition og den naturvidenskabelige
model for ‘hård’ videnskab. Jeg vil derfor til slut
selv nævne tre modargumenter.

Det findes allerede. Det er rigtigt at der ved uni-
versiteternes medieinstitutter, IT-Højskolen og fx
designskolerne foregår væsentlige aktiviteter på
området. Men der findes nøgternt set ikke et
samlet beredskab i Danmark som kan producere
netværkssamfundets råstoffer i form af ny viden
og kandidater i den nødvendige skala.

Det må have sin tid. Det er rigtigt at faglige fæl-
lesskaber ofte vokser ‘organisk’ frem over lang
tid. I dette tilfælde er det organiske materiale
som skitseret til stede, men de institutionelle
rammer mangler. På forskningssiden er en be-
gyndelse gjort fx med de såkaldte Større Tvær-
gående Forskergrupper, hvor blandt andet hu-
manistiske og samfundsvidenskabelige forskere 
i fællesskab behandler netværkssamfundet.

Det drejer sig bare om penge og magt. Det er rig-
tigt at et nyt fakultet vil koste penge som delvis
må omdisponeres internt på universitetet. Det er
også rigtigt at et nyt fakultet kan betyde mere 

indflydelse til forskergrupper som har en an-
den vurdering af forholdet mellem kommuni-
kation og samfund end de måske mest 
gængse. 

Denne kronik har forsøgt at vise at der 
faktisk kan være rationelle argumenter for 
omfordeling af penge og magt i en bestemt 
historisk situation. 

I mere banal forstand har Danmarks medie-
institutter ikke behov for at gå på strandhugst ef-
ter studerende eller pengepuljer: Kravene til ka-
raktergennemsnit er år efter år blandt de højeste
i landet med mange afviste til følge, og en stigen-
de del af forskningen er eksternt finansieret.

Samarbejde mellem institutioner
Et næste skridt i debatten om fakulteter, universi-
teter og netværkssamfund kan være at afprøve
modellen i forbindelse med andre planlagte sats-
ninger. 

Som tiltrådt ved Københavns Universitet er det
naturligt for mig at henvise til de samarbejder
der er undervejs i Ørestaden mellem blandt an-

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

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

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

mellemrum. Manuskript og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitetsavisen

per e-mail.  

det Universitetet, IT-Højskolen, Danmarks Radio
og IT-Symbion-forskerparken. Men der er plads
til og behov for mere end ét Fakultet for Medier,
Kommunikation og Kultur i Danmark. 

Det kan blive en faglig og historisk forankring
af netværkssamfundet hvis nærmere udformning
ingen i dag kan forudsige. Det kan også blive en
udviklingsmulighed og fremtidssikring for Uni-
versitetet som institution. Mulighederne i det
fremtidsperspektiv er nok værd at strides om. ■

Klaus Bruhn Jensen er netop tiltrådt som professor
ved Institut for Film- og Medievidenskab den 1. ja-
nuar 2002. Klaus Bruhn Jensen er nationalt og in-
ternationalt anerkendt på baggrund af bøger som
fx: The Social Semiotics of Mass Communication
(1995), sin deltagelse i mange større forsknings-
projekter og sit redaktionelle arbejde ved flere in-
ternationale tidsskrifter.  

Kronikken bygger på en tiltrædelsesforelæsning der
kan hentes på adressen www.media.ku.dk.
Teksten til forelæsningen findes under ‘Arkiv’.
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Af Ole Hansen og John Strange

Ove Nathan er død. Som fremhævet i man-
ge nekrologer havde hans liv mange fa-
cetter. Politisk havde han således i sin

ungdom en fascination af kommunismen, men
måtte bryde med den på grund af dens totalitære
karakter, ikke mindst fordi han som jøde selv
havde været forfulgt og oplevet at være politisk
flygtning efter sin flugt til Sverige i oktober
1943. 

Senere var han stærkt engageret i debatten om
udnyttelse af atomkraft hvor han var skeptisk
over for indførelse her i landet, og hvor han blev
kendt langt ud over universitetscirklerne. 

Hans livsanskuelse var præget af et stærkt en-
gagement i etiske problemer, skønt han betegne-
de sig selv som fritænker, et levn fra det køben-
havnske borgermiljø han kom fra. 

I vore dage ville vi måske snarest kalde ham
agnostiker, som det fremgår af hans store artikel
‘Begyndelse’ i Den Store Danske Encyklopædi
hvor han i øvrigt sad i det videnskabelige råd og
var med til at præge det. 

Hans professionelle liv var tæt knyttet til
Københavns Universitet hvor hans virke faldt i tre
for så vidt skarpt adskilte faser: først som forsker
og lærer ved Niels Bohr Instituttet hvor han dog
også var administrator, og hvor hans indsats først
og fremmest var faglig; dernæst som rektor i en
for Universitetet enestående lang periode, 11 år,
og hvor han for alvor blev en offentlig personlig-
hed; og endelig som formidler af sin store kærlig-
hed, fysikken. 

Trods den karakter af offentlighed som hans
liv fik, vil vi her koncentrere os om hans indsats
for Københavns Universitet hvor han i en næsten
særegen grad kom til at ‘tegne firmaet’ udadtil,
men også indadtil så fx en hyggekrog med serve-
ring på KUA ligefrem bar navnet Cafe Ove.

En stor fysiker
Efter Ove Nathan var blevet cand.polyt. i 1952,
blev han først ansat ved Nordisk Kabel og Traad-
fabrik og nogle måneder efter, i 1953, ved Niels
Bohr Institutet hvor han senere blev professor og
bestyrer (1970-75 og 1980-82). 

Ove skulle hjælpe professor Jacobsen med at
studere et linse-fokuseringsprincip, ‘stærk foku-
sering’, som skulle bruges til den nye proton syn-
kroton ved det europæiske laboratorium for par-
tikelfysik, CERN, i Genéve. Det var bestemt ikke

Oves interesse, så han gav sig ud i en velkendt
kunst på Bohr Institutet – at diffundere rundt
indtil han i Ole Bent Nielsens radioaktivitets-
gruppe fandt noget der inspirerede ham. 

På den tid var det ‘varme’ emne atomkerner-
nes form. To af instituttets forskere, Aage Bohr
og Ben Mottelson, havde vist at kerner kunne være
enten kuglerunde eller aflange, ellipsoide-forme-
de. Kerner kunne vibrere mellem de to former. 

Ove kastede sig over at studere kernevibratio-
ner ved en række smarte forsøg, først ved at måle
beta- og gammastråler fra radioaktive stoffer
som var fremstillet ved bestråling i instituttets
cyklotron, og siden ved at lave forsøg med uela-
stisk spredning af alfapartikler direkte fra cyklo-
tronen. Disse forsøg kunne siges at være en mo-
derne udgave af den engelske nobelpristager Ru-
therfords klassiske forsøg med elastisk spredning
af alfapartikler hvorved Rutherford påviste selve
eksistensen af atomkernen. Ove sammenfattede
alle sine resultater i sin disputats “Studies of nuc-
lear quadrupole and octupole vibrations”, som
han forsvarede med glans i november 1964. 

Samme år færdiggjorde Ove Nathan sammen
med den svenske teoretiker Sven Gösta Nilsson
en oversigtsartikel som dækkede kugleformede
såvel som deformerede kerner, vibrationer og ro-
tationer såvel som enkeltpartikel bevægelse,
altså en oversigt over hvad man vidste om ker-
nernes bevægelsesformer. Et meget citeret ho-
vedværk som er publiceret som et kapitel i K. Sie-
gbahns bog “Alpha, Beta- and Gamma-Ray Spe-
ctroscopy”, North Holland Publishing Company.

Eksperimental forsker
En ny ide var kommet frem omkring 1960, nem-
lig at kerner kunne opføre sig som supraledere,
det vil sige at neutronerne og protonerne i ker-
nens overflade bevægede sig i par, neutronpar og
protonpar, snarere end som ukorrelerede enkelt-
partikler. Igen en Bohr-Mottelson ide. 

Ikke alle kerner kan være supraledende, denne
egenskab brydes ned nær de lukkede skaller,
kendt fra Mayer og Jensens skalmodel. Så kerner
nær 208Pb og 48Ca kan ikke være supraledende,
medens tinkerner skulle være supraledende for
neutroner, men ikke for protoner. 

Den eksperimentelle prøve på supraledning el-
ler ikke, ligger i at tilføre et neutronpar til en ker-
ne. Hvis dette par med stor sandsynlighed dan-
ner den nye kernes grundtilstand, er der supra-
ledning, men hvis alle mulige tilstande i den nye

kerne nås med lignende sandsynlighed, er ker-
nen ikke supraledende. 

Men hvordan kan man tilføje en kerne et neu-
tronpar? Det kan gøres elegant ved at beskyde
kernen med tritium, ekstra tungt brint, og obser-
vere protoner komme ud, for så er der netop
tilføjet et neutronpar til den oprindelige kerne. 

Hvor kunne sådanne forsøg gøres? Kun et sted
i verden: ved tandem-laboratoriet i Aldermaston
i England. Men Aldermaston var lukket land, for
det var det engelske atomvåbenprograms udvik-
lingslaboratorium. Niels Bohr Institutets navn
havde imidlertid magi, og der blev givet tilladel-
se til at Ove og hans medarbejdere kunne lave
forsøg med tritium. 

Det blev til et stort forsøgsprogram der over
det næste tiår førte til en lang række resultater.
Supraledningen blev eftervist i detaljer, en ny be-
vægelsesform, parvibrationer, blev fundet i ker-
nerne nær de lukkede skaller (endnu engang var
teorien udviklet af Bohr og Mottelson), pardan-
nelse mellem en proton og en neutron blev opda-
get ved forsøg i University of Pennsylvanias tan-
dem-laboratorium, og som en yderligere tilgift
kastede forsøgene et helt nyt lys over transforma-
tionen fra kuglerunde til aflange (deformerede)
kerner, som viste sig at forgå langsomt og tøven-
de snarere end abrupt, som man havde troet. 

Det er lærerigt at bemærke at parvibrationerne
faktisk blev fundet i nogle af de første publikatio-
ner fra tritium programmet, uden at vi (Ove, Jør-
gen Bjerregaard, Stanley Hinds fra Aldermaston
og Ole Hansen) var klar over det! Konceptet ‘par-
vibration’ var endnu ikke rigtig forstået. 

Der er to oversigtsartikler med Ove som med-
forfatter fra hele dette program, én i Fysisk Tids-
skrift 73, nr. 3 fra 1977, og én i det internationale
tidsskrift Physics Reports nummer 34C fra 1977,
foruden omkring 25 eksperimentelle afhandlin-
ger. 

Dette program står som Ove Nathans hovedbi-
drag til forståelsen af atomkernernes bevægel-
sesformer. Han samlede en gruppe omkring sig,
ledte den i 10 år med indsigt, inspiration, stor og
glad humor og med masser af hårdt arbejde.

En sjælden prøve
En herlig afslutning af arbejdet med Calcium iso-
toperne, så intenst undersøgt i tritiumprogram-
met, blev til ved hjælp af et radioaktivt prøvema-
teriale af isotopen 41Ca fremstillet af G. Sletten.
Denne prøve var så sjælden at alle ville bruge

NEKROLOG ▼

Længe leve 
Ove Nathans 

eksempel
Ove Nathans professionelle liv som forsker, rektor 

og formidler var tæt knyttet til Københavns 
Universitet som han kom til at præge i en næsten

særegen grad, skriver to af hans nære medarbejdere

En stor formidler
Af Dorte Olesen, direktør for UNI-C 
og formand for SNU

SNU’s (Selskabet for Naturlærens Udbre-
delse) mangeårige medlem Ove Nathan
er død. I den brede offentlighed er Ove

Nathan mest kendt som den karismatiske
rektor for Københavns Universitet som så of-
te slog igennem i medierne fordi han evnede
at gøre komplicerede temaer enkle – uden at
forfladige dem.

I Selskabet husker vi især Ove Nathan som
den eminente naturvidenskabsmand og en-
tusiastiske formidler der også evnede at
‘oversætte’ fysikkens sprog til alment for-
ståelige ord og billeddannelser. Han deltog i
årene efter sin rektortid i mange af vore ar-
rangementer, bl.a. var han en drivkraft bag
den store rundbordssamtale vi i 1996 havde
med en kreds af dygtige journalister om vi-
denskabsformidling – en samtale der med-
virkede til lanceringen af en række nye
spændende initiativer i pressen i den følgen-
de tid. 

Formidling og undervisning var emner
der optog Ove Nathan meget gennem årene,
og hans talent på disse felter var ubestride-
ligt.  Både før og efter rektortiden var han en
flittig skribent og foredragsholder, og på
hans 73-års fødselsdag den 12. januar 1999
havde SNU den glæde at få Dronningen til at
overrække ham H.C. Ørsted Medaljen i sølv
– den fornemste belønning for videnskabs-
formidling. Det store auditorium på Geolo-
gisk Museum var fyldt til sidste plads, og til-
hørerskaren spændte vidt, både i alder og
forudsætninger – Ove Nathan demonstrere-
de endnu en gang sin evne til at holde en
spændende og velformuleret forelæsning,
“Fra Ørsted til Bohr” som jeg tror blev for-
stået af alle tilstedeværende – måske med
undtagelse af hans eget yngste barnebarn
der kun få måneder gammel også var med
sin mor til foredrag. Forelæsningen blev da-
gen efter trykt som kronik i Politiken.

I rektortiden blev det ikke til helt så man-
ge populære artikler og foredrag – forståe-
ligt nok – men der blev dog tid til at arrange-
re de berømte Niels Bohr Symposier som
han i høj grad personligt var en drivkraft
bag. I den forbindelse husker jeg også stadig
hans uskrømtede glæde da han ved UNI-C’s
hjælp kom på internet og kunne erstatte te-
lefonsamtaler på mærkelige tidspunkter af
døgnet med mails på helt normale tider, og
han blev i en moden alder en særdeles ivrig
anvender af  informationsteknologiens mu-
ligheder.  

Ove Nathan havde i det hele den usæd-
vanlige gave at være et højt begavet menne-
ske der bestandig lærte sig nyt og kunne ska-
be en harmonisk helhed ud af  komplicerede
og ofte vanskeligt forståelige informationer.
Hvad enten det gjaldt regnskaber, matema-
tiske og fysiske formler eller institutioners
komplicerede liv.

