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En moderne død
Dødsstraffens historie er en del af den vestlige kulturhistorie. Det religiøse verdensbilledes sam-
menbrud blev indledningen til en videnskabeliggørelse af henrettelsesmetoderne og en bureau-
kratisering af selve henrettelsesprocessen
LÆS VIDENSKABET SIDE 12-13

Verdens virtuelle 
virkelighed
Chronopolitik, technostrategi, dromologi, virtu-
elt simuleret anti-diplomati. Nye begreber træn-
ger sig på i international politik efter afslutnin-
gen på den postmoderne æra, mener den utradi-
tionelle amerikanske professor James Der Derian 
LÆS INTERVIEW SIDE 10-11

Studenterpolitikere
på overlevelsestur
Rænkespil, lobbyisme og stemmespekulation
hører til dagens uorden når nye studenterpoliti-
kere skal lære at klare sig i universitetets styren-
de organer. Universitetsavisen har været med på
studenterpolitisk træningslejr og kan afsløre de
nyeste fiduser fra Forenede Studenterråd
LÆS REPORTAGE SIDE 4-5
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Forskning 
på højt niveau
Københavns Universitet er med helt i toppen in-
den for molekylærbiologi. Takket være professor
Flemming Poulsens ihærdige indsats - og en gav-
mild privat fond - har Institut for Molekylærbio-
logi været i stand til at indkøbe to kæmpestore
elektromagneter som gør det muligt at tegne bil-
leder af de proteinmolekyler der styrer levende
celler. Hermed er Københavns Universitet på
landkortet over verdens førende centre for NMR-
spektroskopi - og en kilde til nye opfindelser i
den bioteknologiske industri. 
LÆS KÆMPEPORTRÆT SIDE 6-8 
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Af Kjeld Møllgård, rektor

Demokratiet 
blomstrer

Et universitet er ikke en fabrik der producerer gryde-
klare ansatte til industrien, men et sted hvor stude-
rende har en mulighed for at udvikle deres talenter

og styrke deres kreativitet.  
Sådan står der i boksen med de smukke koreanske

skrifttegn i avisudklippet ovenfor. Det var hvad journali-
sten fra en af Sydkoreas store dagblade havde valgt at
fremhæve fra et længere interview som jeg gav under et
besøg for nyligt i Sydkorea. Denne udtalelse, der næppe
ville have skabt overskrifter herhjemme, fremkaldte en vis
undren og opmærksomhed i Sydkorea. 

Sammen med  chefen for det internationale arbejde på
Københavns Universitet, John E. Andersen, var jeg invite-
ret af Korea Foundation for at besøge et antal universiteter
og prøve at få et dybere indtryk af et land med en glorvær-
dig fortid og en imponerende aktuel udvikling, både øko-
nomisk og uddannelsesmæssigt. 

Selvom der er store kulturelle og organisatoriske for-
skelle mellem universiteter i Danmark og i Sydkorea,

så er vi alligevel forbundne gennem ambitionen om at nå
det højeste niveau  i forskning og uddannelse. 

KU har allerede forsknings- og udvekslingssamarbejde
med flere af de bedste universiteter, der på visse felter er i
verdensklasse. Deres adgangskrav er tilsvarende høje. Un-
der den nuværende præsident Kim Dae Jung, der i decem-
ber 2000 modtog Nobels Fredspris, er der satset meget på
demokratiseringsprogrammer og på at give fri og lige ad-
gang til uddannelse. Målet om “National Prosperity on the
Basis of Education” minder om vor egen regerings fokuse-
ring på den vidensbaserede økonomi. 

Et koreansk ordsprog siger at den far der tænker ti år
frem for sin søn, han planter et træ. Den far der derimod
planlægger for de næste 100 år, han investerer i uddannel-
se. (På trods af de koreanske ordsprog, så finder man dog
en ganske stor og stigende procentdel af kvindelige stude-
rende.)

Med det niveau som forskning og uddannelse på kort
tid har nået i Sydkorea, er et øget samarbejde både

attraktivt og velmotiveret. Men universiteter er jo hverken
rejsebureauer eller flyselskaber, og det er ikke et mål i sig
selv at transportere studerende eller lærere rundt omkring
i verden. 

Den vigtigste motivation er måske ikke engang alene at
nå en højere faglig kompetence og kvalitet, men  at supple-
re den traditionelle uddannelse og forskning med bevidst-
hed om kulturel forskellighed og evnen til at lære og virke i
og med fremmede kulturer og sprog.

Universiteter verden over og ikke mindst i Asien har
spillet og spiller stadig en fremtrædende rolle i kam-

pen for demokrati og basale menneskerettigheder. På vo-
res rejse i Korea oplevede vi også store, men fredelige stu-
denterdemonstrationer. Og vi besøgte campusser hvor stu-
derende og lærere havde taget initiativ til opgør der har
fået afgørende betydning i landets historie. 

Det gav erindringer om Københavns Universitets måske
mere beskedne, men ikke uvæsentlige bidrag til kampen
for demokrati og ytringsfrihed. Fra den nyere universitets-
historie er der Niels Bohr-symposiet som min forgænger i
rektorembedet organiserede i 1989, hvor Andrey Sakharov
var den mest nærværende fraværende deltager. 

Siden har Københavns Universitet åbnet sine døre for
Václav Havel, Ibrahim Rugova fra Kosova og den kinesiske
dissident Wei Jingshen. I  maj sidste år bød Københavns
Universitet også Dalai Lama velkommen. De nævnte har al-
le fået stillet talerstolen i  festsalen med dens inskription “I
ånd og sandhed” til deres rådighed.  

Mens vi var i Sydkorea sprang kirsebærtræerne ud og
forvandlede alt til et drømmelandskab af hvide

blomster. Videnskabeligt samarbejde i forskning og uddan-
nelse skaber også forvandlinger. Et universitet er andet og
mere end undervisning og forskning. Et godt universitet er
med til at skabe basis for at demokratiet kan blomstre og
menneskerettigheder folde sig ud. ■

NOT E R  ▼

KJELD I KOREA – Mens Kjeld Møllgårds 

udtalelser sjældent skaber overskrifter her-

hjemme, vækker de stor opsigt i Sydkorea.

KU har overskud

Københavns Universitets driftsregnskab for 2000 viser et pænt
overskud på 10,8 millioner kroner på ordinær virksomhed. I
1999 havde universitetet et underskud på 30,6 millioner kro-
ner. Årets resultat for 2000 er således på 41,4 mio. kr. 

I løbet af 2000 er økonomistyringen blevet styrket, og det er
lykkedes for universitetet at bremse op i løbet af året, siger uni-
versitetsdirektør Else Sommer.

Overskuddet er sammensat af forholdsvis store variationer
mellem hovedområderne. I 2000 har tre fakulteter underskud. 

Særlig for Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab er resulta-
tet blevet bedre end forudset. For Naturvidenskab skyldes det
blandt andet større engangsindtægter end ventet. For både Na-
turvidenskab og Sundhedsvidenskab har institutterne vist
større tilbageholdenhed end beregnet. 

I Fællesadministrationen, fordelingsområdet og på Jura er
der væsentlige mindreforbrug i 2000.

Samtidig er omfanget af ekstern finansiering vokset kraftigt i
2000 - særligt i sidste kvartal. De samlede overhead indtægter
har derfor været større end ventet. 

Selv om driftsregnskabet viser et pænt overskud, er det nød-
vendigt at fortsætte arbejdet med at intensivere økonomistyrin-
gen, herunder ikke mindst indtægtsprognoserne, fastslår Else
Sommer.

Unge økonomer samlet i København

Økonomisk Institut på KU var for nylig vært ved en stor interna-
tional konference, The 6th Spring Meeting of Young Economi-
sts. 

Martin Browning, professor i økonometri på Økonomisk In-
stitut på Københavns Universitet, talte om husholdningers for-
brugsmønster. Martin Browning var i stand til at demonstrere
at den fremmeste teori for husholdningers forbrug som ikke tid-
ligere overbevisende har kunnet eftervises af data, faktisk stem-
te godt overens med ‘den virkelige verden’ når man tog højde
for at mange husholdninger har børn. Martin Browning har
bl.a. skrevet flere artikler sammen med den seneste Nobelpris-
modtager i Økonomi, James Heckman (se portræt i Universitet-
savisen nummer 4, 2001). 

Professor Philippe Aghion fra Harvard University og Univer-
sity College London holdt en forelæsning om de såkaldte ‘tredje
generationsmodeller’ til forklaring af finansielle kriser som
gjorde ham i stand til at forklare forløbet af Asien-krisen i 1998.

På konferencen var der udover de to hovedtalere desuden
præsentationer fra de omkring 220 deltagere. 

Ændrede holdninger til forskning

Danskernes interesse for forskning er steget betydeligt fra
1997-2000, viser en ny rapport med titlen ‘Folk og Forskning’.
Den er lavet af Analyseinstitut for Forskning og baseret på per-
sonlige interviews af et repræsentativt udsnit af befolkningen. 

Den sundhedsvidenskabelige forskning betragtes af dansker-
ne som den allervigtigste både i 1997 og 2000, og der er et øn-
ske om at den danske forskningsindsats styrkes på det sund-
hedsvidenskabelige område. En stor del af befolkningen, viser
undersøgelsen, mener at staten bruger for få penge på forsk-
ning i det hele taget.

I dag forbinder danskerne forskning med konkrete, specifik-
ke områder som ‘medicinsk forskning’ snarere end brede defini-
tioner som ‘videnskabelige undersøgelser’ der var topscorer i
1997. 

Forventningerne til forskningen er samtidig blevet mere mo-
derat, og tilliden til de danske forskere er dalende, men det kan
hænge sammen med at tilliden til offentlige personer generelt
er nedadgående i perioden, hedder det i rapporten.  

Begyndervanskeligheder
“Otte døgn bogstaveligt talt neddykket i koreansk kultur sætter sine spor. Her taler jeg ikke om problemerne

med at sidde i timevis i lotusstilling og med to pinde forsøge at holde fast på (...)en masse af Sydkoreas natio-

nalspise, kimchile - alt sammen skyllet ned med lunken risvin og grøn te. Nej, de virkelige problemer er for-

bundet med at komme op på en elegant måde, takke værterne og derefter begynde at gå.”

John E. Andersen, International sekretær og rejseledsager for Kjeld Møllgård, Magisterbladet 8, 2001.
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Forskningskroner på afveje
“Skatteydermidler(til forskning, red.), som af lovens fædre var forudsat udmøntet gennem

uafhængige forskningsråd, finder oftere og oftere andre veje.”