Jeg, og mange andre med interesse for
formidling af naturvidenskab og teknologi,
vil savne ham – han holdt aldrig op med at
interessere sig for formidlingen på forskel-
lige niveauer og alderstrin. På det sidste
havde vi drøftet om han også kunne forklare
noget væsentligt om naturvidenskab til bør-
nehavebørn – en vanskelig opgave som Ove
mente ville kræve stor hjælp fra en god illu-
strator. Opgaven bliver svær at videreføre –
men det er rart at vide at dette kreative og
begavede menneske til det sidste var i gang
med nye projekter og tænkte nye tanker. ■

En kultiveret videnskabsmand
»Nathan var en kultiveret videnskabsmand, hvad der er mere usædvanligt, end man skulle

tro. Ikke en særling med næsen i eget spor, men en dybt dannet og engageret verdensbor-

ger, som kunne se med mild ironi og humor på sin egen lille verden, der endte med at bli-

ve så stor, så stor, at man tror, det er løgn.«

Thor Nørretranders, forfatter, nekrolog i Weekendavisen 14. februar 
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den, og vi ville ikke give slip på den, så vi var i
Rochester, Groningen og ved Risø tandemen med
tyske, norske, hollandske, engelske og amerikan-
ske medarbejdere. 

De fleste forsøg i 70’erne blev lavet i Tyskland,
ved Gesellschaft für Schwerionenforschung i
Darmstadt, med målinger af impulsmomentover-
førsel i sammenstød af meget tunge kerner. Den
sidste eksperimentelle afhandling med Ove som
forfatter er fra 1982 og kan findes i Nuclear
Physics A390 (1982) 336 med en international
skare medforfattere: H. Freiesleben, H.C. Britt,
S.Y. van der Werf, P.R. Christensen, Ole Hansen
og F. Videbæk, som udgjorde Oves sidste forsk-
ningsgruppe.

Ove var på to længere studieophold, først et år
i Philadelphia i Sherman Frankels laboratorium
ved University  of Pennsylvania omkring 1958 og
siden et år i Saclay nær Paris i midten af
1960’ene. 

Ove deltog i slutningen af 1950’erne i udarbej-
delsen af  kurserne i Fysik – 1. del, som dengang
blev startet ved Bohr Instituttet, og han deltog
som skattet lærer i kurserne i hele perioden be-
skrevet ovenfor. 

Det meste af Ove Nathans deltagelse i atome-
nergidebatten, i bestyrelsen for forsøgsanlægget
Risø og specielt i debatten om det svenske atom-
kraftværk Barsebäck, foregik i 1970’erne, dvs. i
den sidste del af den intense forskningsperiode.

En stor rektor
I 1982 blev Ove Nathan hentet fra posten som in-
stitutbestyrer og formand for Det Faglige Lands-
udvalg for De Naturvidenskabelige Uddannelser
til rektorposten på Københavns Universitet som
han udfyldte til udgangen af 1993, og året efter
sin udnævnelse blev han også formand for det
nyoprettede Rektorkollegium. 

Det blev en vanskelig tid. Dels havde Universi-
tetet haft en periode hvor den daværende rektor
led af en svær sygdom, og Universitets trivsel
havde naturligt nok lidt derunder. Dels fik vi

samtidig en undervisningsminister (Bertel Haar-
der, V) som skar ned på Universitetets budget år
efter år med ‘grønthøsteren’. Første gang dette
skete kaldte Ove Nathan samtlige institutledere
sammen i udvalgsværelse 2 og orienterede om si-
tuationens alvor, men det blev efterhånden hver-
dagskost i hans rektorat.

Det var en periode hvor bureaukratiseringen af
universiteterne tog fart med budgetmodeller,
årsværk, forsknings- og undervisningsbudgette-
ring – alt sammen noget som lå universitetsbe-
folkningen fjernt. Det var derfor nødvendigt for
Ove Nathan at begynde den moderniseringspro-
ces som endnu er i gang på Københavns Universi-
tet, så meget mere som administrationen samti-
dig skulle slankes fordi budgetterne lignede den
aftagende måne.

Alligevel var der kræfter til nye initiativer.
Sammen med Leif Christensen som prorektor in-
ternationaliseredes universitetet ud over forsk-
ningen som altid i sin natur er international, og
man begyndte den studenterudveksling med
udenlandske universiteter der præger universite-
tet i dag.

Og det lykkedes trods nedskæringer for Ove
Nathan i de år han var rektor, virkelig at gøre
universiteternes stemme hørt både i offentlighe-
den og hos politikerne. Dels som formand for
Rektorkollegiet, men også hjemme med sine ini-
tiativer ud over den almindelige universitetshver-
dag. 

De store konferencer
Københavns Universitet blev et vigtigt internatio-
nalt centrum med de tre store konferencer som
Ove Nathan fik ideen til og gennemførte (i tæt
samarbejde med Victor Weisskopf). 

Den først konference med overskriften “The
Challenge of Nuclear Armaments” blev arrange-
ret i anledning af Niels Bohrs 100 årsdag i okto-
ber 1985. Fremtrædende atomfysikere og andre
fra både øst og vest mødtes til en fri drøftelse af
farerne ved atomkrig og mulighederne for afrust-

ning. Mødet kulminerede i en rundbordssamtale
via satellit med deltagere både i København, 
Moskva og Boston som senere blev sendt i fjern-
syn i Danmark, Sverige og Sovjetunionen. Et
praktisk resultat af mødet blev opstillingen i 
Kasakhstan af en fælles sovjetisk-amerikansk
seismisk overvågningsstation året efter.

Den næste konference fandt sted i maj 1989
under overskriften “The Challenge of an Open
World” og med stort set samme internationale
deltagerkreds. Konferencen åbnede med en hil-
sen fra Andrei Sakharov som ikke kunne være til
stede. Ingen kunne vide dengang at den åbne
verden lå lige om hjørnet med de store politiske
forandringer i Østeuropa samme år.

Den tredje konference fandt sted i oktober
1993 i 50-året for de danske jøders flugt til Sve-
rige. Den havde overskriften “Xenophobia and
Exile”, og man drøftede fremmedhad og flygt-
ningeproblemer som på dette tidspunkt (og lige
siden) i forbindelse med en verdensomfattende
folkevandring har været et hovedproblem i inter-
national (og national) politik.  

Hvor stor Ove Nathans betydning i kampen for
fred og åbenhed har været, kan ses af at en spe-
ciel kurer fra den sovjetiske ambassade i 1986
underrettede Ove Nathan på Københavns Univer-
sitet om Andrej Sakharovs frigivelse fra sin for-
visning før nogen andre i verden. 

En turbulent periode
Samtidig med al denne internationale opmærk-
somhed kendte Ove Nathan hjemme på Univer-
sitetet ikke til persons anseelse. Han spurgte al-
drig: »Hvad er du?« eller »Hvem er du?«, men
»Hvad kan du?«, og gav så opgaver, også store, til
de mennesker han kom i berøring med, og som
han mente kunne løfte dem til gavn for Universi-
tetet. 

Han talte aldrig højt, højst kunne man mærke
en undertrykt vrede når noget vigtigt gik ham
imod, og han fik som regel ført tingene igennem
med en stilfærdig autoritet. Samtidig var han en

stærk modspiller over for ministerium og mini-
ster. 

Den sidste tid af Ove Nathans rektorat blev no-
get turbulent. Efter en international evaluering
blev det klart at det var nødvendigt at effektivise-
re fysikfagene ved Københavns Universitet ved
sammenlægning af en række institutter under
Det Naturvidenskabelige Fakultet. Dette medfør-
te et sammenbrud af arbejdet i Konsistorium og
resulterede i at Ove Nathan nedsatte en arbejds-
gruppe der skulle modernisere Universitetets sty-
reform inden for den daværende styrelseslov. 

Det lykkedes ikke at komme til enighed i ar-
bejdsgruppen, og enden på det hele blev den nu-
værende Universitetslov med styrkelse af rektors
beføjelser som har været med til at bevare uni-
versitetets selvstyre, og som nu har holdt i
næsten 10 år.

Samtidig med implementeringen af denne lov i
statut mv. under en forlængelse af rektors em-
bedsperiode, blev den sidste del af Ove Nathans
rektorat præget af sagen om ‘Studenterhuset’ og
sagen om den påståede aflytning af ombudsman-
den. 

Det var derfor en lettelse for ham at gå af fra
rektoratet i januar 1994. Han gik tilbage til Niels
Bohr Institutet på Blegdamsvej hvor han fik en
række frugtbare år med en stor produktion af
bøger og artikler der formidler fysik til lægfolk
på en kyndig og smittende måde.

Skal vi sammenfatte Ove Nathans karakter,
kan det næppe gøres bedre end ved at citere fra
Shakespeares mindeord om Brutus fra Julius
Cæsar:

»His life was gentle; and the elements
So mix’d in him that Nature might stand up
And say to all the world, This was a man!« ■

Ole Hansen, fhv. direktør for Niels Bohr Institutet,
og John Strange, fhv. prorektor
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NATHAN
DEN VISE –
»Så spinkel 

han end var,

næsten sart, vil

han kaste en

lang skygge.

Der er ikke så

mange tilbage,

om hvem man

uden at tøve

kan sige: 

De har ånd.

Nathan, den vi-

se, havde det.« 

(Niels Barfoed,

nekrolog i Poli-

tiken 8.2.2002).

Liv før døden
Tror du på Gud, Ove Nathan?

»Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror på et liv før døden. Men jeg har intet at indvende mod religion. Det er både

dejligt og glædeligt for mennesker hvis de kan finde livsindhold og trøst i religionen. Så langt er det i enhver

henseende i orden med religion, men det forudsætter at de kan lade være med at plage andre.«

Ove Nathan, interview i Ekstra Bladet, 26. januar 2002
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● BOLIGER

Boliger søges ▼

København – San Francisco

Periode: Pr. 1/5-02 for ca. 1 år

søger dansk-amerikansk par

bolig i Kbh. i bytte for 1. sal af

hus i San Francisco: 4 vær. og

spisekøkken. Tilsv. ønskes.

Kontakt: Dorthe og Daniel, tlf.

+1 415 695 1233, e-mail:

dgert@hum.ku.dk.

København

Periode: Fra marts 2002 el. sene-

re og gerne for 1 år.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Umøbleret.

Beboer: K specialestuderende.

Husleje: Maks. kr. 2.900 pr. md.

Kontakt: Sidsel Wåhlin, e-mail:

Sidsel_Waahlin@yahoo.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/4 el. 1/5  til 1/9-02.

Størrelse: Værelse el. lille lejlig-

hed.

Udstyr: Møbleret med adgang til

bad og køkken.

Beboer: K norsk forskerstipendi-

at, ikke-ryger.

Husleje: Maks. kr. 3.000 pr. md.

Kontakt: Berit Sandnes, tlf. 3532

8564, e-mail:

sandnes@hum.ku.dk.

København og omegn

Periode: Maj måned 2002.

Størrelse: Gerne 2 værelser. 

Udstyr: Møbleret med køkken og

bad.

Beboer: Udenlandsk gæstefor-

sker og ægtefælle.

Kontakt: Pia Keller, tlf. 3532

7984, e-mail: 

P.Keller@socmed.ku.dk.  

København

Periode: Pr. 1/5-02 for min. 12

md.

Størrelse: 2-3 værelser med eget

toilet/bad; soveværelse, op-

holdsrum og køkken.

Beboer: Ung M tysk forsknings-

adjunkt (taler også engelsk).

Ikke-ryger.

Kontakt: Bruno Walther, Zoolo-
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Pristildelinger ▼

Dekan Ralf Hemmingsen

– der netop er tiltrådt som dekan på Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet har modtaget

Codan-prisen på 100.000 kr. Prisen gives for hans

arbejde med at opbygge en afdeling for psykisk

syge på Bispebjerg Hospital og for som én af de

første i verden at have været med til at påvise

ændringer i hjernen hos varigt sindssyge.

Cand.med. og ph.d. David Woldbye

– Neuropsykiatrisk Laboratorium på Rigshospitalet og lektor ved

Farmakologisk Institut har netop fået bevilget 985.000 kr. fra

Lundbeckfonden. Midlerne skal anvendes til at klarlægge de

biologiske mekanismer bag misbrug og afhængighed af kokain

og morfin. Det skal ske ved hjælp af forsøg på såkaldte knock-

out mus. Hensigten er at forskningen skal føre til udvikling af

nye medicinske behandlinger af stofmisbrug.

Dr.med. Nils Henrik Diemer

– Professor på Institut for Molekylær Patologi

har modtaget 725.000 kr. fra Lundbeckfonden.

Pengene skal anvendes til et projekt om såkaldt

iskæmisk tolerance. Iskæmi – ophør af blod-

strømning til hjernen – er den tredje hyppigste

dødsårsag i vesten. Ved kortere perioder af

iskæmi, under fx hjertestop, beskadiges de dele af hjernen der

blandt andet involverer korttidshukommelsen og indlærings-

evnen. Der findes i dag ingen effektiv behandling som kan redu-

cere nervecelledøden. Men forsøg på dyr har vist at meget korte

perioder med iskæmi kan forhindre eller udsætte nervecelle-

døden. Fænomænet kaldes iskæmisk tolerance, og donationen

fra Lundbeckfonden skal anvendes til at undersøge om fænome-

net kan føre til faktiske behandlingsmuligheder.

● NAVNE

Receptioner ▼

Hanne Jarl

Den 1. marts i år er det 25 år siden sektionsleder i Teknisk Admini-

stration Hanne Jarl begyndte på Københavns Universitet. I dag er

Hanne Jarl også formand for ZooM, Kunstforeningen på Køben-

havns Universitet. Jubilæet fejrer hun med en reception i Munke-

kælderen hvor alle er velkomne den 1. marts kl. 15-17.

Fond for grundforskning
Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet af Folketinget i 1991

med et engangsbeløb på to milliarder kroner. Fonden lever af formu-

ens afkast og har til formål at give store og koncentrerede bevillinger

til eliteforskning i Danmark. Kun et beskedent antal forskningsprojek-

ter får penge fra fonden. 

Af David Højmark

Det er den lille forskel der
gør den store virkning.
Professor, dr.med. Niels

Tommerup har i snart et kvart
århundrede beskæftiget sig
med mikroskopiske geners
enorme betydning. Han er nu
blevet belønnet med stillingen
som leder af et nyt center der
med 30 millioner forskerkroner
i ryggen skal arbejde målrettet
på at afsløre flere af biologiens
hemmeligheder.

Wilhelm Johannsen Centret
for Funktionel Genomforskning
skal over de næste fem år
blandt andet være med til at
kortlægge hvilke sygdomme der
hører til de forskellige gener.

»Vi har efterhånden samlet
en række brikker i livets pusle-
spil, og med dette center får vi
mulighed for at nå et skridt vi-
dere,« siger Niels Tommerup
som dog understreger at der er
meget lang vej inden det samle-
de billede tager form. 

»Man har sandsynligvis fun-
det langt de fleste gener, men
det næste problem er at finde
ud af hvad de forskellige gener
gør. Hvilken betydning de har.
Og der har vi et kæmpe arbejde
foran os.«

Hverken kirurg eller skør
Niels Tommerup er ikke selv ar-
veligt belastet med sin interesse
for gener. Hans far var ingeniør
og hans mor sygeplejerske,
men efter en skoletid hvor han
efter eget udsagn var en smule
doven, søgte han ind på læge-
studiet uden at vide præcis hvil-
ken retning han ville gå.

»Jeg kunne dog godt lide at
sy og skære i folk, så jeg ville
sikkert være blevet kirurg hvis
jeg ikke sådan lidt tilfældigt
endte med at gå genetikerve-
jen.«

Det gjorde han, og efter 18 år
på John F. Kennedy Instituttet i
Glostrup med korte afstikkere
til Norge og Australien, blev
han i 1996 ansat på Panum 
Instituttet hvor han altså nu er
leder for det nye Wilhelm Jo-
hannsen Center. 

24 år i en verden med ord
som ‘adrenokortitropt’ og ‘mu-
copolysaccharidoser’ har hver-
ken taget livet eller lysten fra
ham, og han ser frem til de
næste fem års arbejde på det
nye center hvor den lange tids-
horisont gør det ekstra interes-
sant for en forsker der gerne
søger svar på nogle alternative
spørgsmål.

»Tidligere forskningsprojek-
ter har haft en levetid på et en-
kelt år inden de skulle evalue-
res. Med fem år foran os er vi
ikke pisket til at skaffe resulta-
ter hurtigst muligt. Det gør det
muligt at stille nogle spørgsmål
og søge i nogle retninger som
måske virker formålsløse ved
første øjekast, men som kan vi-
se sig at indeholde et afgørende
svar. Vi risikerer ikke at blive
stemplet som skøre.«

Et halmstrå i en høstak
Centrets arbejde med at opnå
viden om de forskellige geners
funktioner er så omfattende at
Niels Tommerup ikke forventer
det færdiggjort i løbet af fem år.
Han regner selv med at der vil
gå mange år før mennesket
kender sine gener ud og ind. 

»En ting er at vi efterhånden
har fundet de fleste gener, men
derudover skal vi jo også vide
hvad der sker hvis gener bliver
defekte. Her er målet endnu
længere væk, for man kender
kun sammenhængen for godt
1.000 af generne.«

Ingen ved præcist hvor man-
ge gener der er. Mange – inklu-
sive den danske professor fra
Panum Instituttet – gætter dog
på et tal mellem 30.000 og
40.000, mens andre mener der
muligvis er op til 70.000 gener
at kende sammenhængen for. 

»Det er bogstaveligt talt en
gigantisk høstak vi skal igen-
nem, og det er ikke engang en
nål vi leder efter – det er halm
mellem en masse andet halm,«
siger Niels Tommerup og for-
klarer at den eneste måde man
overhovedet kan forske i et så
besværligt område er at man
ved hvad man leder efter. 

»Hvis du ved hvad du skal

spørge om – og hvordan du skal
gøre det –  kan du analysere
selv de mest besværlige proble-
mer og på den måde opnå et
svar.«

Kan ikke leve af ballet
Succeskriteriet for de næste års
forskning ligger da heller ikke i
at finde betydningen for alle
gener.

»Dels satser vi på at opnå
nogle stærke forskningsresulta-
ter og få dem publiceret i gode,
internationale tidsskrifter. Det
er vigtigt for centret på den må-
de at gøre opmærksom på sig
selv, også for at styrke det inter-
nationale samarbejde vi har.«

Wilhelm Johannsen Center
for Funktionel Genomforskning
samarbejder med 300 forsk-
ningslaboratorier. Det foregår
ved at centrets egne resultater

lægges i en database der kan
bruges af genforskere fra hele
verden. Men også andre forske-
res resultater lægges i databa-
sen ud fra devisen om at forsk-
ningssamarbejde skaber hurti-
gere og bedre resultater.

»Derudover handler det for
os også om at uddanne forskere
på alle planer og dermed sikre
en styrket interesse for genetik.
Et af samfundets problemer er
jo at så få unge interesserer sig
for det naturvidenskabelige. Vi
kan ikke alle sammen leve af at
danse på Det Kongelige Teater,
der skal også være nogle til at
sørge for det bioteknologiske. 

Jeg ser det derfor også som
et mål for dette center at in-
spirere unge mennesker – må-
ske helt ned i gymnasieklasser-
ne.« ■

dah@adm.ku.dk

Genetik for begyndere

Alle levende organismer er opbygget af celler. Komplicerede og
højtudviklede organismer som for eksempel mennesket er sam-
mensat af milliarder af celler. Nogle af de vigtigste komponenter er
cellens gener som bedst beskrives som velordnede rækker af infor-
mationer – de såkaldte genetiske koder.
Generne findes i de såkaldte kromosomer hvor generne ligger som
perler på en snor. Mennesket har 46 kromosomer i hver celle hvor-
af 23 er kommet fra vores mor og 23 fra vores far.
Ændringer i bare én base i vores gener kan have katastrofale føl-
ger. Sådan en ændring kaldes en mutation og kan være ensbety-
dende med at et barn fødes med svære misdannelser.
Vores gener har i daglig tale mange navne: arvemassen, genpuljen
eller genomet. Genomet er således den samlede menneskelige ar-
vemasse.

Kilde: Netdoktor.dk.

Panumforsker 
i front
Efter 24 år med kromosomer og
DNA-strenge er professor, dr.med.
Niels Tommerup klar til nye eventyr.
Han har netop modtaget 30 
millioner kroner fra Danmarks
Grundforskningsfond til eliteforsk-
ning i genernes verden

GENETISK CENTRUM – De næste fem år 

er Niels Tommerup og hans mikroskoper under 

alverdens genforskeres bevågenhed.
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

gisk Museum, tlf. 3532 1051, 

e-mail:

bawalther@zmuc.ku.dk.

Danmark

Periode: Fra marts/april til juli

2002. 

Størrelse: Hus el. stor lejlighed i

børnevenligt område. Evt. byt-

te med bolig på Island i perio-

den. 

Beboere: Islandsk assistant pro-

fessor med hustru og to børn. 

Kontakt: Robert, e-mail: 

robhar@hi.is, tlf. 354 525 4364.

Copenhagen

Period: Ult. February to ult.

March.

Size: Room or studio.

Tenant: Male guest research assi-

stant from Geneva.

Contact: E-mail: leone.gazziero@

unige.lettres.ch or Institut for

Græsk og Latin, tel. 3532 8141.

Boliger udlejes ▼

Enghave Plads

Periode: Snarest og indtil 1/9-02,

evt. længere.

Størrelse: Værelse, ca. 14 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken, bad

og vaskemaskine. Evt. møble-

ret.

Beboer: K ikke-ryger.

Husleje: Kr. 2.600 pr. md.

Depositium: Kr. 2.600.

Kontakt: Anne Mette, tlf. 3325

7594.

Vesterbro

Periode: Pr. 1/3-02. 

Størrelse: 2 værelser, ca. 50 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, eget bad.

Adgang til køleskab, radio, tlf.,

tv m.v.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: Kr. 4.500 pr. md.

Depositum: Kr. 9.000.

Kontakt: Tlf. 3325 4348, e-mail:

hanne.m.christensen@

teliamail.dk.

Inner Østerbro

Period: From 1 March 2002

onwards.

Size: Small room and shared li-

ving room, tv, kitchen and

bath. 

Equipment: Furnished with bed,

table, shelves and closet. Ac-

cess to washing machine/dryer

and a common yard.

Tenant: Female student or the 

like, 25-35 years, non-smoker.

Rent: Kr. 1.800 per month excl.

tel.

Deposit: Kr. 2.500.

Contact: E-mail:

ann.hass.jensen@wanadoo.dk,

tel. 3543 9193 (after 6 pm).

Østerbro

Periode: Fra 1/5 til 31/8-02.

Størrelse: Lejl. i byggeforenings-

hus, 21⁄2 vær., ca. 50 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret med køk-

ken, bad, toilet, vaskemaskine

og have.

Husleje: Kr. 6.000 pr. md.

Depositum: Kr. 12.000.

Kontakt: Tlf. 3918 3781, e-mail:

lone.noermark@wanadoo.dk. 

Frederiksberg

Period: From March to Septem-

ber 2002, negotiable.

Size: Room, 15 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

shared kitchen and bathroom,

washing machine

Tenant: Guest researcher/

student.

Rent: Kr. 2.500 per month incl.

electricity, heating and water.

Deposit: Kr. 5.000.

Contact: Tel. 3537 3338.

Amager/KUA

Periode: Fra marts 2002.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 58

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret med køk-

ken, bad og toilet.

Husleje: Kr. 7.000 pr. md. inkl.

varme, vand, el, gas, licens og

kabel-tv.

Depositum: Kr. 10.000.

Kontakt: E-mail:

hag8@hotmail.com. 

Indre Frederiksberg

Periode: Fra 1/4 til 1/7-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 57

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret med køk-

ken, toilet/bad, vaskemaskine.

Husleje: Kr. 5.200 pr. md. inkl. el,

vand, varme.

Kontakt: E-mail:

jostje51@hotmail.com. 

Frederiksberg

Periode: April og maj, evt. med

forlængelse i juni 2002.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

71 kvm.

Udstyr: Møbleret. Bad, toilet,

køkken m. opvaskemaskine. 

Husleje: Kr. 3.500 pr. md. inkl.

forbrug. 

Beboer: Gerne gæsteforsker el.

lign. 

Kontakt: E-mail: lhk@hum.ku.dk,

tlf. 3532 8387 el. 38321842.

City/Nyboder

Period: From 15/3 or 1/4-02.

Size: 1 room, 20 sqm.

Equipment: Furnished. Access to

kitchen and bathroom.

Tenant: Guest student/researcher.

Non-smoker.

Rent: Kr. 2.700 per month. 

Deposit: Kr. 3.000.

Contact: E-mail: tfm@adr.dk.  

Valby

Periode: Fra 1/5 til 1/8-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 60

kvm.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Kr. 3.500 pr. md.

Kontakt: Tlf. 2628 1891, e-mail:

shorty75@worldonline.dk. 

Herlev

Periode: Pr. 1/3-02.

Størrelse: To værelser, hhv. 15 og

18 kvm. med adgang til køk-

ken/bad udlejes separat.

Husleje: Kr. 1.800 pr. md.

Depositum: Kr. 2.000.

Kontakt: Tlf. 4484 050.

Kollegier ▼

Studentergården
Målgruppe: Studerende ved KU,

DTU og tilsv. højere læreanstal-

ter med et års bestået norme-

ret studieårsværk.

Periode: Pr. 1/6-02 og 6 md. frem

forventes 15-20 kollegiepladser

ledige. 

Kollegiet: Fælleskøkkener og 

-bad, læse- og fjernsynsstue,

have, tennisbane, billard- og

bordtennisrum, mørkekammer,

musikstue, vaskemaskine m.m. 

Udstyr: På værelserne er tlf. og

netadgang, håndvask og et

klædeskab. Øvrigt møblement

kan evt. stilles til rådighed. 

Husleje: Kr. 1.380 pr. md. og kr.

20 i kollegieafgift inkl. vand,

varme, el samt rengøring af

fællesarealer. 

Ansøgning: Ansøgningsskema til-

sendes efter skr. henv. vedlagt

frankeret svarkuvert (laveste

A-post) el. hentes på 

www.studentergaarden.dk.

Sendes til: Studentergårdens efor

Bent Jørgensen, Tagensvej 15,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 2/4-02 kl. 12.00.

Elers Kollegium
Målgruppe: Ph.d.-studerende.

Evt. slægtninge af fundator el.

dennes hustru har fortrinsret.

Vedlæg dokumentation.

Periode: Pr. 1/4-02 bliver en alum-

neplads ledig.

Kollegiet: 20 alumnepladser er

fordelt over teologiske, huma-

nistiske, lægevidenskabelige,

samfundsvidenskabelige og

naturvidenskabelige discipliner

hvilket giver en særegen og

udbytterig studiekontakt fage-

ne imellem.

Kollegiet: Bibliotek, computer-

rum, sauna og have med kro-

ketbane. Desuden er der til-

knyttet enkelte mindre legater.

Udstyr: Værelserne er på 9-22

kvm. 

Husleje: Kr. 1.725 pr. md. for kan-

didater samt et bidrag på kr.

125 pr. md. til kollegiekassen. 

Ansøgning: Benyt Københavns

Universitets ansøgningsskema

for De Gamle Kollegier som fås

på SU-kontoret. Vedlæg skr.

motivation for optagelse.

Ansøgningsfrist: 4/3-02.

Yderligere oplysninger: Inspector

collegii, tlf. 7730 9270.

P. Carl Petersens Kollegium
Målgruppe: Studerende ved KU

el. HHK der har bestået andet

studieår.

Periode: I løbet af sommeren bli-

ver der ledige værelser.

Kollegiet: Ligger i Skovshoved

med udsigt over Øresund med

27 studerende. Fælles køkken

og opholdsrum, sauna og ha-

ve. De fleste deltager i mad-

ordning på alle hverdage.

Mange fælles aktiviteter og fe-

ster, bl.a. med venskabskollegi-

um i Lund.

Udstyr: Umøblerede (dog med

klædeskab) værelser på 8-18

kvm. Ikke eget bad og toilet. 

Husleje: Kr. 1.133-1.815 pr. md.

afhængig af størrelse. 

Ansøgning: Du bør først blive vist

rundt på kollegiet af en kolle-

gianer. Ansøgning i 5 eks. 

Sendes til: P. Carl Petersens Kolle-

gium, Sekretariatet, Vesterbro-

gade 10, 2., 1620 Kbh. V.

Ansøgningsfrist: 1/4-02.

Yderligere oplysninger:

www.pcarlp.dk, tlf. 3964 0187

lok. 103 (kvindelige ansøgere)

el. 109 (mandlige ansøgere).

● STILLINGER

Sundhedsvidenskab ▼

Lektorstilling, subsidiært
adjunktstilling i epidemio-
logi
Sted: Afdeling for Epidemiologi,

Institut for Folkesundhedsvi-

denskab, Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet.

Indhold: Forskning og undervis-

ning i epidemiologi. Herudover

evt. undervisningsopgaver i an-

dre relaterede områder. Den

igangværende forskning om-

fatter kræftsygdommes etiolo-

gi, danske kvinders middelleve-

tid, evaluering af mammografi-

screening og klinisk mammo-

grafi samt follow-up-undersø-

sgelser af infektionssygdomme.