Fra kronik af lektor, dr. phil Bente Rosenbeck, formand for Statens Humanistiske 

Forskningsråd, Berlingske Tidende den 21 marts 2001

Af Lise K. Lauridsen

Forskningsmidler bliver i
stigende grad både ud-
budt og uddelt af de sam-

me embedsmænd som i nogle
tilfælde udstikker regler for for-
deling af forskningskronerne
og behandler klager fra forbi-
gåede ansøgere. Det mener fle-
re af formændene for statens
forskningsråd er under al kri-
tik.

Ud over risikoen for at forsk-
ningen bliver knap så fri, er
problemet at alt for meget risi-
kerer at blive stemplet som
forskning. Det betyder reelt at
der bliver færre midler til den
frie forskning på universiteter-
ne, og at begrebet forskning bli-
ver udvandet, mener formænd-
ene for statens forskningsråd
der rådgiver ministerierne og
vurderer hvilken forskning der
skal have penge.

Formanden for Statens Hu-
manistiske Forskningsråd
(SHF) og lektor på Københavns
Universitet Bente Rosenbeck
har beskrevet ministeriernes
uskik i en kronik i Berlingske
Tidende i slutningen af marts.
Hun mener det er forskernes og
ikke embedsmændenes opgave
at vurdere om den dybe taller-
ken skal opfindes igen.

– Ministeriernes praksis kom-
mer bag på mig. Det er uetisk
og dårlig forvaltningspraksis.
Både rådssystemet og sektor-
forskningsinstitutionerne har
en struktur så de er i stand til

vurdere hvad der er god forsk-
ning uafhængig af politiske in-
teresser, men med ministerier-
nes egne forskningsprojekter
bliver afhængigheden forstær-
ket. Og så risikerer forsknings-
resultaterne jo at være givet på
forhånd, mener Bente Rosen-
beck.

At politikere og embeds-
mænd har behov for at få ud-
ført forskning er helt legitimt.
Men måden er forkert, mener
formanden for SHF. 

Formanden for Statens Sam-
fundsvidenskabelige Forsk-
ningsråd, Hans Gullestrup, gi-
ver hende ret.

– Der er grænser for hvad vi
vil gå med til at kalde forsk-
ning. Derfor vil vi ikke stå mo-
del til en procedure hvor det
nærmest er givet på forhånd
hvem der skal stå for forsk-
ningsarbejdet, og hvad der skal
komme ud af det. Der er uden
tvivl brug for at få løst både ud-
redningsopgaver og udviklings-
initiativer i såvel ministerierne
som i samfundet som helhed,
men så kald det dét, og ikke
forskning som det ofte er tilfæl-
det i dag, siger Hans Gulle-
strup.

I Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri melder ud-
viklings- og forksningsdirektør
Flemming Duus Mathiesen hus
forbi.

– Sådan foregår forvaltnin-
gen af forskningsmidler ikke
hos os. Vi er også interesseret i
at få den bedste forskning. Og

vi strammede kursen op for fle-
re år siden. Vi har medlemmer
fra forskningsrådene i de rådgi-
vende udvalg. Med hensyn til
de konkrete programmer i ud-
bud har vi en helt koordineret
procedure til vurdering af hvad
der er den bedste forskning, si-
ger Flemming Duus Mathiesen.

Det har ikke været muligt at
få bekræftet kritikpunkterne i
de ministerier Universitetsavi-
sen har talt med.

Nye cigarkasser
Flere af formændene kalder mi-
nisteriernes praksis for en ny
slags cigarkasser. Cigarkassebe-
grebet går på forskningspuljer
der er målrettet et specielt pro-
jekt eller en bestemt problem-
stilling. Princippet tager sigte
på at gøre forskningen mere
rettet mod aktuelle samfunds-
mæssige problemstillinger. Men
forskerne er kritiske over for
cigarkasserne fordi de meget let
underminerer den frie forsk-
ning ved at eliminere al kon-
kurrence. 

Med sidste års forskningsfor-
lig har politikerne officielt gjort
op med cigarkasseprincippet.
Men ifølge Mogens Flensted-
Jensen, formand for Statens
Jordbrugs og Veterinærviden-
skabelige Forskningsråd, har de
mange år med cigarkasser sat
sine spor. Politikere og embeds-
mænd har vænnet sig til umid-
delbart at få opfyldt deres me-
get konkrete ønsker om ny
forskning. Rådenes langsomme

og omstændelige arbejdsform
kan derfor virke som en hæms-
ko for ministerierne.

– Det vi i rådene skal lære os,
er at kunne handle hurtigt og
effektivt når der er et presse-
rende behov. Ellers bliver kon-
sekvensen at nødvendig forsk-
ning ikke bliver udført i tide, si-
ger Mogens Flensted-Jensen. 

Når ministerierne tager be-
slutninger om uddelingen af
forskningsmidler uden faglig
vurdering af uafhængige for-
skerråd eller hen over hovedet
på sektorforksningsinstitutio-
nernes, så undermineres de lo-
ve og regler der skal sikre forsk-
ningens uafhængighed, mener
formanden for SJVF. 

Men der kan også være andre
grunde til at kortslutte forsk-
ningssystemet: 

– Hvis man ønsker at kalde
noget for forskning som reelt
ikke er det, så kan man omgå
EU’s lovgivning om at man ikke
må give direkte erhvervsstøtte,
forklarer Mogens Flensted-
Jensen.

Hvis forskningsrådene kom-
mer til at virke som gummi-
stempler i sådanne sammen-
hænge, bliver troværdigheden
undermineret, mener han: – Og
hvad skal vi så være der for?

Forskningsråd for træge
Steen Krenk er formand for det
teknisk-videnskabelige forsk-
ningsråd. Han mener ikke nød-
vendigvis at der skal femten
akademikere til at administrere

alle forskningsmidler. Forsk-
ningsrådssystemet er på grund
af lovgivningen alt for tungt at
danse med.

– Hvad er meningen med at
have et rådssystem hvor med-
lemmerne knokler med lodder-
ne på guldvægten for at fordele
en meget lille sum penge, mens
bare energiforskningsprogram-
met råder over flere penge end
vi har. Det er en lille smule
overdrevet at forretningsgan-
gen er så tung i rådssystemet,
siger Steen Krenk.

Han kan ikke se noget odiøst
i at ministerierne udbyder nye
forskningsfelter og udmønter
pengene. 

Formændende for de sund-
heds- og naturvidenskabelige
forskningsråd mener heller 
ikke at ministeriernes omgang
med forskningsmidler er noget
problem.

Bevidste om problemet
Formanden for sektorforsk-
ningsinstitutionernes direk-
tører, Ib Andersen, er princi-
pielt enig i kritikken af at kvali-
tetsvurdering af forskning og
politiske strategier skal være
adskilt. Som direktør for Ar-
bejdsmiljøinstituttet der hører
til i Arbejdsministeriet, mener

Ib Andersen at der også i mini-
sterierne er øget bevidsthed om
at nødvendigheden af at skille
de politiske interesser fra de
forskningsfaglige. 
Arbejdsministeriet er et af de
ministerier der bliver nævnt når
talen falder på sammenblan-
ding af forskning og udviklings-
opgaver. Men det er ifølge Ib
Andersens vurdering ikke
tilfældet på arbejdsmiljøområ-
det.

– Forskningsrådene har ikke
den store kompetence på et om-
råde som arbejdsmiljø. De er
gode til de helt klare discipliner
inden for universitetsforskning,
men når det gælder tværfaglig-
hed er de ikke ligefrem ver-
densmestre. Til problemorien-
teret forskning trækker ministe-
rierne naturligt nok på sektor-
forskningsinstitutionerne. Men
selvfølgelig skal der være etiske
principper for hvordan midler-
ne bliver delt ud, og i nogle mi-
nisterier kan der måske være
behov for at stramme op på
kravene, siger Ib Andersen. ■

Læs også Bente Rosenbecks 
kronik på: www.berlingske.dk

UDVANDET – Forskning er blevet så meget et plusord at alt 

for meget stemples forskning uden at være det, mener flere af 

formændene for statens forskningsråd.

Cigarkasserne lever stadig
Embedsmænd i ministerier 

uddeler i stigende grad forsk-

ningsmidler uden uvildige 

fagfolks vurdering. Det er en 

uskik, mener flere af formænd-

ene for de statslige forsknings-

råd og stiller spørgsmål ved om

det kan kaldes fri forskning
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Af Lise K. Lauridsen

Bortset fra en influenza-
ramt fakultetsdirektør i
overkøjen ligger fakul-

tetssekretariatet på Storstrøms
Universitet hen som et hvert
andet sted i landet. 

Dekanen på universitetets 
vestsjællandske fakultet Jens
Barslund Mikkelsen rækker 
ivrigt et stykke papir frem med
planerne for udvidelsen af fa-
kultetetsbygninger. Ligesom al-
le andre universiteter med re-
spekt for sig selv vil de også i
Vestsjælland bygge stort og flot. 

Prodekan Mads Biering-
Sørensen nikker, bakker på pi-
ben og skriver videre på et brev
til fakultetets institutter om
hvordan studiekvaliteten kan
forbedres gennem revision af
studieordningerne.

Vi befinder os midt i Forene-
de Studenterråds årlige studen-
terpolitiske rollespil. Weeken-
dens sager er en god blanding

af fiktion og fakta. De garvede
studenterpolitikere i Forenede
Studenterråd spiller ansatte og
eksterne medlemmer af fakul-
tetsrådet på det legendariske
Storstrøms Universitet. Et par
arketyper og personager fra et
nok så bekendt andet universi-
tets politiske arena går igen. Og
tonen og tøjstilen? Ja, du ken-
der den selv hvis du har set el-
ler hørt en dekan, en studiele-
der eller bare en underviser ta-
le. 

Weekendseminaret ved Sej-
erøbugten sætter de nye stu-
denterpolitikere på en hård sta-
fet igennem universitetets poli-
tiske landskab. Men, som de
gamle i de studenterpolitiske
gårde siger, de studerende må
hellere lave fejlene her end i
virkeligheden.

De nyeste studenterpolitikere
i Københavns Universitets valg-
te forsamlinger spiller sig selv
på den fiktive vestsjællandske
uddannelsesinstitution. Og tra-
ditionen tro sker der her lige så

meget på en weekend – og lidt
til – som der sker på et halvt år
på det ordinære universitet.