Til besættelse: 1/7-02.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 2/4-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder Elsebeth Lynge, tlf.

3532 7635, e-mail:

elsebeth@pubhealth.ku.dk.

Lektorstilling i miljømedicin
Sted: Afdeling for Miljø- og Ar-

bejdsmedicin, Institut for Fol-

kesundhedsvidenskab.

Indhold: Forskning i miljømedicin

herunder deltagelse i udvikling

af fagområdet samt undervis-

ning inden for områderne mil-

jø- og arbejdsmedicin. Tillige

administrative forpligtelser.

Til besættelse: 1/7-02 el. snarest

derefter.

Omfang: Tidsubegrænset med-

mindre andet er bestemt ved

ansættelsen.

Ansøgningsfrist: 2/4-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personalekontoret, tlf. 3532

2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Allan Krasnik, tlf. 3532

7971 el. afdelingsleder Steffen

Loft, tlf. 3532 7649.

Naturvidenskab ▼

Associate professor (lektor)
in soil biology
Place of employment: The Zoo-

logical Institute.

Contents: The Zoological Institu-

te seeks to appoint a soil zoo-

logist with experience in the

ecology of soil protozoa, espe-

cially in relation to the functio-

nal role of these organisms in

the soil. Experience of taxono-

my, particularly molecular tax-

onomic techniques will be of

advantage. The successful can-

didate will contribute to tea-

ching general, terrestrial and

population ecology at a basic

level, and soil biology and soil

zoology at higher (including

PhD) levels. It is a condition for

the appointment, that the suc-

cessful applicant within 2 years

master Danish and/or English.

Deadline for applications: 4/4-02

at noon. 

Full announcement and additio-

nal information: See

www.ku.dk/led/stillinger/ or

contact the Personnel and Le-

gal Department, tel. 3532

2645. 

● TAP-STILLINGER

AC-fuldmægtig
Sted: Det Humanistiske Fakultets-

sekretariat.

Indhold: Bl.a. udredningsopgaver

og sagsforberedende arbejde

inden for uddannelsesområdet

samt sekretærfunktion for pro-

dekanen.

Kvalifikationer: Godt kendskab

til Humaniora og arbejdet med

studieordninger.

Til besættelse: 1/8-02. 

Ansøgning: Vedlæg dokumenta-

tion for uddannelse.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njalsgade

80, 2300  Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 7/3-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Sekreta-

riatschef Kirsten Stenbjerre, tlf.

3532 9116.

Projektmedarbejder
Bachelorvilkår

Sted: Institut for Almen og An-

vendt Sprogvidenskab.

Kvalifikationer: Godt kendskab

til dansk ordforråd, morfosyn-

taks (valens) og semantik.

Praktisk erfaring i empirisk ar-

bejde med ordkodning på ba-

sis af (elektronisk lagret) kor-

pusmateriale og i arbejde med

databaser (ACCESS) på bruger-

niveau er særligt kvalificeren-

de.

Til besættelse: 1/5-02.

Omfang: 22 måneder, halv tid.

Ansøgningsfrist: 8/3-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  3  . 2 0 0 2 13

Rejs Jer fra hjørnesofaen!

Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts er anlednin-

gen til at fejre den feministiske mangfoldighed. KVINFO lægger

ud kl. med debatcafé fra kl. 17.00 hvor skribenter fra den nye

antologi De røde sko udlægger deres samfundskritik. Derefter

festmiddag hvor kvinderne kendt fra ‘Damer på græs’ står for

underholdningen. Forfatter Jette Hansen og folketingsmedlem

Kamal Qureshi (SF) m.fl. holder slagkraftige kamptaler. Fra mid-

nat og til kl. 5.00 underholder dj-dronningen Tanja. Arrange-

mentet foregår i Huset, Rådhusstræde 13. Det er gratis at delta-

ge i debatten. Hele arrangementet inkl. middag og fest koster

130 kr. og billetter købes over BilletNet. Billetter kun til festen

koster 50 kr. og sælges i døren. Kontakt Kvindeligt Selskab, 

e-mail: kvindeligtselskab@kvinfo.dk for yderligere oplysninger.

Fællessang i Vartov
Tirsdag den 26. februar kl. 16.30 er der fællessang med arkitekt 

Trine Neble i Grundtvig-Akademiet, Vartov, Farvergade 27 opg. H.
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kontakt Personalekontoret tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nina Grønnum, tlf. 3532

8663.

Systemtekniker
Sted: ADB-kontoret.

Indhold: Support/drift af Oracle

Application (Win2000), Citrix

samt support af client-serbase-

rede systemer.

Kvalifikationer: Relevant edb-ud-

dannelse el. edb-erfaring.

Ansøgningsfrist: 28/02-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Supporter til PC-netværk
Sted: ADB-kontoret.

Indhold: Installation, drift og

vedligeholdelse af pc’er, prin-

tere og pc-software.

Kvalifikationer: Relevant edb-ud-

dannelse el. edb-erfaring.

Ansøgningsfrist: 28/02-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Kontorfuldmægtig
Sted: Afd. for Almen Medicin, In-

stitut for Folkesundhedsviden-

skab.

Indhold: Tilrettelæggelse af un-

dervisning og eksamen, selv-

stændig sagsbehandling, kor-

respondance, journalisering,

varetagelse af biblioteksfunk-

tionen, referatopgaver i f.m.

med møder, div. forefaldende

kontorarbejde samt opdate-

ring af afdelingens internet-

side. 

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se, gode danskkundskaber,

godt kendskab til tekstbehand-

ling, kendskab til EXCEL og AC-

CESS, erfaring med undervis-

ningstilrettelæggelse en for-

del.

Ansøgningsfrist: 27/2-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder, lektor John Sahl An-

dersen, tlf. 3532 7949.

Overassistent
Sted: Økonomikontoret i Fælles-

administrationen.

Indhold: Oprette leverandører,

vedligeholde kunderegistre,

overføre betalinger og være

afdelingens superbruger på 

IT-området.

Kvalifikationer: Regnskabsud-

dannelse og IT (MS-office).

Ansøgningsfrist: 28/2-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Kontorfunktionær
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Vedligeholdelse og ud-

vikling af hjemmesider samt

forefaldende kontoropgaver. 

Kvalifikationer: Erfaring med

web-arbejde.

Ansøgningsfrist: 26/2-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Kontorfuldmægtig
Økonomimedarbejder/sekretær

Sted: Institutsekretariatet, Insti-

tut for Folkesundhedsviden-

skab.

Indhold: Selvstændig sagsbe-

handling i f.m. løsning af øko-

nomiopgaver som administra-

tion af undervisning, kurser og

uddannelser, driftsmidler (ordi-

nære såvel som fondsmidler)

samt personale. Desuden jour-

nalisering og arkivering, arbej-

de med administrative databa-

ser og regneark, løsning af in-

formations- og formidlingsop-

gaver m.m.

Kvalifikationer: Erfaren økono-

mimedarbejder og sekretær,

erfaring med edb og løsning af

økonomiopgaver. Kendskab til

arbejdsgangene på en højere

læreanstalt er en fordel.

Ansøgningsfrist: 13/3-02, 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

administrator og institutsekre-

tariatsleder Inge F. H. Olsen, 

tlf. 3532 7981, e-mail: 

Inge.Olsen@pubhealth.ku.dk.

Medarbejder til 
økonomifunktion
Sted: Institut for Idræt, Sekretari-

atet.

Indhold: Kassefunktion herunder

bank, giro og salg af div. varer;

bogføring og registrering i ØSS

(universitetets regnskabssy-

stem); løbende regnskabskon-

trol og afstemning; rejseafreg-

ninger; budgetkontrol; lejlig-

hedsvis reception og telefon-

omstilling.

Kvalifikationer: Kendskab til

regnskabsføring, erfaring med

administrative opgaver og

mindre sagsbehandling, fortro-

lig med edb, især MS Office,

Word og Excel.

Til besættelse: Snarest muligt og

senest den 1/5-02.

Omfang: 30 timer/uge med mu-

lighed for fuld tid under ind-

dragelse af receptionsfunktio-

ner.

Ansøgningsfrist: 5/3-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere information:

www.ifi.ku.dk, Enno Hofeldt,

tlf. 3532 0827.

Overassistent
Sted: Geologisk Institut.

Indhold: Pasning af reception og

telefon; regnskabsfunktioner

(kontering, fondsregnskaber/

ØSS); ansvarlig for edb-journa-

lisering og arkiv; salg, udleve-

ring og administration af nøg-

ler, kopikort og kompendier til

studerende; fravær-, syge- og

ferieregistrering via edb/Scan-

Pas; postekspedition herunder

e-mail.

Kvalifikationer: Kontormæssig

erfaring, erfaring i regnskabs-

styring, kendskab til engelsk,

rutineret edb-bruger.

Omfang: Fastansættelse med 3

måneders prøvetid.

Til besættelse: 1/4-02.

Ansøgningsfrist: 4/3-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Merete

Lykke Johansen, tlf. 3532 2485,

e-mail: Meretelj@geol.ku.dk.

Journal- og sekretariats-
medarbejder – barselsvikar
Sted: Teknisk Administration, 

sekretariatet. 

Indhold: Journalisering i Scan-

Jour, forkontoropgaver i form

af post, skrivearbejde, telefon-

ekspedition, m.v.

Kvalifikationer: Erfaren PC-bru-

ger, gerne kendskab til Scan-

jour og fortrolig med MS-offi-

ceprodukterne Word, Excel,

Access og Outlook.

Omfang: Fra 1/5-02 til 1/7-03 med

mulighed for forlængelse.

Ansøgning sendes til: Personale

og Jura, Nørregade 10, P.O.B.

2177, 1017 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 4/3-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger. 

Yderligere oplysninger: Hanne

Jarl, tlf. 3532 2787, e-mail:

hnj@adm.ku.dk.

Industritekniker-/
maskinarbejderlærling
Sted: Astronomisk Observatori-

ums værksted som konstruerer

og bygger instrumenter til te-

leskoper verden over.

Ansøgning sendes til: Astrono-

misk Observatorium, Att.: Mor-

ten Liborius, Juliane Maries vej

30, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 25/2-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

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

ten Liborius, tlf. 3532 5936 el.

3532 5999.

Laborant/
laboratorietekniker
Sted: Molekylærbiologisk Institut

med arbejdsplads på Panum In-

stituttet.

Indhold/kvalifikationer: Labo-

rant/laboratorietekniker med

kendskab og erfaring inden for

dyreeksperimentelt arbejde

med transgene mus. Inkluderer

arbejde med murine embytek-

nikker, molekylærbiologiske

teknikker, immunhistokemi og

cyrostatsektionering af vævs-

prøver.

Omfang: Foreløbig for 23⁄4 år.

Ansøgningsfrist: 4/3-02, kl. 12.00.

Projektadministrator
AC-fuldmægtig

Sted: Medier og demokrati i net-

værkssamfundet (MODINET),

Institut for Film- og Medievi-

denskab.

Indhold: I samarbejde med pro-

jektlederen og styregruppen at

administrere projektets økono-

mi og websider samt at med-

virke til at planlægge og servi-

cere projektets forskningsteam

og deres arbejde, herunder

workshops og konferencer. 

Kvalifikationer: Administrativ er-

faring herunder økonomisty-

ring. Desuden gode formule-

rings- og kommunikations-

egenskaber både på dansk og

engelsk, erfaring i vedligehol-

delse af hjemmesider, akade-

misk uddannelse inden for hu-

maniora el. samfundsviden-

skab er en fordel.

Ansøgning: Vedlagt relevante bi-

lag.

Sendes til: MODINET, Att.: Forsk-

ningsleder, prof. Ib Bonde-

bjerg, Institut for Film- og Me-

dievidenskab, Københavns Uni-

versitet Amager, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S, tlf. 2442 1168, e-

mail: bonde@hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/3-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personalekontoret tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger:

www.modinet.dk.

Studentermedhjælpere
Sted: Portalværkstedet, KU’s 

internetsatsning.

Indhold: Hjælp til serverside,

scriptprogrammering for stu-

derende og ansatte inden for

administration, information og

kommunikation.

Kvalifikationer: Du skal helst

kunne tænke objektorienteret,

programmere efter eget og

andres design og programme-

re i ASP el. PHP. Bred erfaring

med at arbejde i grupper og

med databaseadministration.

Til besættelse: Snarest efter 1/3-

02.

Omfang: To stillinger a 15-20 ti-

mer/uge.

Ansøgningsfrist: 1/3-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Projekt-

leder Claus Damgaard, e-mail:

cld@adm.ku.dk, tlf. 3532 3962.

● ØVRIGE 
STILLINGER

Studenterjob
Sted: Studenterhuset.

Indhold: Barteam-ansvarlig der i

samarbejde med to andre løn-

nede har ansvaret for afviklin-

gen af International Café hver

onsdag aften.

Kvalifikationer: Engelskkundska-

ber.

Omfang: Vekslende arbejdstid in-

den for tidsrummet 19-03. 

Ansøgning sendes til: Studenter-

huset.

Ansøgningsfrist: 4/3-02.

Praktikophold ved 
Europa-Kommissionen
Sted: Bruxelles, Luxembourg eller

København. 

Indhold: Et såkaldt ‘Stagiaire-op-

hold’. Opholdet er ulønnet,

men i visse tilfælde kan ydes et

stipendium på ca. kr. 4.500 pr.

md. Ved Repræsentationen i

København er der selvstændi-

ge arbejdsopgaver i et ind-

gående samarbejde med såvel

danske som udenlandske myn-

digheder, parlamenter, politi-

ske partier, organisationer o.a.

Kvalifikationer: Studerende un-

der 30 år der min. er bachelor

og i gang med kandidatuddan-

nelsen.  

Omfang: 5 md. Stagiaireperioden

begynder 1/10 el. 1/3. 

Ansøgning: Skema fås ved henv.

på e-mail: eu@europa-

kommissionen.dk. Ansøgnings-

skemaet skal sendes til Bruxel-

les. Ønsker du opholdet i

København, skal en kopi af

ansøgningen sendes til Dorrit

Knudsen med et følgebrev

hvoraf det fremgår at det øn-

skede praktiksted er Køben-

havn. 

Ansøgningsfrist: Hhv. 31/3-02 og

30/9-02. 

Yderligere oplysninger: Europa-

Kommissionen, Repræsentati-

on i Danmark, Østergade 61,

Postboks 144, 1004 Kbh. K.

● PH.D. -
STIPENDIER

Ph.d.- stipendier i Økonomi
samt ved CAM (Centre for
Applied Microeconometrics)
Sted: Økonomisk Institut, Det

Samfundsvidenskabelige Fakul-

tet.