Paranoia på stats-
kundskab 
Deres udsendte reporter på
Storstrøms Universitet snuser
lidt til hvor der sker noget.
Statskundskab har fået en dår-
lig evaluering. På informations-
og kommunikationsstudier er
der en fagfejde mellem datalo-
ger og humanister der prøver at
trække studieordningen i hver
deres retning. Engelsk Institut
kæmper med at få STÅ-procen-
ten op. Og på fakultetets største
fag historie er de studerende og
ansatte så rygende uenige at al
handlekraft er sat ud af spil. 

Driver ind til studienævns-
møde på statskundskab. Lyder
som sikker katastrofe. Studiele-
der Ole Magnus Mølbak Ander-
sen i tweedjakke, højhalset 
sweater og leopardbriller synes
bare at det er ‘brandhyggeligt’
at alle kunne komme på trods
af den ‘kedelige situation’ faget
er i. 

Ikke bare har faget fået en
evaluering med det budskab at
uddannelsen ikke fungerer, 
VIP’erne på statskundskab er

også overbevist om at onde
kræfter på fakultetet vil bruge
lejligheden til at lukke det
udsultede fag. God forsidehi-
storie.

Studielederen har et par red-
ningsplanker i ærmet. Eksoti-
ske praktikophold i den tredje
verden og i vestsjællands of-
fentlige forvaltning skal give de
studerende bedre kontakt til
verden uden for murene. 

Tørklædedamen Karina Heu-
er Bach fra Mellemfolkeligt
Samvirke får nemt solgt sin
praktik i den tredje verden til
de studerende. Den tredie ver-
den er et hot emne på Vestsjæl-
land. Fakultetets nye satsnings-
område “Tredieverdens demo-
kratier i en IT tidsalder” er stat-
skundskabs store chance. Stu-
dielederen vil helst ikke dele
midlerne til flere ansatte og nye
uddannelser med de andre fag
på fakultetet, mens de stude-
rende ser tværfagligheden som
kernen i det nye satsningsområ-
de.

– Visse af de store fag vil løbe
med langt størstedelen af mid-
lerne. Og de er ikke nødvendig-
vis interesserede i at bevare
statskundskab som fag, siger
studielederen.

– Hvaaad?, lyder det fra de
undrende studerende.

– Det her er vel ikke alles
kamp mod alle, spørger en stu-
derende tvivlende.

Studielederen svarer uldent

noget om at det er det rent fak-
tisk. 

Den kvindelige adjunkt er
ophidset over de studerendes
tykhudethed: 

– Hvem står over for lukning,
spørger hun retorisk.

– Fakultetet kan vel ikke være
interesseret i at et helt institut
bliver sparet væk, siger en stu-
derende.

Men det er VIP’erne nu ikke
så sikre på.  

Bag kulisserne
Imens studielederen på stats-
kundskab prøver at klemme et
efteruddannelseskursus på 
Vestkreta igennem studienæv-
net, er studienævnet i informa-
tions- og kommunikationsstu-
dier ved at lave nye studieord-
ning.

Dekanen har lige været inde
for at give dem et par hints til
den nye studieordning. Og vup-
ti, pludselig er der afsat hele
500 sider af pensum til deka-
nens fag kognitionsteori i den
nye studieordning.

Mens de studerende knokler
sig igennem bunkerne af papi-
rer og kæmper med paragraf-
ferne i studieordningen, mødes
studielederne i The Faculty
Club. Dekanatet varmer op til
Operation Morgenløft med
fransk cognac, Davidoff cigarer
og masser af chokolade.

– Vi er her alle sammen, vi er
her alle sammen..., synger de-
kanen.

Et helt andet sted i huset gør
det teknisk-administrative per-
sonale klar til at mødes med le-
delsen.

Fru Svenson, kantinens øko-
noma, får sig en kaffetår med
rengøringsdamen Rillo. ‘Fakul-
tetets rygrad’, som TAP-grup-
pen kalder sig, har lavet et for-
slag til ledelsen. De vigtigste
punkter er at det vil blive nød-
vendigt at ansætte flere TAP’ere
hvis fakultetet udvider og skal
have studerende fra den tredje
verden som der er planer om.
Og så vil der blive brug for ef-
teruddannelse af TAP’erne.

– Vi bliver nødt til at lære at
tale bedre engelsk, og vi skal
også lære at lave fremmed og
religiøs korrekt mad hvis vi skal
til at have en masse kursister
fra den tredie verden, siger fru
Svenson.

Historie i hårdknude
Stemningen i det lille lokale
hvor studienævnet på historie
holder ekstraordinært møde,
får duggen til at drive ned af
ruderne. Studieleder Bjarke
Oxlund kommer en time for
sent til mødet med meldingen
om at de studerende står så
stejlt på ikke at ændre studie-
ordningen at historie risikerer
at blive reduceret til et hatte-
damefag.

Tonen er skarp. De ansatte er
brændt godt varme på at drop-
pe nogle af de gamle bindinger
på historiske perioder. Men de
studerende er ikke begejstrede:

– Med det her forslag er alt
historie fra før 1850 røget ud af
studieordningen. Så mister vi
en del af vores kernefag, siger
en studerende.

Det kan VIP’erne og studiele-
deren ikke se er noget problem.
Faktisk giver studieordningen
‘en enorm valgfrihed’. Men de
studerende har ikke lyst til at
haste en ny studieordning igen-
nem når der ikke var noget galt
med den gamle.

– Men det bliver vi altså nødt
til hvis vi skal have del i midler-
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ne fra flerårsaftalen, siger lek-
tor Mathilde Thornberg.

I øvrigt er der heller ikke
længere nogle undervisere der
kan undervise i emner fra før
1850. Og de studerende er hel-
ler ikke specielt interesserede i
ældre historie, viser instituttets
statistikker.

– Så bliver det ligesom på Pa-
num Instituttet i København
hvor de studerende ikke kan få
undervisning, men skal til eksa-
men alligevel, siger den godt
overophedede kvindelige lek-
tor.

De studerende og den tredje
VIP’er påpeger at studienævnet
kun skal forholde sig til studie-
ordningen og ikke til lærerka-
paciteten.

– Men vi skal samarbejde, og
hvis I ikke vil det, så kan vi hol-
de op med at være søde, truer
den kvindelige lektor.

– Har I været det, lyder det
rystet fra en af de studerende.

De studerende føler sig pres-
set, og VIP’erne synes de stude-
rende er ukonstruktive. Diskus-
sionen går i ring uden nogen
forsoning.

Træthed og forvirring
Godt tyve studerende fra fakul-
tetets fire studienævn er samlet
til koordinerende fagrådsmøde.
De har konspireret og holdt
møder den halve nat og en hel
dag, så de er ved at være godt
møre.

En ny og mere humanistisk
drejet studieordning er gået
igennem på Informations- og
Kommunikationsstudier. Og in-
stituttet har fået sponsoreret
nye computere til alle fagets
studerende. Dog med en lille
bemærkning om at Microsoft
skal have en smule reklame ud
af vennetjenesten.  

På engelsk er problemet den
vigende eksamensaktivitet, og
også her arbejder de ihærdigt
på den nye studieordning. 

De studerende fra historie
forklarer at de har sat sig op
imod VIP’erne: – Vi ved ikke om
det er helt smart. Men vi er
trætte, og så skal man passe på
de ikke løber om hjørner med
os. Reelt ved vi bare ikke om vi
har sagt nej til en god studie-

ordning, fortæller en studeren-
de fra historie.

De studerende fra statskund-
skab har en bøn til de andre om
at gå med til en øget beman-
ding på instituttet. De andre
studerende bakker op om for-
slaget. 

– Dekanatet har sat lidt rige-
ligt med penge af til sig selv på
budgettet. De kunne jo passen-
de gå til flere undervisere på
statskundskab, lyder et forslag.

Også ledelsens byggeplaner
vil de studerende gerne stikke
en kæp i hjulet på, men det bli-
ver svært. Kun tre ud af femten
medlemmer i fakultetsrådet er
studerende. Resten af de ansat-
te er for byggeplanerne.

– VIP’erne er ved at komme i
bukserne over det byggeri. De
vil bare have deres tårn med fi-
re-stjernet restaurant på toppen
og udsigt over Sejerøbugten.
Men der mangler altså 12 milli-
oner hvis det skal løbe rundt,
forklarer en studerende.

Eneste pression de studeren-
de har, er at komme med
skrækvisionerne for hvad byg-
geriet vil betyde. Endnu et ud-
valg bliver nedsat til at tage
kontakt til Undervisningsmini-
steriets Byggedirektorat.

Og så bliver jagten på TAP’er-
nes, VIP’ernes og de eksterne
medlemmers gunst blæst ind.

Stemmer til salg
En reception på fakultetet
åbner alle dørene for folk med
hang til at sælge og købe stem-
mer. Som aftenen skrider frem
danser lobbyisterne omkring
pindemadderne, punchbowlen
og de hede hensigtserklærin-
ger. 

– Hvorfor kommer der ingen
studerende og prøver at over-
bevise mig, lyder det skuffet fra
MS-kvinden der har fået et fest-
ligt sort tørklæde om hovedet
med frynser.

Temaet for aftenens peptalk
er “Vestsjælland – lokomotivet i
væksttoget”. Og der bliver ikke
sparet på det polytekniske bil-
ledsprog om broer, toge, veje
og skibe i festtalerne.

Men natten er endnu ung for
rænkespil og stemmespekulati-
on. Et par ihærdige studerende
passer amtsborgmesteren op
ved baren. Et andet sted får be-
tjenten sig en øl og en snak om
sikkerhed med de studerende.
Og på dekankontoret er der og-
så lys og gang i cigarerne. Uni-

versitetets maskinpark kører på
højeste blus for at få skrevet
nye studieordninger, forslag til
satsningsområde og hvad der
ellers er af små kæpheste rundt
omkring blandt fakultetsbefolk-
ningen. 

Tæl til flertal
Dagen derpå. Fakultetsrådsmø-
det skal i gang. Nu skal nattens
aftaler og stemmetællinger stå
deres prøve.

Først det rare. Nye initiativer
der kan betyde flere penge til
det vestsjællandske fakultet. Al-
le er enige om at være glade.  

Satsningsområdet er deri-
mod sværere at sluge for især
de studerende der selv er kom-
met med oplægget til placerin-
gen af satsningsområdet. Men
dekanatets tilføjelser er lidt
kryptiske. For eksempel er en
tredjedel af alle midlerne sat af
til en storstilet konference. Men
det rigtige argument bliver al-
drig fundet frem af de stude-
rende. Og forslaget bliver ved-
taget.

Også evalueringen af stat-
skundskab er på dagsordenen.
Studielederen forklarer at de
nye praktikaftaler vil være med
til at rette op på nogle af evalu-
eringens ‘i øvrigt urimelige’ kri-
tik. En ny studieordning hvor
de politologiske teorier er skif-
tet ud med medarbejdudvik-
ling, mere økonomi og så en
smule tredie verden til at kryd-
re det hele med, skal gøre ud-
dannelsen mere målrettet.

Også de andre stærkt barbe-
rede studieordninger bliver
vedtaget uden håndsop-
rækning. Dog med enkelte pro-
tester: 

– Det lyder som om om de
studerende får carte blanche i

to semestre til at lave hvad de
vil. Jeg kan ikke stå inde for
den slags makværk, erklærer
studielederen fra historie om
informationstudiers nye studie-
ordning med en helt ny spænd-
ende eksamensform: 60 minut-
ters kaminpassiar uden censur.

Dekanernes mange likvider
er et andet hot emne. En VIP’er
foreslår at pengene skal gå til
forskning, og de studerende
glemmer at komme statskund-
skab i møde – og fører i stedet
TAP’ernes sag. Så meget at
amtsborgmester Lars Bangert
Struwe hidser sig gevaldigt op
over at TAP’erne tilsyneladende
har købt de studerendes stem-
mer.

Maskefald
Efter frokosten smider de gam-
le studenterpolitikere forklæd-
ningen. Nu skal der evalueres.
Den konede kjoleklædte studie-
leder på engelsk forvandler sig
til en sortklædt studerende
med partisantørklæde. Prode-
kanen har mistet både pibe, six-
pence og fuldskæg efter froko-
sten. Andre er gledet så meget i
et med udklædningen at de til
forveksling stadigvæk ligner de
fiktive ansatte på Storstrøms
Universitet.

De nye studenterpolitikere
får ros. De har på trods af et vir-
keligt hårdt program klaret
skærene næsten uden fodfejl.
Fælderne der skulle spille fage-
ne ud mod hinanden blev be-
hændigt undgået. Et bedre lob-
byarbejde kunne have fået
vendt et par sager, men det vir-
kede som om overblikket mang-
lede . 

– Spillet her er en god lære-
streg i at passe på med at foku-
sere på én ting. Satsningsområ-
det åd I til vores store overra-
skelse, mens I fik kørt jer selv
ud på et sidespor hvad angår
byggesagen. Folk bliver irritere-
de hvis I kører videre med en
sag som er ligegyldig eller som
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Nye 48 timer
“I krig, kærlighed og studenterpolitik gælder alle kneb. Derfor har Forenede Studenterråd

en lang tradition for gennem rollespil at oplære nye studenterpolitikere i universitetets

forunderlige demokrati. I en fjern, fjern fortid opfandt nogle studenterpolitikere et hypo-

tetisk universitet der blot eksisterer en enkelt weekend om året. De studerende drager af-

sted i bus til en kursusejendom et sted på de sjællandske øer(...),og her tager 48 timers

mødehelvede sin begyndelse.” 

Fra indledning til artikel om parlamentarikseminar, Studentermagasinet, april 2000 

på forhånd er tabt. Og så risike-
rer I at de stemmer imod jer på
et andet tidspunkt, lyder det
vigtigste råd til de studerende. 

– Derimod var det impone-
rende hvordan i fik koordineret
forslaget til satsningsområdet
på tværs af fag. Det tog fusen
på os, indrømmede dekanen.

Generelt synes de studerende
at rollespillet har været en lære-
rig oplevelse. Et par studerende
synes dog den manglende tid
ind imellem gjorde spillet for
presset og også lidt urealistisk:

– De meget komplicerede 
sager og de konstruerede roller
gjorde det ind imellem også
svært at tage lobbyarbejdet 
seriøst, siger en filosofistude-
rende. 

– De sidste to dage har været
meget forvirrende, derfor hav-

de vi ikke vores bagland i orden
da vi sad til fakultetsrådsmø-
det, forklarer en anden.

Men som et par af de garvede
studenterpolitikere beretter, er
der ikke langt fra de fiktive sa-
ger på Storstrøms Universitet til
den virkelige verdens uddan-
nelsespolitik: 

– Mange af sagerne virker
måske langt ude, men det viser
sig faktisk at virkeligheden
overgår de fleste af vores fanta-
sifulde påfund, siger Lars Ban-
gert Struwe der er cand.mag i
historie. ■

Det Vestsjællandske Fakultet på
Storstrøms Universitet er et fik-
tivt sted. Enhver lighed med vir-
kelige sager og personer skal der-
for ikke tages for alvorligt.



Brikker der flytter
Evindelige klager over nedskæringer, produktion af studerende som på en pølsefabrik og anklager om

manglende forskningsindsats blandt de fastansatte. Ind imellem tegnes et temmelig trøstesløst billede

af Københavns Universitet. Men puslespillet er ikke komplet hvis man ikke også fortæller historien om

den fremragende forskning der er en lige så stor del af hverdagen på den store institution. Universi-

tetsavisen bringer i løbet af foråret historier fra de seks fakulteter om professorer der leverer forsk-

ning på verdensplan.

Af Thomas Klenow With

Selv med de kraftigste
elektronmikroskoper kan
man ikke kigge direkte

på atomer eller molekyler. De
er ganske enkelt for små. Alli-
gevel kan man skabe flotte bil-
leder af hvordan atomerne og
molekylerne ser ud. Billeder
som ikke blot er fascinerende,
ja ligefrem smukke – men som
også har stor praktisk betyd-
ning når det gælder om at for-
stå hvordan den menneskelige
organisme fungerer. 

Tag for eksempel billedet af
hvordan et fedtmolekyle nær-

mest lægger sig ind i en lille for-
dybning i et proteinmolekyle
der har til opgave at transporte-
re fedt. Eller tag billedet af
hæmoglobin – et nok så kendt
protein, som er ansvarlig for
transporten af ilt i vores orga-
nisme. 

Hæmoglobin-molekylet har
en umådelig kompliceret struk-
tur. Ligesom andre proteiner er
det bygget af lange kæder af
aminosyrer – de såkaldte pep-
tidkæder. Kæder som folder og
vikler sig ind i hinanden i kom-
plicerede former. Og langt inde
i dette svært overskuelige net-
værk af forbindelser mellem tu-

sindvis af atomer ligger netop
det sted hvor ilt-molekylet bin-
der sig på et jernatom i hæmo-
globinet.

Det kan man se på billedet
hvis man giver det den rette
forstørrelse. Men hvordan i al
verden kan man fremstille et
sandt billede af noget man ikke
kan se?

– Vi måler afstanden og vink-
lerne mellem atomkernerne –
og ud fra disse afstande kan vi
genskabe et billede af moleky-
let, lyder svaret fra professor
Flemming Poulsen som leder et
af verdens førende centre for
såkaldt NMR-spektroskopi. 

NMR står for Nuclear Mag-
netic Resonance og er en måle-
metode der blandt andet ud-
mærker sig ved at den kan give
billeder af molekyler i vandig
opløsning – det vil sige den
form de har når de befinder sig
i en levende organisme – for ek-
sempel menneskekroppen.

Det ligner hønsenet
Selve målemetoden – og det
nye måleudstyr til 27 millioner
kroner – vender vi tilbage til.
Foreløbigt bliver vi på professo-
rens kontor hvor han fremviser
nogle af resultaterne. Vi befin-
der os på Institut for Moleky-
lærbiologi, Afdelingen for Pro-
teinkemi.

Flemming Poulsen klikker iv-
rigt med musen mens han kom-
menterer det ene efter det an-
det af de billeder der kommer
op på skærmen. Et af dem lig-
ner et hønsenet hvor en ihærdig
person har været inde og klippe
ståltråden over et utal af steder.
Et andet minder nærmest om et
fint filigran-arbejde mens et
tredje kunne være en sommer-
fuglelarve med hvide filipenser
viklet ind i en nytårsserpentine.

Billederne på skærmen fore-
stiller ét og samme molekyle – i
varierende udsnit – forklarer
Flemming Poulsen og fasthol-
der samtidig at billederne ikke
er grafiske abstraktioner. 

Der et tale om reelle billeder
af molekylet eller dele af mole-
kylet bortset fra at der er lagt
farver på.

– På det her billede er de små
grå stokke kulstof, de røde stok-
ke er ilt, og de blå stokke er
kvælstof. Farverne findes na-
turligvis ikke i virkeligheden.
Man kan måske forestille sig at
det er en stor grå masse. Men
farverne hjælper til at formidle,
siger Flemming Poulsen.

Fremkalder fascination
De mange billeder er vidt for-
skellige skønt de viser ét og
samme molekyle. På samme
måde som man kan tage et utal
af forskellige billeder hvis man
skal fotografere en skov. Nogle
vil ønske at se de store linjer.
Andre skovbrynet eller en lys-
ning inde i skoven. Atter andre
vil foretrække at gå tæt på nog-
le få træer. Det kommer an på
hvad de skal bruges til. 

– Den type billeder som man
kan se i populærvidenskabelige
blade eller i avisen, den slags
laver vi mest for at det skal se
flot ud. For at fremkalde fasci-
nation. Men hverken almindeli-
ge mennesker eller videnskabs-
folk får ret megen viden ud af
det, siger Flemming Poulsen.

– Tag et billede som det her.
Det kan jeg godt finde på at sid-
de og fordybe mig i, siger han
og klikker et spindelvævsagtigt
mønster frem.

Med musen zoomer Flem-

ming Poulsen ind i spindel-
vævet samtidigt med at han
vender og drejer den tredimen-
sionelle struktur. 

– På en anden computer har
jeg et mere sofistikeret udstyr
hvor jeg kan tage nogle særlige
briller på, så jeg kan se moleky-
let i rigtig 3-D.

Fire meter høje magneter
Flemming Poulsen er en af pio-
nererne inden for NMR-spek-
troposkopien, en metode der
for alvor slog igennem først i
80’erne. Den vigtigste del af
måleudstyret består af en kæm-
pestor elektromagnet. Sidste år
i august fik Flemming Poulsens
afdeling to af slagsen. Én på
750 megahertz og én på 800
megahertz som er den største
der indtil videre kan købes for
penge. 

Udstyret til en samlet pris af
27 millioner kroner var en gave
fra John og Birthe Meyer Foun-
dation. Under interviewet kan
professor Flemming Poulsen
næsten ikke vente med at blive
færdig. Så meget glæder han
sig til at vise sit udstyr frem der
står i den gamle Polytekniske
Læreansalt i Øster Farimagsga-
de.