Indhold: Formålet er at forbere-

de den studerende til en fort-

sat karriere inden for økono-

misk forskning og undervis-

ning og uddanne højt kvalifi-

ceret arbejdskraft til job inden

for såvel den offentlige som

den private sektor. Uddannel-

sen sikrer den studerende kva-

lifikationer af god internatio-

nal standard på følgende tre

hovedområder: En generel vi-

den om økonomisk teori og

empiriske metoder, en special-

viden inden for området for

ph.d.- afhandlingen og en selv-

stændig forskningsindsats i

form af ph.d.-afhandlingen. 

Kvalifikationer: Ph.d.-stipendier

kan søges efter 5+3 el. 4+4 mo-

dellen. Stipendier efter 5+3

modellen tildeles ansøgere der

har afsluttet kandidateksamen.

Stipendier efter 4+4 modellen

tildeles ansøgere der har be-

stået 4. år af deres kandidat-

studium el. tilsv.

Til besættelse: Forventet start pr.

1/5-02 el. efter nærmere aftale.

Omfang: 3-4 år.

Ansøgningsfrist: 8/3-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ - stil-

lingsopslag.

Yderligere oplysninger: Ph.d.-stu-

dieleder Christian Schultz, tlf.

3532 3039, e-mail:

christian.schultz@econ.ku.dk.

Henv. vedr. CAM stipendiet og-

så til professor Martin

Browning, tlf. 3532 3070, 

e-mail:

martin.browning@econ.ku.dk.

Medier og Demokrati 
i Netværkssamfundet 
(MODINET)
Ph.d.- og post.doc.-stipendier

Sted: Medier og demokrati i net-

værkssamfundet (MODINET),

Institut for Film- og medievi-

denskab.

Indhold: 8 stipendier. MODINET

er et tværfaglig forskningspro-

jekt inden for humaniora og

samfundsvidenskab. Stipendi-

erne opslås inden for følgende

områder: Democracy, Govern-

ance and New public spheres;

Internet Strategies of Public

Broadcast Media and Cultural

Institutions; Everyday Life and

Digital Discourses as Aesthetic

Forms and Political Resources;

Journalism and the production

of meaning.

Til besættelse: 1/7-02 el. snarest

derefter.

Omfang: Ph.d.-stipendierne er

treårige mens post.docs nor-

malt vil være toårige. 

Ansøgning sendes til: Ph.d.-studi-

enævnet, Det Humanistiske fa-

kultet, Att.: Lene Svanholt,

Københavns Universitet, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 8/4-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nalekontoret tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Ib Bon-

debjerg, tlf. 2442 1168, e-mail:

bonde@hum.ku.dk el. Henrik

Bang, tlf. 3532 3717, e-mail:

hb@ifs.ku.dk. Se også

www.modinet.dk.

● STIPENDIER

Socrates-Erasmus 
studieophold i Europa
Målgruppe: Studerende fra de

humanistiske, samfundsviden-
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Kan du ikke få studier og økonomi til at
hænge sammen?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) i Fiol-

stræde 22, 3. etage hvis:

– økonomi, boligproblemer m.v. er blevet et større problem

end studierne

– du har brugt dine muligheder for støtte gennem SU, eller er

usikker på hvordan du bedst benytter den SU du har til rådig-

hed

– du har brug for at få overblik over din situation

Bestil tid på tlf. 3532 2790. Vejledningen er åben efter aftale.

Du kan også sende en e-mail til SA-studoekon@

adm.ku.dk hvor du fortæller hvad du vil tale med SØ-vejlederen

om - så vil vejlederen kontakte dig. Henvendelse kan foregå

helt anonymt.

Husk: Brug SU-kontoret i Fiolstræde 22 eller de faglige vejlede-

re på dit studie hvis du har generelle spørgsmål omkring SU,

f.eks. hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse, hvad man

gør hvis man vil have SU med til udlandet, om man skal søge

om SU igen når man kommer på overbygningen eller lignende.

Studiekreds for kvinder
Under emnet Litteratur – vore aner og formødre holdes foredrag fem onsdage i foråret fra kl. 19. 

Se www.evasark.dk for yderligere oplysninger. For tilmelding kontakt EVAs ARK, tlf. 3332 1824.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

skabelige og naturvidenskabe-

lige fakulteter ved KU. 

Støtte: Udvekslingspladser og sti-

pendier under de bilaterale

UNICA aftaler i EU’s studen-

termobilitetsprogram Socrates-

Erasmus.

Værtsuniversiteter: Université 

Libre de Bruxelles; Université 

Pierre et Marie Curie Paris VI;

Université de Paris VII Denis 

Diderot; Université de Paris-

Nanterre Paris X (NB! Der for-

udsættes franskkundskaber på

højt niveau); Universiteit van

Amsterdam; Università degli

studi di Roma Tre; Université 

de Lausanne; Universidad 

Autónoma de Madrid; Univer-

sidad Complutense de Madrid;

Freie Universität Berlin; Univer-

sität Wien. Aftalerne er fagspe-

cifikke.

Periode: 5-12 md. i det akademi-

ske år 2002-2003.

Ansøgning: Ansøgningsskema og

informationspjecen JEG VIL UD

fås hos Det internationale Kon-

tor, Fiolstræde 24 (mandag-

torsdag kl. 10-15).

Ansøgningsfrist: 15/3-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Nina

Christensen, Det internationale

Kontor.

Læs medier i Europa
Målgruppe: Fortrinsvis studeren-

de på overbygningsuddannel-

serne i Filmvidenskab og Me-

dievidenskab, men studerende

på andre niveauer kan også

komme i betragtning.

Støtte: Som led i Socrates-pro-

grammet på medieområdet

indkaldes ansøgninger ved-

rørende ophold ved andre eu-

ropæiske universiteter. Der er

mulighed for studieophold

uden undervisningsafgift i et, i

ganske få tilfælde to, semestre

ved universiteter i England

(London), Frankrig (Paris), Hol-

land (Amsterdam), Norge (Ber-

gen), Spanien (Barcelona, Sevil-

la), Sverige (Stockholm),

Grækenland (Thessaloniki) og

Tyskland (Berlin, Tübingen). I

Amsterdam og Thessaloniki fo-

regår undervisningen på en-

gelsk. Endvidere støtte til rejse

og ophold via EU’s bevillinger,

og under opholdet bevares SU. 

Periode: Det akademiske år 

2002-2003.

Ansøgning: Anvend skema for

studieophold i udlandet der fås

hos Det internationale Kontor

el. hos Socrates-koordinator

Anne Jerslev. Vedlæg beskrivel-

se af hidtidigt studieforløb, 

argumentation for opholdets

relevans for det samlede stu-

dium og forhåndsgodkendelse. 

Sendes til: Socrates-koordinator,

lektor Anne Jerslev, Institut for

Film- og Medievidenskab,

Københavns Universitet Ama-

ger, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 22/3-02.

Opslaget i fuld ordlyd: Anne 

Jerslev, tlf. 3532 8111, e-mail:

jerslev@hum.ku.dk.

Udvekslingspladser ved
California Institute of
Technology
Målgruppe: Studerende på KU

inden for Naturvidenskab: Ma-

tematik, fysik, astrofysik, biolo-

gi, kemi, datalogi, geologi o.l.

Samfundsvidenskab: Økonomi.

Støtte: KU har indgået en samar-

bejdsaftale med CALTECH

m.h.p. udveksling af studeren-

de. 

Periode: Efteråret 2002.

Ansøgning: Skema fås hos Det in-

ternationale Kontor, Fiolstræ-

de 24 P.O.B. 1143, 1010 Kbh. K.

Sendes til: Det Internationale

Kontor, P.O.B. 1143. 

Ansøgningsfrist: 15/3-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

2918, e-mail: nic@adm.ku.dk. 

Eleni Nakou Scholarship
Målgruppe: Studerende ved

højere uddannelsesinstitutio-

ner og andre unge som vil ud-

bygge deres kvalifikationer in-

den for erhvervslivet el. som

søger at styrke den kulturelle

kontakt og forståelse mellem

Danmark og Grækenland i

øvrigt.

Støtte: Et antal stipendier på ind-

til kr. 10.000 til danskere som

søger at videreuddanne sig i

Grækenland. Der forudsættes

et ophold på min. 2 md. 

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

fås ved henvendelse til Det

Danske Institut i Athen, Here-

fondos 14, GR 105 58 Athen,

tlf. 0030 10 3244644, fax 0030

10 3247230, e-mail:

info@diathens.com. 

Sendes til: Det Danske Institut i

Athen.

Ansøgningsfrist: 2/5-02.

● LEGATER

Accenture rejselegater
Målgruppe: Kandidatstuderende

der forventer at afslutte deres

uddannelse inden for 2 år med

stærk akademisk formåen og

praktisk erfaring der er opta-

get på et udenlandsk universi-

tet. Ph.d-stud. og eksport- og

diplomingeniør-stud. kan også

komme i betragtning.

Støtte: Et større antal rejselega-

ter a kr. 10.000 i f.m. studieop-

hold i udlandet.

Periode: Tidligst afrejse 4/5-02.

Ansøgning: Skema fås på

www.accenturejob.dk – for

studerende.

Ansøgningsfrist: 1/4-02, kl. 12.00.

Uddeling: Medio april.

Fabrikant Carl Christiansen
og hustru Esther Christian-
sens mindelegat
Målgruppe: En dansk studerende

– gerne stud.theol. – der øn-

sker at studere ved en lærean-

stalt i Hamborg.

Støtte: Legatet er på kr. 84.000 i

12 månedlige rater. Legatmod-

tageren forpligter sig til at vir-

ke som sømandskirkens ung-

domsmedarbejder nogle timer

om ugen. Sømandskirken er en

dansk folkekirke under Dansk

Sømandskirke i Fremmede

Havne og er samlingssted for

mange yngre danske i Ham-

borg.

Periode: Fra 1/8-02 til 31/7-03.

Ansøgning: Íntet skema. Skriv på

dansk.

Sendes til: Sømandspræst Henrik

Fossing, Dansk Sømandskirke

Hamborg, Postboks 500, 6330

Padborg.

Ansøgningsfrist: 28/2-02.

Yderligere oplysninger:

www.dankirke.de. Henrik 

Fossing, tlf. 0049 4037 1300, 

e-mail: Henrik@dankirke.de.

Inge Lehmanns Legat 
af 1983
Målgruppe: Forskere på ph.d.-

niveau inden for geofysik – pri-

mært til studier af jordens in-

dre og overfladelag – og for-

skere inden for eksperimen-

tel/empirisk psykologi. Evt. til-

lige ph.d.-studerende med

særlige omstændigheder om-

kring et udlandsophold. I år

har psykologer fortrinsret, men

geofysikere opfordres også til

at søge. 

Støtte: Fortrinsvis til forsknings-

ophold el. videregående forsk-

ningsuddannelse i udlandet.

Ansøgning skal dreje sig om et

forskningsprojekt der specifikt

kan udføres ved udlandsophol-

det.

Ansøgning: Vedlæg beskrivelse

af rejsens formål; udførlig pro-

jektbeskrivelse med budget-

overslag og kvalifikationer

samt evt. referencer. Sendes i 

6 eks.

Sendes til: Videnskabernes 

Selskab, H.C. Andersens 

Boulevard 35, 1553 Kbh. V

Ansøgningsfrist: 20/4-02.

Yderligere oplysninger: Prof. Rolf

Kuschel, Psykologisk Laborato-

rium, tlf. 3532 8762 el. stats-

seismolog Søren Gregersen, tlf.

3587 5050.

Legater for geografer
Støtte: Uddeling af Steensby’s

Rejselegat og Løfflers Rejsele-

gat. Enkelte legatportioner til

forskningsrejser på specialeni-

veau. 

Ansøgning: Kortfattet og med

angivelse af formål, budget og

vedlagt dokumentation for

studieforløb og eksaminer.

Sendes til: Geografisk Institut,

Øster Voldgade 10, 1350 Kbh.

K.

Ansøgningsfrist: 15/3-02.

Yderligere oplysninger: Prof.

Christian Wichmann Matthies-

sen, e-mail:

cwm@server1.geogr.ku.dk.

Lektor Marius Danielsens
Fond
Målgruppe: Studerende ved KU

med engelsk som hovedfag.

Støtte: Til opholdsudgifter ved

studierejser. 

Periode: Hovedsageligt i andet

halvår af 2002.

Ansøgning: Vedlæg angivelse af

cpr.nr. og udførlige oplysnin-

ger om hidtidigt studium, pla-

ner og et budgetoverslag samt

dokumentation - hvis muligt -

for optagelse på et udenlandsk

universitet og udtalelse(r) fra

min. en faglærer.

Sendes til: Bestyrelsen for Lektor

Marius Danielsens Fond, Att.:

formand Henning Ørum, 

Engelsk Institut, Njalsgade 84,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 3/4-02.

Uddeling: Forår og efterår.

Observator, mag.scient. 
Julie Marie Vinter Hansens
Rejselegat
Målgruppe: Studerende og yngre

kandidater med afsluttet BA

el. tilsv. inden for fagene astro-

nomi, matematik og fysik. Un-

der lige kvalifikationer har

kvinder fortrinsret frem for

mænd og fagene prioriteres i

nævnte rækkefølge. 

Støtte: Til studierejser i portioner

på min. kr. 5.000. Ikke til

studierejser hvis eneste formål

er at deltage i kongresser, sym-

posier o.l.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om uddannelse; videnskabeli-

ge kvalifikationer; cpr.nr.;

adresse samt studierejsens for-

mål, varighed og budget. Stiles

til legatets bestyrelse. 

Sendes til: Astronomisk Obser-

vatorium, Att.: Henning Jør-

gensen, Juliane Maries Vej 30,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/4-02.

Studiefonden for Idræt
Støtte: Stipendier til lærere der

ønsker videreuddannelse i fa-

get idræt ved Institut for Idræt

el. formidlet af Instituttet i

samarbejde med andre institu-

tioner; til studerende ved Insti-

tuttet til specielle arbejder der

retter sig mod faget idræt i

den danske skole. Der ydes ik-

ke støtte til deltagelse i sports-

stævner, mesterskaber o.l. 

Vedtægter kan læses på

www.ifi.ku.dk.

Ansøgning: Skema fås på hjem-

mesiden el. ved henv. til tlf.

3532 0823 (kl. 10-11). 

Sendes til: Studiefonden, c/o In-

stitut for Idræt, Københavns

Universitet, Nørre Allé 51, 2200

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 2/4-02, kl. 12.00.

Konsul Axel Nielsens 
Mindelegat
Rettelse

Fristen for ansøgning blev i sidste

nummer fejlagtigt annonceret

til den 11/4-02. Den rigtige

ansøgningsfrist er den 11/3-02.

Vi beklager fejlen.

Legattildelinger ▼

Studenternes Venners legat
Uddelingen er nu afsluttet, og de

der er kommet i betragtning,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret.

● FORSKNINGS-
STØTTE

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

mulating collaborative cancer

research within the Nordic 

countries (min. two countries).

The research projects must 

have cancer relevance, be 

uniquely suited to be carried

out within the Nordic coun-

tries, and the effect of collabo-

ration should be synergistic.

Funding of such collaborative

projects is restricted to epide-

miological studies utilizing the

national cancer registers; clini-

cal trials;  planning of such stu-

dies and pilot projects (e.g.

within Scandinavian planning

groups). From this year the

NCU will support fewer but

more extensive projects. Grants

are only provided for one year.

Further support for the project

will need new applications.

Period: 2003.

Applications: In English. Must 

include application form; speci-

fied budget; project descrip-

tion (max. 10 p.); short cv (1-2

p.); references; list of publica-

tions; signed letter of collabo-

ration commitment; ethical

committee approval of the

project (if applicable).

To be sent to: In 1 original and 

7 copies to NCU, The Swedish

Cancer Society, Dept. of 

Research and Development, 

S-101 55 Stockholm, Sweden.

Deadline for applications: 16/5-02.

Lundbeckfondens Forsker-
pris for Yngre Forskere 2002
Indkaldelse af forslag 

til kandidater

Målgruppe: En dansk forsker un-

der 40 år der har præsteret

fremragende forskning inden

for sundheds- og naturviden-

skaberne.

Støtte: Lundbeckfonden vil også i

2002 som en personlig hæder-

spris uddele kr. 150.000. Ret til

at indstille kandidater har pro-

fessorer og lektorer ved de

højere uddannelsesinstitutio-

ner og forskere på et tilsvaren-

de niveau ved sektorforsk-

ningsinstitutionerne i Dan-

mark. Kandidater indstillet i

2001 vil kunne genindstilles. 

Ansøgning: Indstillingen skal be-

stå af et motiveret forslag

(maks. 4 s.) samt kandidatens

cv og publikationsliste. Sendes

i 5 eks. Ikke som fax el. e-mail.

Sendes til: Lundbeckfonden, 

Vestagervej 17, 2900 Hellerup. 

Ansøgningsfrist: 1/6-02.

Yderligere oplysninger:

www.lundbeckfonden.dk. Fon-

dens direktør, Steen Hem-

mingsen, ph.d., tlf. 3912 8000.

Nordiska folkhälsopriset
Stöd: Priset består av ett diplom

samt 50.000 SEK och delas ut

till en individ, organisation el-

ler institution som gjort en vik-

tig insats för att förbättra folk-

hälsan i Norden antigen i ett

land som kan vara ett före-

döme för andra nordiska län-

der eller i hela Norden.

Ansökan: Förslag med motive-

ring.

Sändas till: Nordiska Hälsovårds-

högskolan, box 12133, SE-

40242 Göteborg, Sverige.

Ansökningstid: 25/3-02.

Utdelning: I samband med de

nordiska hälso- och socialmini-

strarnas årliga möte i juni.

Kontaktpersoner: Sonja Chri-

stenson, e-mail: sonja@nhv.se,

www.nhv.se.

Statens Samfundsviden-
skabelige Forskningsråds
frie midler
Målgruppe: Samfundsvidenska-

belige forskere.

Støtte: Støtte til forskningsaktivi-

teter.

Periode: 2002 og senere.

Ansøgning: Se

www.forsk.dk/ssf/opslag/

index.htm for procedure.

Ansøgningsfrist: 15/3-02, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: SSF’s 

sekretariat, tlf. 3544 6200.

Statens Teknisk-Videnska-
belige Forskningsråd
Støtte: Indkaldelse af interessetil-

kendegivelser om rammepro-

grammer samt ansøgninger til

talentprojekter og forsknings-

projekter af høj videnskabelig

kvalitet med et teknisk-viden-

skabeligt sigte.

Ansøgningsfrist: 2/4-02.

Yderligere oplysninger:

www.forsk.dk

● PRISOPGAVER

Det Danske Akademi
udskriver prisopgave
Emne: En analyse af generations-

begrebet i litteraturen. Syns-

vinklen kan være forfatterens

eller kritikerens - eller den kan

hentes i forskningstraditionen.

Prisopgaven der kan have ka-

rakter af et essay el. en faglig

afhandling, skal være på ca. 40

normalsider. Der udsættes en

pris på kr. 50.000 for det bed-

ste manuskript. 

Ansøgning: Prisopgaven skal ind-

leveres anonymt under et

mærke. Sammen med opgaven

indleveres en lukket konvolut

med samme mærke og inde-

holdende en seddel med angi-

velse af forfatterens navn,

adresse og telefonnummer.

Konvolutten åbnes kun hvis

opgaven vinder.

Sendes til: Det Danske Akademi,

Rungstedlund, Rungsted

Strandvej 111, 2960 Rungsted

Kyst. 

Ansøgningsfrist: 1/8-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:

www.danskeakademi.dk/

synspunkt.htm.

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  3  . 2 0 0 2 15

Syng i kor
TAP-koret søger nye sopraner, alter, tenorer og basser. Koret synger klassiske

korværker og danske/nordiske sange. Lidt korerfaring og et vist nodekend-

skab er en fordel. Mød op en mandag kl. 17-19.15 i Klerkegade 2, 1., lok. 112.



● EKSAMEN

Jura ▼

Eksamenstilmelding 
Fag: Samtlige prøver ved Juridisk

Bachelor- og Kandidateksa-

men.

Termin: Sommeren 2002.

Tilmelding: Kun via internettet i

perioden 25/2 t.o.m. 8/3-02 på

www.ku.dk./selvbetjening/.

Husk pinkode og at bekræfte

tilmeldingen ved evt. at tage

et print som kvittering.

Dispensationsansøgningsfrist:

Ansøgninger om forlænget tid

til skriftlig eksamen skal være

indleveret senest samtidig med

ordinær tilmelding til eksa-

men.

Yderligere oplysninger: Studie-

kontoret-Jura, Brandstationen,

St. Kannikestræde 11, gennem

porten over gården, tlf. 3532

2626 (mandag-fredag kl. 10-15.)

Samfundsvidenskab ▼

Eksamenstilmelding på
økonomi
Termin: Juni 2002.

Tilmelding: For studerende på fa-

kulteterne ved KU er der til-

melding i uge 10-12 2002 på

de studerendes selvbetjening

på www.ku.dk.dk/

selvbetjening. Ingen tilmelding

på blanket. For meritstuderen-

de fra andre uddannelsesinsti-

tutioner, studerende under

åben uddannelse og ph.d.-stu-

derende er der tilmelding i uge

11 i SAMF Informationen, St.

Kannikestræde 13, st. kl. 10-15.

Dispensationsansøgningsfrist:

15/3-02. Dispensationsansøg-

ninger sendes til Studievejled-

ningen, Studiestræde 6, 1455

Kbh. K.

Eksamensplanen: Evt. ændringer

vil fremgå i studieinformations-

systemet på www.sis.ku.dk.

Yderligere oplysninger:

www.samf.ku.dk/eks/eksamen

el. Det Samfundsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Humaniora ▼

Eksamenstilmelding
Termin: Sommereksamen 2002.

For disse institutter/fag gælder

nedenstående: Asien-institut-

tet (Indisk, Indonesisk, Japansk,

Kinesisk, Koreansk, Sydøst-

asienstudiet, Thai, Tibetansk

og Østasienstudiet); Institut for

Almen og Anvendt Sprogvi-

denskab (Audiologopædi, 

Fonetik, Lingvistik, Indoeuro-

pæistik, Datalingvistik, Sprog-

psykologi, Fremmedsprogs-

pædagogik); Institut for Ar-

kæologi og Etnologi (Forhisto-

risk arkæologi, Klassisk arkæo-

logi, Europæisk etnologi);

Carsten Niebuhr Instituttet for

Nærorientalske Studier (Ara-

bisk, Assyriologi, Hebraisk,

Nærorientalsk Arkæologi, Per-

sisk, Tyrkisk, Ægyptologi); Insti-

tut for Eskimologi; Institut for

Filosofi, Pædagogik og Retorik

(inkl. Humanistisk Informatik

og tilvalgskurset “The Humani-

ties in European Culture”);

Center for Folkloristik; Institut

for Tysk og Nederlandsk; Insti-

tut for Kunsthistorie, Dans og

Teatervidenskab; Institut for

Litteraturvidenskab; Institut

for Psykologi; Institut for Reli-

gionshistorie (Kristendomshi-

storie, Religionshistorie, Religi-

onssociologi og Indianske

sprog og kulturer); Køben-

havns Universitets Østeuropa-

institut (Albansk, Balkanistik,

Bulgarsk, Polsk, Russisk, Serbo-

kroatisk, Tjekkisk, Østeuropa-

studier og Moderne græsk) og

Fælleselement (Humanistisk vi-

denskabsteori & Humaniora og

europæisk kultur).

Via internettet: På

www.hum.ku.dk - Studie-infor-

mation, studerendes selvbetje-

ning i perioden 4/3 t.o.m. 18/3-

02, kl. 10.00.

Studiekontorets eksamenadmini-

stration: på TORVET ml. trappe

17 og 18 på KUA fra 11/3

t.o.m. 15/3-02. Alle dage kl. 10-

16, torsdag 14/3 dog til kl.

17.00.

Tilmelding på instituttet: Flg. in-

stitutter/fag skal tilmelde sig til

eksamen direkte på instituttet

(se opslag om åbningstid på in-

stituttet): Engelsk Institut, In-

stitut for Film- og Medieviden-

skab, Institut for Græsk og La-

tin, Institut for Historie, Musik-

videnskabeligt Institut, Institut

for Nordisk Filologi (Dansk,

Finsk, Minoritetsstudier, Center

for Kvinde- og Kønsforskning

og Center for Arbejderkul-

turstudier), Romansk Institut

(Fransk, Italiensk, Portugisisk,

Rumænsk og Spansk).

Tilmelding til elementarkursus i

Græsk og Latin: I forbindelse

med undervisningen el. ved

henvendelse til koordinator

Per Methner Rasmussen,

Købmagergade 50, port A, 2.,

lok. 217a, tlf. 3532 3631 (man.,

tir. og tor. kl. 10-13).

Husk ved eksamenstilmeldingen:

Gyldigt årskort (hvis du ønsker

at gå til eksamen i sidste fag

på bacheloruddannelsen og

første fag på kandidat-/over-

bygningsuddannelsen i samme

termin skal både bachelorud-

dannelsen kandidat-/overbyg-

ningsuddannelsen være anført

på årskortet); Fakultetets skri-

velse vedr. din optagelse på ba-

chelortilvalgsfag; evt. breve

vedr. dispensationer; kursus-

kort.

Fravær: Ved sygdom el. rejse i til-

meldingsperioden kan tilmel-

dingsskema rekvireres skrift-

ligt. 

Afmelding: Primo maj modtager

alle tilmeldte et eksamensbrev

med en blanket for hver til-

meldt prøve. Ved evt. afmel-

ding skal denne blanket an-

vendes.

Dispensationsansøgningsfrist: På

studiekontoret, KUA, lok.

10.1.40 kan i særlige tilfælde

udleveres en dispensationsvej-

ledning som skal afleveres se-

nest 25/3-02.

Naturvidenskab ▼

Eksamenstilmelding på
bachelor- og kandidat-
uddannelsen
Fag: Matematik, Datalogi, Stati-

stik, Aktuar, Matematik-Øko-

nomi, Fysik, Astronomi, Biofy-

sik, Geofysik, Kemi, Miljøkemi,

Biokemi, Geografi, Geologi,

Geologi-Geofysik, Biologi og

Idræt.

Termin: Sommereksamen 2002.

Tilmelding: Uge 9-10 fra 25/2

t.o.m. 8/3-02 på

www.ku.dk/selvbetjening/ el.

på Studie- og Eksamenskon-

toret, Øster Voldgade 3. Til-

meldingen kan ikke finde sted

på institutterne. Eftertil-

melding er ikke mulig.

Afmelding: Alle afmeldinger til

eksamen skal ske skriftligt til

Studie- og Eksamenskontoret

senest 1 uge før eksamen. Ved

mundtlige eksaminer der

strækker sig over flere dage,

regnes fristen fra en uge før

første eksamensdag. 

Yderligere oplysninger:

www.nat.ku.dk/studadm el.

Studie- og Eksamenskontoret,

Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K,

tlf. 3532 4260, e-mail: NAT-

eksamenskontor@adm.ku.dk.

● KURSER

Kurser på 
Det Kongelige Bibliotek
Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Tid: 26/2-02, kl. 10.15-13.15. 

Sted: Fiolstræde.

Tid: 28/2-02, kl. 13.15-16.15. Kur-

set er på engelsk.

Sted: KUA.

Tid: 1/3-02, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Kursus: Introduktion til tids-

skriftssøgning og artikelsøg-

ning.

Tid: 27/2-02, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Tid: 6/3-02, kl. 10.15-13.15.

Sted: KUA.

Kursus: Introduktion til emnesøg-

ning ud fra de ressourcer der

tilbydes på Det Kongelige Bib-

lioteks hjemmesider.

Tid: 4/3-02, kl. 13.15-16.15.

Sted: KUA. 

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747#1,

el. via e-mail: iod@kb.dk. Evt.

ændringer kan ses på:

www.kb.dk/yd/kurser/.

PhD-course in modern 
sociological theory
Time: 26/8-02

Organizer: Associate Professor,

ph.d. Øjvind Larsen.

● MØDER

Seksualitet og køn – i et 
psykoanalytisk perspektiv
Seksualitet og kvindelighed

Oplæg: Kvindelighed ved Lene

Madsen, psykoanalytiker; Om

kvindelighed, seksualitet og

nydelse ved Tommy Thambour,

psykoanalytiker.

Tid: 25/2-02, kl. 19.30.

Sted: Vesterbro Kulturhus,

Lyrskovgade.

Arrangør: KLAG, Klinisk Laca-

niansk Arbejdsgruppe.

Yderligere oplysninger: René

Rasmussen, tlf. 3879 9491, 

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

Det gode, det onde og den
virkelig grusomme – hvor-
dan skal vi forholde os til
11. september?
Indhold: Aftenen vil bestå af en

temagudstjeneste med efter-

følgende foredrag af etnolog

og forfatter Karen Schousboe.