Lokalet er stort, smukt og
højloftet. Det er den gamle
varmecentral som er blevet re-
noveret. Indtil for få år siden
stod her er par store udtjente
kedler.

Fra indgangen går man fra
en repos ned ad en trappe af
træ. Til hver side står en af
magneterne – cylinderformede
genstande, ca. fire meter høje,
hævet en lille meter op over jor-
den.  

Der er advarselsskilte ved
indgangen og strenge forbud
mod at medbringe metalgen-
stande og enhver form for elek-
tronik eller kontokort. Også for
magneternes skyld. Man skal
fjerne nøgler og andet metal fra
lommerne for ikke at risikere
flyvende jerngenstande der kan
skade de kostbare apparater. 

– Magneterne er elektron-
magneter, men de bruger stort
set ikke strøm. Viklingerne i
spolen er fremstillet af superle-
dende materiale i et lukket
kredsløb, så når strømmen først
er sendt ind i spolen, så cirkule-
rer den uden at gå tabt – mag-
neten kører af sig selv, forklarer
Flemming Poulsen.

Magneterne er forbundet til
et par store computere der kla-
rer styringen og målingerne.

Atomkerner som 
stangmagneter
Hvordan NMR-målingen virker
er ikke alt for let at forklare.
Når Flemming Poulsen skal for-
klare det for sine studerende,
tager det mange timer. Men lad
os prøve et lille stykke af vejen.

NMR-målingen er baseret på
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Et kig ind i 
proteinernes
verden
Med NMR-spektroskopi kan man ved hjælp af kæmpe-

store magneter tegne billeder af protein-molekyler 

der styrer og deltager i alle processer i livets kemi. 

På Københavns Universitet sidder Flemming Poulsen, 

en af pionererne inden for denne forskning
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elektromagnetiske egenskaber
ved atomer.

– Atomkernen har en magne-
tisk egenskab. Man kan sige at
den fungerer som en lille bitte
stangmagnet der roterer når
den anbringes i et magnetfelt.
Der sker med en bestemt hastig-
hed der afhænger af det grund-
stof atomkernen sidder i, siger
Flemming Poulsen.

Prøven man vil undersøge,
anbringes i et måleapparat der
er anbragt i centeret af den su-
perledende magnetspole.

Ved hjælp af et andet kraftigt
magnetfelt som man tænder for
i nogle få mikrosekunder, er
man i stand til at neutralisere
atomkernens magnetfelt. Det
sker ved en elektromagnetisk
bølge – en radiobølge – med
samme frekvens som atomker-
nens.

– Man gør det med en puls i
seks til otte mikrosekunder – i
den tid bliver kernens magnet-
felt sat ud af spil. Men derpå vil
kernen forsøge at komme tilba-
ge i sin gamle ligevægtstilstand,
siger Flemming Poulsen.

Den roterer med sin karakte-
ristiske frekvens mens den når
tilbage til sin oprindelige status
– og i måleapparatet, som er en
spole der ligger rundt om

prøven, vil man kunne måle en
strøm der er induceret af det
roterende magnetfelt. 

Når kernen så at sige vågner
op igen, så vil processen være
beskrevet af to ting. Dels den
tid det tager før den vender til-
bage til den oprindelige til-
stand, dels frekvensen.    

– Frekvensen er udtryk for en
fysisk egenskab der er karakte-
ristisk for netop denne kerne og

Af Thomas Klenow With

Flemming Poulsen har til-
bragt den største del af si-
ne aktive år som forsker

på Carlsberg Laboratorium –
sidst fra 1982 til 1999 – men
valgte for et par år siden, som
54-årig, at søge et professorat
på Københavns Universitet.

– Jeg syntes det var vigtigt at
prøve noget nyt mens jeg end-
nu var... hmmm... om ikke ung,
så dog attraktiv, siger Flem-
ming Poulsen.

Nyt og nyt. Gennem det me-
ste af sin forskerkarriere har
Flemming Poulsen arbejdet
med NMR-spektroskopi. Det
eneste 800 Megahertz NMR-ap-
paratur i Danmark stod indtil
hans jobskifte på Carlsberg La-
boratorium, men der gik ikke
mere end et års tid før det lyk-
kedes Flemming Poulsen – med
hjælp fra The John og Birthe
Meyer Foundation – at få ind-
købt to store NMR-magneter til
Københavns Universitet der
dermed blev Danmarks førende
center på området. 

Arbejdet på Carlsberg Labo-
ratorium var kun i begrænset
omfang direkte bryggeri-relate-
ret, men Flemming Poulsen
nævner dog at han var med til
at undersøge og kortlægge LTP-
proteinet der findes i byg – og
som senere skulle vise sig at ha-
ve stor betydning for skum-sta-

biliteten i pilsner- og lagerøl. 
I Den Store Danske Encyklo-
pædi kan man i øvrigt – under
opslagsordet Carlsberg Labora-
torium – se strukturen af dette
prægtige molekyle.

På Carlsberg Laboratorium
skete også i 1974 den ulykke
der satte sig varige spor i Flem-
ming Poulsens ansigt. Han hav-
de travlt og glemte sikkerheds-
foranstaltningerne.

– Noget sølvazid eksplodere-
de, og hele laboratoriet sprang i
luften – gudskelov var der in-
gen andre der kom til skade, si-
ger Flemming Poulsen.

I første omgang var hans ene-
ste men af ulykken nogle små
sår i ansigtet som hurtigt hele-
de. Han havde sikkerhedsbrille
på. Men efter et halvt års tid be-
gyndte de små sølvpartikler der
havde lejret sig i huden, at blive
mørke.

– Ligesom anløbet sølvtøj, si-
ger han. 

I træskostøvler til Oxford
Flemming Poulsen, der er
københavner fra Amager, blev
cand.scient. i biokemi og im-
munologi i 1972 hvor han kom
til Carlsberg Laboratorium som
ph.d.-studerende. 

Som postdoc var han først to
år i Oxford i England og senere
to år ved Harvard i USA – og
disse år i udlandet kom til at
præge karrieren. Det var her

Den type billeder som man kan se i populærvidenskabelige blade 

eller i avisen, den slags laver vi mest for at det skal se flot ud. 

For at fremkalde fascination. Men hverken almindelige 

mennesker eller videnskabsfolk får ret megen viden ud af det.

Halvgammel, 
men stadig attraktiv 

han kom til at arbejde med
NMR, og det i et miljø der var
væsensforskelligt fra det dan-
ske.

– Jeg kom fra den sene hip-
pietid i København og til et sted
hvor de forskere jeg mødte, var
langt mere målrettede og enga-
gerede end det jeg kendte til fra
København. Det var et fanta-
stisk miljø hvor folk virkeligt
brændte for det de arbejdede
med, siger Flemming Poulsen.

Men også på en anden led
var Oxford et kulturskift. I star-
ten af sit ophold blev den unge
danske forsker indbudt til at
spise med ved ‘The High Table’
i spisesalen sammen med de fi-
neste lærere,  de såkaldte ‘dons’
fra forskellige colleges. Først
stod den på sherry med konver-
sation, derpå middag der blev
indledt med at en af de stude-
rende nede i salen læste bord-
bønnen på latin.

– Jeg kom jo på det nærmeste
i træskostøvler fra København
og havde knapt en pæn jakke at
tage på. Men bag alt det for-
melle var det dygtige forskere
der brændte for det de arbejde-
de med, siger Flemming Poul-
sen.

Både på Oxford og Harvard
mødte Flemming Poulsen for-
skere der var veluddannede på
en helt anden måde end han
kendte til fra København.

– Som biokemiker havde jeg

Takket være Flemming Poulsens entusiasme er Københavns 

Universitet blevet Danmarks førende center for NMR-spektroskopi

problemer med at forstå fysik-
ken i NMR-spektroskopien. Jeg
arbejdede med NMR som et
redskab mens jeg langsomt sat-
te mig ind i fysikken. De folk
jeg arbejdede sammen med, var
så veluddannede at de umid-
delbart forstod hele grundla-
get. Det gjorde indtryk, siger
han.

Fra den spæde 
begyndelse
NMR-spektroskopien var i sin
spæde begyndelse i de år.
Oxford og Harvard var blandt
de få steder i verden der havde
udstyret.

– Apparaterne stod der, og
forskerne var begyndt at se ly-
set – jeg var så heldig at være
med i denne første fase hvor vi
arbejdede intenst med at udfor-
ske mulighederne. Og jeg kan
se at mine kolleger fra den gang
i dag sidder i prestigefyldte top-
stillinger rundt om i USA og Eu-
ropa, siger Flemming Poulsen.

Biokemiske stillinger var der
ikke voldsomt mange af i be-

gyndelsen af 80’erne. Man kan
forestille sig hvor mange jobs
en biokemisk ph.d. med post-
doc fra Harvard og Oxford kun-
ne vælge mellem i dag. Men
som Flemming Poulsen siger:

– Jeg var så heldig at Carls-
berg Laboratorium ville have
mig.

Til gengæld lykkedes det den
unge forsker at lade sin NMR-
begejstring smitte af på sin nye
arbejdsplads så Carlsberg Labo-
ratorium i flere omgange inve-
sterede store summer i NMR-
udstyr. Og forskerne på Carls-
berg Laboratorium blev da også
blandt de første i verden for
hvem det lykkedes at kortlægge
strukturen i et helt proteinmo-
lekyle med NMR-spektroskopi.

– Desværre blev vi ikke de al-
lerførste, siger Flemming Poul-
sen hvis publikationsliste om-
fatter 95 artikler hvoraf den
langt overvejende del er publi-
ceret i de mest anerkendte 
internationale tidsskifter –
blandt dem også ‘Nature’ tids-
skifterne. ■

som i virkeligheden viser den
hastighed som magneten i ker-
nen bevæger sig rundt med i
atomet, siger Flemming Poul-
sen.

I et proteinmolekyle måler
man på tusindvis af kerner. I
spektret fremstår de enkelte
kerners signaler som markerin-
ger der ligger uhyre tæt på hin-
anden. Ved at gentage målin-
gerne i særlige rækkefølger kan
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PROTEINMOLEKYLE – Billedet viser en stiliseret fremstilling

et proteinmolekyle, allergen fra birkepollen. Dette proteinmo-

lekyle findes i store mængder i birkepollen og er det protein

som er skyld i birkepollenallergi. Om foråret, hvor luften kan

være tæt af birkepollen, er det dette molekyle der starter de

reaktioner der giver kløe i øjne og nysen hos de uheldige der li-

der af birkepollenallergi. 