Derefter diskussion. Hvis man

kun ønsker at høre foredraget,

er der indgang ad døren ved

kordegnekontoret kl. ca. 20.15.

Tid: 27/2-02, kl. 19.30.

Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothers-

gade 148.

Arrangør: Studenterpræsten ved

Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest.

Temadag i Handicappede
Studerende og Kandidater
Indhold: Fejring af foreningens

10-års jubilæum med et tema-

arrangement og efterfølgende

buffet. Temaet er Specialpæda-

gogisk støtte, Efteruddannelse

og Erhvervsliv. 

Oplægsholdere: Konstitueret

kontorchef Erik Thorsen, Un-

dervisningsministeriet; special-

konsulent Ole Boesen, SU-sty-

relsen; jurist Ane Fink Espersen,

Center for Ligebehandling af

Handicappede og projektleder

Peter Bisgaard, Novo Nordisk.

Tid: 28/2-02, kl. 15.30-18.00.

Sted: Valby Medborgerhus, Tea-

tersalen, Valgårdsvej 4, 2500

Valby.

Arrangør: HSK, tlf. 3532 9101.

Hertoft-eftermiddag: 
Erfaringer fra Center for
Voldtægtsofre
Indhold: Rigshospitalets lands-

dækkende videns- og behand-

lingscenter for voldtægtsofre

åbnede sidste år, og i sit oplæg

vil Katrine Sidenius præsentere

centrets grundlag, metoder og

foreløbige erfaringer.

Tid: 28/2-02, kl. 16-18.

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk

Afd. O`s Auditorium, Borgm.

Jensens Allé 55, opg. 61A.

Arrangør: Dansk Forening for Kli-

nisk Sexologi, tlf. 4399 6619.

Høring: Menneskerettig-
heder og terrorbekæmpelse
Indhold: Forskel på terrorisme/

legal modstandskamp; forsvar

for demokrati og menneske-

rettigheder, nationalt/interna-

tionalt; ændringer i udlændin-

geloven – hvor går grænsen?

Oplæg: Helsingforskomiteen, Ad-

vokatrådet, Dansk Flygtninge-

hjælp, Det Danske Center for

Menneskerettigheder og

Amnesty International. Retsud-

valg, Integrationsminister og

Justitsminister er inviteret til at

kommentere oplæggene. I

øvrigt åben debat.

Tid: 2/3-02, kl. 9.30-13.30.

Sted: Folketinget, Landstingssa-

len.

Tilmelding: Tilmelding med navn

og adresse inden 24/2 til 

Helsingforskomiteen, 

tlf. 3391 8118 ml. 10-16 el. 

e-mail: dk-h-com@mail.tele.dk.

Arrangør: Dansk Retspolitisk For-

ening og Helsingfors Komiteen.

Tilvalgsorientering på
Biologi
Målgruppe: Biologistuderende

på andet år. 

Minimesse hvor undervisere og

studerende fra de større kurser

på tilvalgsdelene vil være til

stede. 

Studievejledningen oplyser om

regler og muligheder og to

studerende fortæller om deres

erfaringer med tilvalgsdelen

og reflektioner over valg af

kurser på tilvalgsdelen.

Tid: 7/3-02, kl. 18.00-20.30.

Sted: August Krogh Instituttet,

Aud. 1.

Arrangør: Den Naturvidenskabe-

lige Studievejledning.

Dobbeltforedrag i Dansk
Naturhistorisk Forening
Indhold: Sommerfuglens vinge-

beklædning ved ph.d.-stud.

Thomas Simonsen. Den fanta-

stiske bjørnedyr-fauna på Færø

Banke ved stud.scient. Jesper

Guldberg Hansen.

Tid: 7/3-02, kl. 19.30.

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B.

Arrangør: Dansk Naturhistorisk

Forening, www.aki.ku.dk/dnf/.

International get-together
for women
Network for English-speaking

women.

Time: 9/3-02, kl. 14-17.

Place: Vimmelskaftet 35 B, 4.

Organizer: EVAs ARK, 

www.evasark.dk.

Generalforsamling i Fore-
ningen Studenterhuset 
Målgruppe: Foreningens med-

lemmer. Nye medlemmer skal

være indmeldt, og gamle med-

lemmer skal have fornyet deres

medlemskab senest 19/3-02, 

kl. 18.

Dagsorden: Valg af dirigent og

referenter; bestyrelsens beret-

ning; fremlæggelse og god-

kendelse af årsregnskab; god-

kendelse af budget og fastsæt-

telse af kontingent; beslutning

om anvendelse af overskud el-

ler dækning af tab i henhold

til det godkendte årsregnskab;

godkendelse af ny aktivitets-

gruppe; indkomne forslag;

valg af formand, bestyrelses-

medlemmer, suppleanter, revi-

sor; eventuelt. Indkomne for-

slag fra medlemmer skal være

bestyrelsen i hænde senest 6/3-

02. Vil man kandidere til besty-

relsen, skal man indlevere et

skr. opstillingsgrundlag til be-

styrelsen senest 14 dage inden

generalforsamlingen.

Tid: 20/3-02, kl. 18.00.

Sted: Købmagergade 52, 1.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Mangfoldigheden i recepti-
onen af Bourdieu i Danmark 
Målgruppe: Studerende og for-

skere der arbejder med eller

henter inspiration hos den net-

op afdøde franske sociolog Pi-

erre Bourdieu og tilknyttede

forskningstilgange.

Indhold: Kim Esmark, Institut for

Historie og Social Teori, RUC,

fortæller om hvordan han har

brugt Bourdieu i en analyse af

religiøse ritualer og sociale

konfliktprocesser i magtfeltet 

i det feudale Frankrig i det 

10. - 12. århundrede; Carsten

Sestoft, Litteraturvidenskab,

KU fortæller om hvordan han

har arbejdet med Bourdieus

sociologi inden for litteraturvi-

denskab; Anders Mathiesen,

Socialvidenskab, RUC vil på

baggrund af del 2 i sin seneste

bog Uddannelsernes sociologi

fortælle om Bourdieus feltbe-

greb med en analyse af foran-

dringer i diskussionen af ud-

dannelsessystemets opgaver

gennem 1980`erne og 90`erne.

Tid: 27/2-02, kl. 13-18.

Sted: Nørre Allé Medborgerhus,

Nørre Allé 7, lok. 305.

Arrangør: HEXIS - forum for sam-

fundsvidenskabelig forskning,

www.hexis.dk.

Facing Atrocities: Between
Ethics and Politics
Indhold: Seminaret går ud fra at

man kun kan føre en fornuftig

filosofisk diskurs om etiske og

politiske problemstillinger i

dialog med en analyse af kon-

krete begivenheder. Seminaret

er et forum for refleksion

blandt humanister over hvor-

dan og på hvilke måder gru-

somheder sætter dagsorden

for diskussion af etik og politik

i vore dage. Seminaret forgår

på engelsk.  

Program: Introduction ved Robin

May Schott, Forskningsleder,

FREJA-projekt, Filosofi, KUA;

Intellectuals and the Nationa-

lisms in the former Yugoslavia

ved Frederik Stjernfelt, lektor,

Litteraturvidenskab, KUA; The

Body as Language in Therapy

of Sexually Tortured Women

ved Libby Tata Arcel, lektor,

Psykologi, KUA og IRCT; Indivi-

dual and Collective Evil ved Ar-

ne Johan Vetlesen, professor,

Universitetet i Oslo; Reflections

on Responsibility arising from

Genocide ved Thomas Brud-

holm, ph.d.- studerende
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Lej tennisbaner
Der er ledige udendørs tennisbaner til leje både hverdage og weeken-

der i perioden 1. maj - 30. september. Kontakt Institut for Idræt, tlf.

3532 0832 kl. 8-15.
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DPU/Center for Holocaust og

Folkedrabstudier; Confronting

the Germans/Confronting the

Past ved Susan Neiman, direk-

tør, Einstein Forum.

Tid: 28/2-02, kl. 9.15-17.00.

Sted: Før frokost på KUA i 

lok. 13.1.59, efter frokost i 

pavillon I.

Arrangør: FREJA-projektet 

Filosofi på tværs.

Det flerkulturelle og 
fremtiden
Indhold: Seminaret er en opfølg-

ning på efterårets foredrags-

række. Formålet er at give

nogle eksempler på hvilken

forskning der foregår i temaer

relateret til det såkaldte multi-

kulturelle samfund. Danmark

præges i stadig stigende grad

af øget kulturel, etnisk, natio-

nal, religiøs og sproglig mang-

foldighed og spørgsmålet om

hvordan man kan vedligeholde

samfundets sammenhængs-

kraft er på dagsordenen. Det

overordnede samfundsmæssi-

ge projekt handler om hvor-

dan man kan udvikle rummeli-

ge og fleksible fællesskaber

hvor etniske minoriteter både

opfattes og opfatter sig selv

som potentielle nye medbor-

gere. Hvor skal grænserne gå

for hvad der er en samfunds-

nødvendig fælles ramme, og

på hvilke områder må borger-

ne selv bestemme over deres

liv? Seminaret vil gennem en

vifte af forskningsprojekter

komme ind på disse overord-

nede problemstillinger.

Tid: 28/2-02, kl. 10.15-16.00.

Sted: Geologisk Museum, Øster

Voldgade 5-7.

Arrangør: Flemming Røgilds og

Yvonne Mørck, tlf. 3532 3249.

Learning to be green: the
precautionary principle and
risk in contemporary society
Spekaers: Nigel Roome, Professor

of Sustainable Enterprise and

Transformation, Erasmus Uni-

versity, Rotterdam and David

Gee, European Environmental

Agency, Information Needs

Analysis and Scientific Liason.

Time: 1/3-02, kl. 14.15-16.00.

Venue: Institute of Geography,

2nd floor, Auditorium.

Organizer: Gene Desfor, Institute

of Geography, e-mail: 

ged@server1.geogr.ku.dk.

Tværvidenskabeligt sympo-
sium: Indoeuropæerne –
sproget og forhistorien
Indhold: Fagene lingvistik, filolo-

gi, antropologi, historie, reli-

gionsvidenskab, palæontologi

og zoologi mødes for at gøre

status over og diskutere de se-

neste års forskning inden for

sprogets tidlige udvikling og

de indoeuropæiske studier.

Oplægsholdere og debattører:

Ca. 40 skandinaviske forskere,

bl.a. professor Kristian Kristian-

sen, Göteborgs Universitet; ad-

junkt, ph.d. Morten Warmind,

KU; Adm. overlæge Peter K.A.

Jensen, Aarhus Universitetsho-

spital og lektor, dr.phil. Jens 

Elmegård Rasmussen, KU.

Sprog: dansk, svensk og norsk.

Tid: 7- 9/3-02, kl. 10.15-18.00.

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet.

Arrangør: Indo-Europæisk 

Selskab.

Yderligere oplysninger:

www.stud.hum.ku.dk/olander/

symposium/ Adam Hyllested,

tlf. 3537 7730, e-mail: 

adahyl@cphling.dk. 

Rückkehr der Religionen.
Herausforderungen an eine
Religionstheorie
Indhold: Seminaret er en opfølg-

ning på forelæsningen 7/3 (se

s. 19) og foregår på engelsk.

Tid: 8/3-02, kl. 11-13.

Sted: Oplyses ved Institut for Sy-

stematisk Teologi.

Arrangør: Institut for Systematisk

Teologi.

Mitochondria and 
regulation of cell death
Speakers: Marcel Leist, H. Lund-

beck A/S, DK; Fabio Di Lisa,

Università di Padova, Italy; Ma-

ria Høyer-Hansen, Danish Can-

cer Society; Jochen H.M. Prehn,

University Münster, Germany;

Elisabetta Vaudano, H. Lund-

beck A/S, DK; Tadeusz Wieloch,

Wallenberg Neuroscience Cen-

ter, Lund, Sweden; Aviva

Tolkovsky, University of Cam-

bridge, UK.

Abstracts: BioZoom vol. 5, no. 1

and www.biokemi.org.

Time: 20/3-02, kl. 13.00-16.45.

Venue: Panum Institute, Bleg-

damsvej 3, Hannover Audito-

rium.

Organizer: Danish Society for

Biochemistry and Molecular

Biology, www.biokemi.org.

Liselundseminar: 
Det velsignelsesrige liv?
Indhold: Hvad er velsignelse,

hvorfra stammer den, hvordan

virker den og hvad skal den til

for? Gør den os mætte, trygge,

satte og tilfredse på bekost-

ning af længsel og lidenskab?

Hvordan forholder velsignelse

sig til til nåde, forsoning og til-

givelse? Er velsignelse mere

end et kirkeligt ritual? Har den

betydning i menneskers be-

vidsthed også uafhængigt af

kirkens rum? Det er nogle af

de spørgsmål der vil blive be-

lyst både ud fra teologiske og

litterære synsvinkler.

Foredragsholdere: Geert Hall-

bäck, cand.theol., lektor i bi-

belsk eksegese, KU; Jørgen De-

mant, cand.theol., sognepræst

ved Lyngby Kirke; Erik Skyum-

Nielsen, mag.art., forsknings-

bibliotekar ved Det kgl. Biblio-

tek; Henrik Wivel, dr.phil., jour-

nalist og forfatter og Kirsten

Bøggild, cand.theol., sogne-

præst ved Aarhus Domkirke. 

Tid: 8-10/4-02.

Sted: Liselund Kursuscenter,

Slotsallé 44, 4200 Slagelse.

Tilmelding: Til Liselundseminar

2002 ved betaling af deposi-

tum på kr. 200 til konto nr.

6490425, reg. nr. 1199, senest

15/3. 

Arrangør: Seminaret planlægges

af en arbejdsgruppe ved Lise-

lund, e-mail: info@liselund.dk

og afholdes under Folkeuniver-

sitetet.

Yderligere oplysninger: Anne

Sofie Schøtt, tlf. 3645 4414, 

e-mail: anne.sofie.schoett@

skolekom.dk.

Konference: Psykiatrisk
Vård Och Behandling –
fremtida vägval för praxis
och forskning
Tid: 23 - 25/4-02.

Sted: Västerås, Sverige. 

Tilmelding: Inden 28/2-02.

Arrangør: Mälardalens Högskola,

Landstinget Västmanland,

www.acc.se. 

● KULTUR

Hotel Pro Forma:
jesus_c._odd_size
Indhold: Forestillingen er en van-

dring gennem Bibelens optrin

og udsagn der består af skue-

spil, performance, billede, in-

stallation, film, prædiken, in-

teraktiv skriftesol, kaffestue,

orgelspil og lydkunst. Deltag i

qiuzzen på

www.sund.ku.dk/praest og

vind en billet eller sørg selv for

at købe den.

Tid: 12/3-02, kl. 19.45.