Fremstillingen viser hovedlinien  i proteinets struktur. Spiraler-

ne viser at kæden danner alfa-helix, og bændlerne med pi-

lespids på viser de dele af kæden der indgår i dannelsen af et

regelmæssigt lag i molekylet som kaldes en foldebladsstruktur.Fortsættes side 8



Af Kristine Kabel

Bannere, piften og røde kort skaber en kao-
tisk stemning i den ærværdige fore-
læsningssal i Henry Ford Bau. Ingen på

podiet kan få ørenlyd. Vrede studerende, forske-
re og presse har fyldt rummet til bristepunktet,
udenfor sidder studerende i grupper og diskute-
rer. 

I vinterens løb har der været en række demon-
strationer, møder og institutbesættelser på Freie
Universität i Berlins grønne udkant. Aktionerne
har især været styret af Institut for Politikviden-
skab, det tidligere arnested for Tysklands 68-op-
rør. Dengang kæmpede folk som Rudi Dutschke
for radikale ændringer i det stive universitetssy-
stem. I dag lever kampånden stadig på universi-
tetet, men i det nye årtusind er anledningen en
anden. 

I år 2003 skal antallet af professorer på landets
engang største politikvidenskabelige institut
være nede på 15. Det er knap en tredjedel af
hvad det var blot i 1993. 

Nedskæringerne på politikvidenskab afspejler
situationen for hele Freie Universität. Ansættel-
sesstop, forskningsprojekter der sættes i bero,
overfyldte seminarer og faldefærdige bygninger
har været hverdag de seneste par år, og situatio-
nen bliver ikke bedre. 

Fra 60.000 til 21.000 studerende
– Genforeningen har gjort så stort et indhug i
pengekisten at Berlin befinder sig i en katastrofal
økonomisk situation. Vi ville gerne udskrive flere
penge til universiteterne, men det er simpelthen
ikke muligt, forklarer Berlins videnskabs- og kul-
tursenator Christoph Stölzl oppe fra podiet. 

Han er inviteret med til arrangementet for at
forklare regeringens hårde sving med sparekni-
ven. Salen svarer med hujen og buhråb, men
modstand og protester har ikke længere samme
slagkraft som i de oprørske 60’ere. Berlins politi-
kere holder fast i deres spareplan der rammer al-

le byens videregående uddannelser, og især de to
tidligere vest-universiteter: Freie og Tekniske
Universitet.  

Årsbudgettet for de videregående uddannelser
i Berlin skal i løbet af ti år, frem til år 2003,
skæres med fire milliarder kroner. Det svarer til
at stryge et masseuniversitet som Freie af budget-
tet. Universitetet bliver dog ikke lukket, men det
er godt i gang med at blive mere end halveret. 

For at leve op til sparekravene skal det der for
bare ti år siden var et af Tysklands største univer-
siteter med over 60.000 studerende, om et par år
være nede på 21.000 studerende. 

Stort, grønt campusområde
Går man rundt i villakvarteret i udkanten af Ber-
lin hvor en udbrydergruppe af studerende og un-
dervisere i 1948 grundlagde et frit universitet i
protest mod det ‘sovjetisk styrede’ Humboldt Uni-
versitet, virker alt på overfladen idyllisk. 

Hver anden villa tilhører universitetet og på
gaderne vrimler det med studerende der snakker
alt fra tysk over engelsk til japansk. Med ti pro-
cent udenlandske studerende er Freie Universität
et af de internationalt set mest populære univer-
siteter i Tyskland. 

Campusområdet strækker sig over flere kva-
dratkilometer. Grønne græsarealer, brede alléer
og hyggelige småveje forbinder de mange insti-
tutter. Først når man går ind i hovedbygningen
hvor både tysk, psykologi og den største kantine
befinder sig, viser den økonomiske krise sig i al
sin tydelighed. 

Slidhullerne i tæpperne er lappet med brun ta-
pe, graffiti præger væggene som der ikke er råd
til at male, udskiftningen af asbestpladerne i lof-
tet er sat i bero, og halvdelen af loftet er derfor
ternet af mere brun tape der som nødløsning hin-
drer det farlige støv i at drysse ned. 

Universitetes fysiske forfald er dog blot det
mindre vigtige ydre symptom på situationen for
det videnskabelige miljø. Som professor Peter
Grottian fra Politikvidenskab opgivende konsta-
terer:
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Berlins 
universiteter 
ramt af 
sparekniven 
Drastiske nedskæringer, institutbesættelser og generel

krisestemning er blevet hverdag i Berlin. Tysklands ho-

vedstad er på randen af ruin, og det har ramt universi-

teterne så hårdt at Københavns Universitets økonomi-

ske problemer blegner ved sammenligningen 

man kombinere målinger til
spektre – først i et todimensio-
nalt koordinatsystem og ved en
tredje måling til en tredimensi-
onalt koordinatsystem som gør
det muligt at skabe et rumligt
billede af proteinernes NMR-
spektre. Og ud fra disse spektre
kan man måle vinkler og af-
stande mellem de enkelte atom-
kerner. 

Målebånd og vinkelmåler
– Det hele drejer sig om at hvis
du vil opmåle en ting, har du
brug for to redskaber – et måle-
bånd og en vinkelmåler. NMR
spektroskopien har to fysiske
parametre der gør at vi kan op-
måle molekylerne, siger Flem-
ming Poulsen.

Det er et langsommeligt ar-
bejde der tager fra et halvt til to
år for hvert protein der skal be-
skrives. 

Når selve NMR-spektromete-
rets målinger er omregnet til en
proteinstruktur, skrives den ud
som meget lange rækker tal i en
tabel – det er de koordinater
der angiver atomkernernes
rumlige placering i forhold til
hinanden. Tabellerne lægges
ind i en international database
hvorfra de så kan hentes ned af
forskere over alt i verden. 

Men tallene i sig selv er ret
unyttige. Ikke en djævel kan
overskue dem eller få noget ud
af at læse dem. Den digitale
læsning kan ikke bruges til no-
get som helst i sig selv. Først
når tallene ved computerens
hjælp er udtrykt i billeder, er
det muligt at få et udbytte af de
tusindvis af informationer der
udtrykkes gennem struktur-bil-
ledet. Ved at se på billedet af
det forstørrede molekyle får
man et indtryk af hvordan pro-
teinet er opbygget.

Flemming Poulsen er en af
pionererne inden for NMR-
spektroskopi – og blandt fag-
fæller ude i verden er han
blandt andet kendt for at have
været med til at udvikle selve
brugen af NMR-udstyret til ud-
forskning af proteiner.

Danmark er i øvrigt langt
fremme på området. I hele ver-
den findes kun 80 af de største
NMR-spektrometre.

– Tre findes i Danmark – og
to af dem står her hos os på
Københavns Universitet, siger
Flemming Poulsen. 

Når proteiner folder
Hans andet hovedområde er
den såkaldte proteinfoldning.
Han prøver at få rede på de
processer der fører til at et pro-
tein får sin egen karakteristiske
struktur. Og som model har
han valgt at interessere sig for

et såkaldt ‘fire-helix bundt’ der
for den ukyndige ligner noget i
retning af fire proptrækkere el-
ler fire nytårsserpentiner. 

Men først lidt baggrund: I
den menneskelige organisme
findes efter de seneste bereg-
ninger rundt regnet 30-40.000
forskellige proteiner der som
allerede nævnt består af lange
kæder af aminosyrer. 

Hver enkelt protein har en
funktion. Som  for eksempel at
transportere fedt eller ilt – men
det kan også være et såkaldt
signalstof – måske et protein
der sender beskeder til hjernen. 

Indtil i dag har man under-
søgt omkring 1000 forskellige
typer af proteiner. Først får
man – som beskrevet ovenfor –
udarbejdet et billede af protei-
nerne. Dernæst begynder man
at se på hvilke funktioner prote-
inet gemmer på, og om der er
system i opbygningen af prote-
instrukturerne.

Mens der findes titusindvis af
proteiner i menneskekroppen,
viser det sig til gengæld at man-
ge proteinstrukturer ligner hin-
anden så meget at de kan sam-
les i forholdsvis få familier. I
dag kender man omkring 100
forskellige strukturfamilier, og
fire-helix-bundtet er en af disse
100.

– Det særlige ved det fire-hel-
ix bundt vi undersøger, er at
det ikke har nogen nære slægt-
ninge blandt proteinerne. De fi-
re helixer er arrangeret på en
anden måde end i de alminde-
ligste typer i familien. Netop
dette fire helix-protein menes
at have en vigtig funktion i
næsten alle celler fordi det fin-
des i alle de genomer (dvs.
samling af gener, red.) der er
kendt både i dyr og planter. Vi
kan se at i gær, i en ko og i et
menneske finder man i 30 pro-
cent af molekylet den samme
rækkefølge af aminosyrer. Vi
kan også se at proteinet folder
på samme måde – i gær, i ko og
i menneske er de fire helixer ar-
rangeret på samme måde, siger
Flemming Poulsen.

Netop foldningen til en struk-
tur kunne man kalde proteiner-
nes mysterium. 

Tingel-tangel 
Man kan som udgangspunkt
beskrive strukturen som lange
perlekæder – eller måske rette-
re kæder af tingel-tangel. Dette
tingel-tangel skal rulles op og
vikles sammen til en bestemt
struktur der er nøje fastlagt af
den rækkefølge det sidder på
perlekæden. 

Et eller andet sted i tingel-
tangelkæderne ligger den nøgle
der sikrer at et protein folder til

den samme struktur hver gang.
Det kan for eksempel være en
form der passer særlig godt til
en anden form. Som to pu-
slespilsbrikker hvor den ene lig-
ger og venter på at den anden
kommer forbi. 

Et af spørgsmålene er hvor-
for disse proteinstrukturer skal
være så komplicerede. Tilsyne-
ladende er en stor del af de lan-
ge kæder af aminosyrer over-
flødige. 

– Jeg vil gætte på at hvis man
kunne lave proteinerne kun-
stigt ville man kunne gøre dem
meget simplere og stadig beva-
re funktionerne. Faktisk er der
gjort mange seriøse forsøg på
at lave kunstige små proteiner
med designede funktioner. Det
er en måde at lede efter hvilke
hemmeligheder der gemmer sig
i proteinernes struktur, og hvad
det er som bestemmer hvordan
strukturen formes, siger Flem-
ming Poulsen.