Sted: Nikolaj Udstillingsbygning,

Nikolaj Plads.

Arrangør: Studenterpræsten ved

Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Læge Jeanne Duus Johansen

Titel: Contact Allergy to Fragran-

ces – Clinical and Experimental

investigations of the fragrance

mix and its ingredients.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Kaare Weis-

mann og prof., overlæge,

dr.med. Gunhild L. Skovgaard.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Finn Gyntelberg,

Arbejds- og Miljømedicinsk Kli-

nik, Bispebjerg Hospital, tlf.

3531 6061.

Tid: 15/3-02, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Historisk Muse-

um, Bredgade 62.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Løvsangervej 7, 2900

Hellerup. Indstillingen kan

købes ved skr. henv. til Fakul-

tetssekretariatet.

Speciallæge Marianne Haim

Titel: Epidemiology of Retinitis

Pigmentosa in Denmark.

Officielle opponenter: Overlæge

Ernst Goldschmidt og overlæge

Ruth Riise.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Jan U. Prause,

Øjenklinikken, Rigshospitalet,

tlf. 3545 2504.

Tid: 22/3-02, kl. 14.30.

Sted: Teilum Bygningen  Aud. A.,

Frederik V’s Vej 11.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved at fremsen-

de frankeret svarkuvert (kr.

10,50) til forfatteren, Johanne

Korchsvej 56, 4700 Næstved.

Indstillingen kan købes ved skr.

henv. til Fakultetssekretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Jens Dalgaard Hove

Titel: Quantitative cardiac posi-

tron emission tomography -

Analysis of spillover from the

right ventricle onto the inter-

ventricular septum.

Tid: 28/2-02, kl. 13.00.

Sted: Teilum bygningen, Aud. B,

Frederik V´s Vej 11.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Ole Suhrs Gade 7,

2.th., 1354 Kbh. K, e-mail: 

jhove@nru.dk.   

Jens Bitsch Jensen

Titel: The influence of Acute and

Chronic Antidepressant Treat-

ment on the Hypothalamic-

Pituitary-Adrenocortical Axis.

Tid: 28/2-02, kl. 14.00.

Sted: Teilum bygningen, Teilum B. 

Yderligere oplysninger: 

Afhandlingen kan fås ved

henv. til forfatteren, e-mail: 

JBJ@Neurosearch.dk.   

Hanne Harpøth Abildstrøm

Titel: Ældre og postoperative

cognitive dysfunktion. Gene-

tisk disposition, Forandringer 

i cerebralt blood flow og Lang-

tidsprognose.

Tid: 1/3-02, kl. 15.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. I.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Anæstesi og operati-

onsklinikken 4132, HovedOrto-

Centret, Rigshospitalet, e-mail:

habil@rh.dk.   

Elisabeth Held

Titel: Prevention of irritant skin

reaction in relation to wet

work. Effect of moisturizers,

gloves and educational pro-

grams.

Tid: 5/3-02, kl. 15.00.

Sted: KAS Gentofte, Det store

Auditorium.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, e-mail: elisabeth-

held@dadlnet.dk.   

Pernille Jansen

Titel: Role of NCAM and the 

ligand C3d in in vivo and in 

vitro brain development and

regeneration.

Tid: 8/3-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

forfatteren, e-mail:

pjansen@biokemi.au.dk.   

Naturvidenskab ▼

Dennis Anthony

Titel: Seabed geology, Holocene

development and sediment 

dynamics in the Danish coastal

zone of the North Sea.

Tid: 22/2-02, kl. 13.15.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., Aud. B.
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Kvinderne i det romerske teater – som Goethe så dem
Prof., dr.phil. Live Hov

Tid: 22/2 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Tiltrædelsesforelæsning: Optimering af integrerede kredsløb
Prof. David Pisinger

Tid: 22/2 kl. 15.15-16.15

Sted: Universitetsparken 1, st., Lille Auditorium

Arr.: DIKU, www.diku.dk/users/pisinger

Post-orientalske kroppe i asiatisk samtidskunst
Gunhild Borggren

Tid: 25/2 kl. 17-19

Sted: KUA, lok. 9.2.121

Arr.: Kulturkreds Asien, Gunhild Borggren, gunhild@hum.ku.dk

Gen duplikation og dens rolle i den biologiske udvikling
Prof. Jure Piskur, Bio-Centrum, DTU

Tid: 25/2 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Oversætteren som grænsekrydser
Erik Skyum-Nielsen, Det Kgl. Bibliotek

Tid: 26/2 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 16.1.21

Arr.: The Translation Circle, www.engelsk.ku.dk/translationstudies/ 

De bøger man oversætter, læser man på en særlig måde. Man kryd-

ser grænsen mellem to sprog og mellem to personers bevidsthed.

Man tilegner sig en litterær teksts særlige gestik og forsøger at

gøre sin sproglige udtryksevne til et par handsker for forfatterens

hænder. Litterær oversættelse implicerer derfor ikke kun lingvistik

og æstetik, den har også en slags indbygget etik. Ud fra egen virk-

somhed som oversætter drøfter Erik Skyum-Nielsen i sit foredrag

den grænsekrydsende læsning og den hermed forbundne “skaben-

de empati”. I forlængelse heraf belyses, nu ud fra anmelderens si-

tuation, begreber og parametre til vurdering af en given oversæt-

telses værdi, herunder især dens omfang af indlevelse og kunstne-

risk kvalitet. 

Genetiske hjertesygdomme
Michael Christiansen, Klinisk Biokemisk Afdeling, SSI

Tid: 26/2 kl. 15.00

Sted: Statens Serum Institut, Artillerivej 5, frokoststuen

Arr.: Polymorfien

Searching for a Unified Science of Consciousness
Prof. Antti Revonsuo, University of Turku, Finland

Tid: 26/2 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48. 

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

Har Jesus en fremtid?
Jan Lindhardt

Tid: 26/2 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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

Knowledge Flows, Decentralisation and Governance in Nunavut
Prof. Michael Bravo, Scott Polar Research Center, Cambridge University

Tid: 27/2 kl. 13.15-15.00

Sted: Strandgade 100, bygn. H, 2. sal

Arr.: Institut for Eskimologi 

Sprog der gør indtryk. Normer, magt og adfærd i jobsamtaler
Cand.mag. i sprogpsykologi Ulla Schjødtz Hinge

Tid: 28/2 kl. 19-22

Sted: KUA, lok. 7.3.114

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, www.cphling.dk/sprogpsykologi 

Dansk Forfatterleksikon - koncept, organisering, redigering og reception
Lektor, dr.phil. John Chr. Jørgensen

Tid: 28/2 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 17.2.173 

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

Refleksionens tvetydighed hos Hegel og Kierkegaard
Ph.d.-stud. Birgitte Kvist Poulsen

Tid: 28/2 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., Kældercaféen

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, pt@sk.ku.dk

Entré: Ikke-medlemmer kr. 30

Religion og verdenspolitik
Prof. Ole Wæver, Institut for Statskundskab

Tid: 28/2 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis Kirke, www.danbbs.dk/~smk

Buddenbrooks als europäischer Nervenroman
Prof., forfatter Manfred Dierks

Tid: 1/3 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 8156

Modern Evils
Prof. Susan Neiman, Tyskland

Tid: 1/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings

Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Filosoffen Susan Neiman er di-

rektør på Einstein Forum i Pots-

dam. I foredraget fremlægger

hun et uddrag af sin seneste bog

‘Evil in Modern Thought’ (Prince-

ton University Press, sommer

2002). Hun argumenterer for en

tese om at moderne filosofi skal

forstås som et forsøg på at give

en sekulær respons på ondskabens problematik. Det 18. århundredes filosoffer skelnede mellem

ondskab som resultat af naturkatastrofer – fx jordskælvet i Lissabon - og ondskab som resultat af 

moralsk handling. Men Neiman argumenter for at skellet mellem ‘naturlig’ og ‘moralsk’ ondskab ikke

duer til at forstå det 20. århundredes grusomheder fx Auschwitz. Forskellen mellem Auschwitz og 

terroristiske forbrydelser såsom den 11. september analyseres også. Foredraget holdes på engelsk.  

Tiltrædelsesforelæsning: Arv og hørelse. 
Fremskridt med lydens hastighed
Forskningsrådsprofessor Lisbeth Tranebjærg

Tid: 4/3 kl. 14.00

Sted: Sygeplejerskeuddannelsens Auditorium, Bispebjerg Hospital, Tuborgvej 235

Arr.: Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik

By Accident or Design? The contribution of archaeology to Islamic studies
Lektor, dr. Alan Walmsley, Carsten Niebuhr Instituttet

Tid: 4/3 kl. 16.30

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, Snorresgade 17-19, 5., frokoststuen 

Arr.: Orientalsk Forum, www.hum.ku.dk/cni
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Santorini - et bronzealder Pompeji i Ægæerhavet
Lektor, dr.rer.nat Walter L. Friedrich

Tid: 4/3 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, 3.

Arr.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, tlf. 3343 5316

Udlevering af gratis adgangskort begynder 14 dage før foredraget.

Det ustadige blik - refleksioner over forholdet mellem værket, skønhe-
den og Gud i Søren Ulrik Thomsens forfatterskab
Højskolelærer, kritiker, mag.art. Neal Ashley Conrad

Tid: 4/3 kl. 20.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44, o.g.

Arr.: Selskab for Kunst og Kristendom

Entré: Ikke-medlemmer kr. 40, stud. dog kr. 20

Englishness as Latecny or Frostlessness in Brodsky’s 
On the Death of Robert Frost
Imminent Doctor Jon Kyst

Tid: 5/3 kl. 14.15

Sted: KUA, The teachers’ common room, 7.2.103

Arr.: English Institut, dr.phil. Svetlana Klimenko, tlf. 3532 8596

Hvad er data mining og hvordan kan det anvendes i forskning?
Birgitte Tønnes Pedersen, SPSS A/S

Tid: 5/3 kl. 15.00

Sted: Statens Serum Institut, Artillerivej 5, frokoststuen

Arr.: Polymorfien

Folkekirken og EU
Lektor, ph.d. Lisbet Christoffersen

Tid: 5/3 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., mødelokalet

Arr.: Teologisk Forening, www.teol.ku.dk/tf/

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25

Danskhed og kristendom
Carsten Breengaard og Anders Gadegaard

Tid: 5/3 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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

Japanese Politics: Muddling Along 
Prof. Takashi Inoguchi, Institute of Oriental Culture, University of Tokyo 

Tid: 6/3 kl. 10-12

Sted: Asien-instituttet, Leifsgade 33, 5. sal, lok. 513

Arr.: Asien-instituttet, Vibeke Bach, tlf. 3532 8845

Nunavik’s proposed self-government: hopes and limitations
Prof. Louis-Jacques Dorais, Université Laval, Québec, Canada

Tid: 6/3 kl. 13.15-15.00

Sted: Strandgade 100, bygning  H, 2.

Arr.: Institut for Eskimologi

Værensbegrebet i renæssancens filosofi
Ph.d.-stipendiat Leo Catana, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik

Tid: 6/3 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 16.1.20 

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

Cell Cycle and Differentiation in Fission Yeast
Olaf Nielsen, Institute of Molecular Biology

Tid: 6/3 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet

Arr.: Biologisk Selskab

Slavonic agreement: how close to canonical?
Prof. Greville G. Corbett, University of Surrey, UK

Tid: 7/3 kl. 14-16

Sted: Østeuropainstituttet, Snorresgade 17-19, lok. U1

Arr.: Københavns Universitets Østeuropainstitut, tlf. 3532 8530

Den evige historiefortæller - mund og skrift i Kinas litteratur
Vibeke Børdahl

Tid: 7/3 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Diamanten

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter

Tilmeldig nødvendig på tlf. 3532 3920 el. e-mail: iw@humanities.dk.

Die fundamentalistische Rückkehr der Religionen
Prof. Martin Riesebrodt, Divinity School, University of Chicago 

Tid: 7/3 kl. 19.30

Sted: Goethe-Instituttet, Nørre Voldgade 106

Arr.: Institut for Systematisk Teologi og Goethe-Instituttet

Hui-muslimerne og deres position i den kinesiske etniske kosmologi 
Ph.d.-stud. Bjørn Garberg, Institut for Arkæologi og Etnologi

Tid: 8/3 kl. 10-12

Sted: Asien-instituttet, Leifsgade 33, 5., lok. 513

Arr.: Asien-instituttet, Vibeke Bach, tlf. 3532 8845

Aus weglosigkeit zwischen Modernekritik und Skepsis gegenüber anti-
modernistischen Positionen. Die aporetische Konstruktion von Alfred
Kubins phantastischem Roman Die andere Seite
Dr. Ralf Georg Bogner

Tid: 8/3 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 16.1.31

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 8156

The Notion ‘Possible Word’ and the Extremes of Inflectional Morphology
Prof. Grevelle Corbett, Frankrig

Tid: 8/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Tiltrædelsesforelæsning: Ibsens parenteser - tavse, men talende
Prof., dr.phil. Live Hov, Teatervidenskab

Tid: 8/3 kl. 14.00

Sted: KUA, lok. 13.1.71

Arr.: Institut for Teatervidenskab, tlf. 3532 8811

Modernisme og identitet i østasiatisk maleri
Henrik Hjort Sørensen

Tid: 11/3 kl. 17-19

Sted: KUA, lok. 9.2.121

Arr.: Kulturkreds Asien, Gunhild Borggren, gunhild@hum.ku.dk

Den nye demokratiopfattelse i
Mexico efter præsidentvalget år
2000 
Ph.d. Helene Balslev

Tid: 11/3 kl. 19.30

Sted: Center for Udviklingsforskning, 

Gl. Kongevej 5, 5. 

Arr.: Netla, www.netla.dk 

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25

Ved Mexicos præsidentvalg den 2. juli 2000 gjorde vælgerne op med det regerende politiske parti 

gennem mere end 70 år, Partido Revolucionario Institucional (PRI). PRI’s enevælde blev brudt af en

gevaldig vælgerstøtte til det højreorienterede Partido Acción Nacional (PAN) ledet af den karismatiske

Vicente Fox. Samtidig blev der holdt kommunevalg i flere af de toneangivende delstater, hvor langt 

fra alle kommuner forkastede PRI’s kandidater. Oplægget fortæller om de lokale valgkampagner i år

2000 hvor de interne konflikter mellem de forskellige politiske kandidater og mellem de forskellige 

lokale ledere har synliggjort nye demokratiseringsprocesser og opfattelser af demokrati. På billedet 

tildækker arbejdere en plakat af den mexicanske præsidentkandidat Francisco Labastida fra PRI efter

præsidentvalget. (red).
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