Han nævner i den forbindel-
se de såkaldte prioner – smitte-
kilden til kogalskab.

– Prionerne er en slags fiber-
lignende molekyler der stort set
er umulige at ødelægge –
måske er dette proteinernes ab-
solutte grundtilstand. Men for
at få proteinerne til at fungere –
det vil sige interagere – har det
været nødvendigt for naturen
at udvikle proteiner der folder
sig til stabile strukturer som
forhindrer dannelsen af den
dødsensfarlige fiberstruktur.
Det er i hvert fald en af teorier-
ne.

Og mens forskere som Flem-
ming Poulsen leder efter de sto-
re sammenhænge, så bruges
NMR-spektroskopien og bille-
derne af protein-strukturerne
også af lægemiddelforskerne i
biotek-industrien. 

Her gælder det såkaldt recep-
tor-forskning – altså hvordan
man får kemiske stoffer – læge-
midlerne – til at sætte sig fast
på proteiner – for eksempel de
proteiner der er med til at sen-
de signaler til hjernen om smer-
te.

– Hvis man vil slukke recep-
toren og dermed smerten, er
det godt at kende proteinets
struktur. Man kan gå ind og
analysere dets overflade. Du
kan så at sige tage et aftryk – li-
gesom i gips – af proteinets
overflade, af dets positive og
negative ladninger og andre
egenskaber – for at finde ud af
hvor det kan tage mod kemiske
forbindelser, siger Flemming
Poulsen. ■

Et kig ind i proteinernes verden...

Strid om reformer
I en firesiders annonce i Frankfurter Allgemeine Zeitung kræver DHV,

de tyske universitetslæreres faglige organisation, at forslaget om en re-

form af stillingsstrukturen på universiteterne trækkes tilbage. Annon-

cen er underskrevet af tusindvis af tyske professorer og lektorer. Stille-

ren af forslaget, undervisningsminister Edelgard Bulmahn, tilbageviser

kritikken og kalder den useriøs og vildledende.

Se mere på www.hochschuleverband.de/index.htm
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– Vi har umulige vilkår. Hvor-
dan skal man kunne arbejde
når man med et hug reduceres
til det halve?  

Vinduet mod verden
– Humaniora og samfundsvi-
denskaberne nedsables helt be-
vidst. Undervisere og studeren-
de trænges op mod muren når
man reducerer tilskud og pro-
fessorstand til det halve, ja for
nogle institutters vedkommen-
de til en tredjedel, fortsætter
professor Grottian. 

Universitetets trængte situa-
tion har skabt nid mellem de
forskellige institutter der hver
især kæmper for at overleve.
Medicin går fri af nedskærin-
gerne, mens de naturvidenska-
belig fag ‘kun’ skæres cirka 40
procent. 

Senator Christoph Stölzl for-
klarer dette med det paradig-
meskift der er sket siden
1960’erne. Dengang var sam-
fundsvidenskaberne i høj kurs,
i dag er det de naturvidenska-
belige fag:

– Den ændring kan man ikke
klandre. Et demokratisk sam-
fund vælger selv hvad der er
vigtigt, siger han.    

Før Tysklands genforening
var situationen en anden. Freie
Universität var det isolerede
Vestberlins vindue mod verden
og fik penge nok. Samarbejds-
aftaler med især amerikanske
universiteter sikrede det hurtigt
voksende Freie internationalt
renommé. Selv om det var et
masseuniversitet, satte en høj

Freie Universität

Freie Universität blev i 1948 grundlagt af en ud-
brydergruppe fra Humboldt Universitet. USA
støttede med penge og stod også for opførelsen
af bygninger og biblioteker. En række viden-
skabsfolk der var emigreret før krigen, vendte til-
bage til Berlin og skaffede hurtigt Freie Universi-
tät et godt ry. 

Universitetet har fra starten været venstreori-
enteret og i front hvad angår studenterindflydel-
se. Voldsomme studenteroprør bragte i 1960’er-
ne Freie i mediernes søgelys. De eskalerede med
drabet af en studerende i 1967 og nedskydningen
af studenterlederen Rudi Dutschke i 1968.

Efter murens fald i 1989 stod det genforenede
Berlin pludselig med to store universiteter og
Freie mistede politikernes rundhåndethed. Man-
ge er blevet trætte af det venstreorienterede og
oprørske universitet. Universitetet har cirka
41.000 studerende, men får kun tilskud til
24.000.    

Humboldt Universität

Humboldt Universität blev grundlagt i 1810 og er
en af sværvægterne i den tyske universitetsver-
den. Ikke mindre end 29 nobelpristagere har haft
deres gang på universitetet, herunder Albert Ein-
stein og Max Planck. Andre notabiliteter som Jo-
hann G. Fichte (den første valgte rektor), Hegel
og Karl Marx har været tilknyttet universitetet.
Fra 1933 og frem blev jødiske forskere og stude-
rende fordrevet ligesom en række andre selv
valgte at gå. Efter anden verdenskrig, i januar
1946, optog man undervisningen i de krigsøde-
lagte bygninger. Det der engang havde været
centrum for humanistisk tænkning, var blevet
hårdt stækket af de sorte år.
En tiltagende kommunistisk indflydelse og sty-
ring delte i 1948 lærerkorps og studerende i to,
og Freie Universität blev grundlagt i byens ame-
rikanske sektor. Den frie akademiske forskning
på Humboldt gik tabt. 
Først efter genforeningen i 1990 er Humboldt
Universitet igen ved at tilkæmpe sig fordums ti-
ders respekt. Mange unge forskere søger i disse
år til det nye hovedstadsuniversitet, og det inter-
nationale samarbejde prioriteres højt. De gamle
bygninger er blevet renoveret og stråler på Ber-
lins prominente Unter den Linden. 
Humboldt har i øjeblikket knap 35.000 studeren-
de, men får kun tilskud til knap 20.000.  
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NYE TIDER – Humboldt Universitet blev efter gen-

foreningen udbygget. Nu skulle Humboldt igen

være hovedstadens universitet. Mens det progressi-

ve, venstreorienterede Freie Universität der i 1948

blev stiftet i protest mod den stigende kommunisti-

ske indflydelse på Humboldt, har mistet politikernes

velvilje og rundhåndethed efter Murens fald.

forskningsstandard, små speci-
alinstitutter og et af landets
bredeste fagudvalg uddannel-
sesinstitutionen på det interna-
tionale videnskabskort. 

Bachelor-master
Siden Murens fald er udviklin-
gen vendt, og det er gået
stærkt. I forlængelse af de dra-
stiske kvalitative og kvantitati-
ve forringelser diskuterer Ber-
lins regering en ændring af hele
universitetssystemet. Reform-
forslagene møder bred mod-
stand på det i forvejen pressede
Freie Universität. 

Afgørende er ideen om ind-
førelsen af et bachelor-master
system samt studiegebyrer på
4.000 kroner per semester hvis
den normerede studietid over-
skrides med mere end to år. På
nuværende tidspunkt er der
stort set frit optag på universi-
teterne hvor man kan vælge
mellem den gymnasierettede
diplom- eller den forskerrette-
de magisteruddannelse. 

Der er ingen faste moduler,
fra første semester kan de stu-
derende vælge mellem et stort
udbud af kurser uden snævre
faggrænser. Nu frygter både
professorer og studerende en
skoling og ensretning af de vi-
deregående uddannelser. Ba-
chelor-master er allerede ind-
ført på enkelte fag.

På mange måder ligner dis-
kussionen den danske omkring
reformerne i 1980’erne. Men
om man vil det eller ej på Freie
Universität: Høje optagelses-

krav er ved at være en realitet,
ligesom bachelor-master syste-
met med sikkerhed indføres på
alle fag inden for en nær frem-
tid som det allerede er sket i
flere tyske delstater. 

Nyt universitet
På Unter den Linden, i centrum
af dagens Berlin, ligger Hum-
boldt Universitet der før dan-
nelsen af DDR var landets vi-
denskabelige stolthed. Både
adressen og den glorværdige
historie gjorde det oplagt at
Humboldt efter den tyske gen-
forening skulle være Tysklands
nye hovedstadsuniversitet. 

Som alle andre universiteter i
det tidligere DDR blev Hum-
boldt i starten af 1990’erne ud-
bygget. Blandt andet blev et po-
litikvidenskabeligt institut
grundlagt. Man kunne måske
have skabt et fælles institut for
de to universiteter i stedet for at
udsulte det der allerede var på
Freie, lød og lyder de kritiske
røster rundt om på gangene.
Men det progressive, venstreo-
rienterede Freie Universität har
efter Murens fald mistet politi-
kernes velvilje og rundhåndet-
hed. 

For at opbygge Humboldt er
flere institutter med professo-
rer og studerende stort set ble-
vet flyttet fra Freie til Unter den
Linden. Blandt andet slavistik.
Heller ikke Humboldt undgår
dog nu sparekniven, her skal
antallet af studiepladser og
professorer skæres med en fjer-
dedel. 

– Samlet set skal antallet af
studiepladser i Berlin skæres til
85.000. Det er nok til at uddan-
ne bysbørnene, men Berlin er jo
en hovedstad, og skulle også
gerne kunne optage unge ude-
fra, siger præsidenten for Freie
Universität Peter Gaethgens og
konstaterer tørt: 

– Byen reklamerer med at
være Tysklands kultur- og ud-
dannelsescentrum, men virke-
ligheden stemmer simpelthen
ikke overens med det billede.

At Humboldt skal være det
nye hovedstadsuniversitet er ik-
ke uforståeligt, men når man
bevæger sig fra Unter den Lin-
den og Berlins nye Mitte med
eksklusive bygninger og ud til
de venstreorienteredes tidligere
højborg, kan man overraskes
over kontrasten og de betingel-
ser som der dér forskes og stu-
deres under. Situationen på
Københavns Universitet sættes i
perspektiv når man kigger mod
nabolandet. ■

Kristine Kabel er danskstuderen-
de på Københavns Universitet og
har studeret litteratur i et år på
Freie Universität.

Læs i øst
I Tyskland er der er store geografiske forskelle på hvor lang tid en uddannelse tager. En

kandidatgrad i statskundskab tager 17 semestre i Darmstadt mens de studerende i Passau

kan nøjes med 10 semestre i gennemsnit for samme uddannelse. I det gamle DDR er studi-

etiden i almindelighed kortere end i den vestlige del mens de studerende i Berlin bruger

længst tid på at blive færdige.

Se mere på www.wissenschaftsrat.de/presse/pm_1001.htm



Af Vibeke Schou Pedersen
og Casper Sylvest 

Det store auditorium op-
pe under taget på Insti-
tut for Statskundskabs

bygning i Rosenborggade måtte
midlertidigt omdannes til bio-
graf da en af de helt store kano-
ner i International Politik, Ja-
mes Der Derian, for nylig var
inviteret til at give sit bud på
hvem fjenden egentlig er i en
verden under dramatisk foran-
dring af ny netværksteknologi.

Under overskriften “Virtuous
War – faces of the enemy” ind-
ledte den utraditionelle ameri-
kaner sin gæsteforelæsning
med 20 minutters filmcollage
om virtualitet produceret af
professoren selv. Derefter kom
Der Derian til syne i den sænke-
de belysning og startede sin
forelæsning der – udover stil-
sikkert at behandle alt andet
end det med overskriften var-
slede tema – fortrinsvis kredse-
de om en ny cyber-alliance mel-
lem Hollywood, IT-industrien
og det amerikanske militær, el-
ler det Der Derian med en af
mange neologismer kalder “the
Military-Industrial-Media-En-
tertainment Network” – MIME i
den korte version.

Med sin farverige entre og
underholdende, snapshot-
prægede analyseform blev fore-
læsningen dermed et paradig-
matisk eksempel på en stil der
henter mere inspiration i litte-
raturens dystopier end i det tra-
ditionelle akademias blodfatti-
ge retorik. Af indlysende årsa-
ger var de to timer tilhørerne
tilbragte i selskab med Der De-
rian også præcis så stimuleren-
de, forvirrende og frustrerende

som de fleste beskriver mødet
med hans arbejde: En reakti-
onsmæssig cocktail der siden
Der Derians første bog, ‘On Di-
plomacy – A Genealogy of
Western Estrangement’ (1987),
har affødt karakteristikker som
‘dissident’, ‘optimistisk postmo-
derne skeptiker’ og ‘sen-moder-
nist’. Andre har slet og ret kaldt
ham farlig.  

Universitetsavisen mødte ef-
ter forelæsningen den utraditi-
onelle professor til en verbal
tour de force omkring nødven-
digheden af sproglige nyskabel-
ser, pligten til at agere sam-
fundsdetektiv og anarkiet som
etisk grundvilkår. 

Discipliner – en arv fra 
tyskerne 
Hvis Der Derians form er ukon-
ventionel, er hans foretrukne
emner – diplomati, militærstra-
tegi og krig – i en International
Politik-disciplin der henregner
Clausewitz og Kissinger som fa-
derskikkelser, det til gengæld
ikke. 

Nysgerrige efter Der Derians
eget syn på dette skisma mel-
lem akademisk afvigelse og tra-
ditionalisme spurgte vi derfor
om hvilke disciplinære etiketter
han selv foretrækker: Er han
forsker i international politik,
billedmager eller krigssocio-
log? 

Der Derians svar tog ud-
gangspunkt i den akademiske
opdragelse på McGill Universi-
tet og ikke mindst ved Oxford
hvor mødet med Hedley Bull –
en af IP-disciplinens ‘grand old
men’ – blev afgørende:

– Jeg gik op for at møde ham
og var naturligvis skrækslagen.
Han var i sig selv ganske intimi-

derende, og selvfølgelig var
hans første spørgsmål om jeg
havde beskæftiget mig med in-
ternational politik i USA. Er det
her et godt tidspunkt at lyve el-
ler ej, tænkte jeg – du ved, ville
han finde ud af det? Men jeg
svarede som sandt var: “Jeg har
kun fulgt et kursus, og jeg ha-
dede det”.

– Her nærmer vi os jeres
spørgsmål om discipliner da IP-
disciplinen i Nordamerika på
det tidspunkt var meget behavi-
oristisk . Men som jeg sagde,
jeg hadede det fordi vi aldrig
lavede andet end at finde den
afhængige og uafhængige vari-
abel i kendte menneskers taler.
Hvilken spild af tid! Det fløj ba-
re ud af mig. Hedley Bull sag-
de: “Fint, du er med”. Senere
fandt jeg så ud af at netop Bull
havde skrevet nogle kritiske,
hvis ikke direkte polemiske, ar-
tikler i forhold til netop den
amerikanske behaviorisme. 

– Den historie er i høj grad
noget der har præget min måde
at tænke disciplinære skillelini-
er på. Jeg har altid søgt den
bredest mulige tilgang. Verden
passer bare ikke ind i discipli-
ner. Ærligt talt, det er noget vi
har arvet fra tyskerne; hvorfor
hænger det stadig ved?

Fra postmoderne til 
virtuel tilstand
Du var selv en af de første, der in-
troducerede postmodernisme el-
ler poststrukturalisme i din egen
disciplin. Hvordan står det til
mere end ti år efter at det projekt
fik momentum?

– Jeg er ikke helt vild med de
begreber. I min første bog, ‘On
Diplomacy’, skrev jeg netop i
forordet at nogle ville sige at

min tilgang var poststrukturali-
stisk, men at jeg ikke selv havde
noget ønske om at få den mær-
kat klæbet på mig. Da jeg havde
set den første reklame for post-
modernistisk sportstøj i New
York Times, havde det begreb
ikke længere nogen mening.
Devo havde allerede skrevet
sangen ‘post post modern man’!
Og her sidder vi så stadig og
snakker om postmodernisme.
Hvorfor? 

– En af årsagerne handler om
jeres spørgsmål om discipliner.
Vi har behov for kasser. Vi har
behov for mærkater. Så på et el-
ler andet niveau var det mere
sikkert at kalde disse folk – der
alle delte en interesse for konti-
nental filosofi, men ellers var
vidt forskellige – det samme. 

– Postmodernisme som be-
greb overhovedet handler jo
netop om at du ligesom ikke
kan indhente det – ikke kan
‘være der’. Og som jeg sagde
det i min forelæsning i dag: Jeg
tror allerede vi har bevæget os
væk fra det vi kalder det post-
moderne fordi vores verden i
dag er defineret ved dens sam-
menhæng med netværkstekno-
logi og ikke så meget med det
moderne. Jeg tror vi har be-
væget os væk fra det postmo-
derne til en virtuel tilstand.
Hatten af for Lyotard fordi han
gav os begrebet og et manifest,
men jeg tror vi er klar til at
fortsætte.

Sprogets utilstrække-
lighed
Hvordan fortsætte, kunne man
spørge. For Der Derian kan
sprogets utilstrækkelighed imø-
degås med opfindelsen af nye
vokabularer. Vi har faktisk til

stadighed behov for at skabe
nye begreber når vi skal beskri-
ve en ny og anderledes verden.
Som altid bred i sine referencer
underbygger han denne pointe
med en scene fra den biograf-
aktuelle ‘Thirteen Days’ der be-
skriver hændelsesforløbet i Cu-
ba-krisen:

– Scenen viser hvordan Mc-
Namara (amerikansk forsvars-
minister under Cuba-krisen,
red.) overhører en telefonsam-
tale mellem en kaptajn på et
amerikansk skib og en admiral i
situationsrummet. Det ameri-
kanske skib er ved at borde et
fragtskib, og der er stående or-
drer. Dem følger admiralen og
beordrer affyring af advarsels-
skud. McNamara hører det og
siger: “Hvad laver du? Præsi-
denten sagde at du ikke skal
skyde medmindre du har en
specifik og direkte ordre til
det”. Admiralen svarer så:
“Hvad mener du? Sådan har jeg
altid gjort – der er stående or-
drer, sådan har vi gjort i den
amerikanske flåde siden John
Paul Jones”. Hvorefter McNam-
ara spørger: “Du forstår det ik-
ke, gør du? Vi er ikke i gang
med at udkæmpe en krig. Vi
forsøger at opfinde et helt nyt
sprog!

Netop de mange selvopfund-
ne begreber har medført at
mange finder Der Derians ar-
bejde svært tilgængeligt. Det er
ikke altid nemt at beskrive hvad
hans bøger og tekster handler
om, og inspirationen fra nyere
kontinental tænkning er tyde-
lig. På den baggrund spurgte vi
Der Derian hvad stil egentlig
betyder.

– Det er helt evident at stil
har betydning. Og det på trods

af det faktum at mangel på stil
– specielt i IP-disciplinen – bli-
ver anset for at være den fore-
trukne diskurs. Meget analy-
tisk, sund fornuft-drevet og for-
melt. Hvad det i virkeligheden
betyder er at stilens magt ikke
anerkendes i sin egen ret. Der-
rida udtrykte det bedst da han
sagde at stylos både er en pen
og en daggert. Det går begge
veje. Det er et magtfuldt instru-
ment, og der findes dem der
gerne vil neutralisere denne
magt. Så jeg vil argumentere
for at stil – startende med so-
fisterene og hele vejen op til Ni-
etzsche og gennem Derrida –
har betydning, siger Der Deri-
an.

Detektiv i konspiratio-
nens tidsalder
Hvordan opfatter du din egen
rolle som forsker i forhold til det
omgivende samfund?

– Jeg mener selv at alt mit vi-
denskabelige arbejde og mange
af mine kollegers arbejde har
været empirisk, men ikke empi-
ristisk. Det har været historisk,
men ikke historistisk. Det vil jeg
gerne understrege. Og jeg tror
at den kombination – som nog-
le vil kalde poststrukturalisme
selvom jeg gerne selv vil undgå
at bruge det begreb – sætter vo-
res arbejde bedre i stand til at
håndtere aktuelle politiske
spørgsmål. 

– Vi beskæftiger os alle med
den største fare der eksisterer
derude. Men jeg er ikke interes-
seret i problemløsning. Det er
også derfor jeg er træt af ordet
‘problematik’. Det handler til en
vis grad om at finde ud af hvor-
for et spørgsmål bliver til et
problem eller en krise, mens et
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Verdens virtuelle

Chronopolitik, technostrategi, dromologi,

virtuelt simuleret anti-diplomati. 

Nye begreber trænger sig på i International

Politik efter afslutningen på den post-

moderne æra, mener den amerikanske 

professor James Der Derian 
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andet kun bliver opfattet som
trivielt. Så i den forstand er jeg
en empirisk detektiv. 

– Jeg vil gerne se mig selv
som detektiv. Som Walter Ben-
jamin meget klarsynet sagde i
forbindelse med Hitlers magt-
overtagelse: ‘Hør godt efter. Vi
er på vej ind i terrorens tid. Og i
konspirationens tidsalder bliver
det alles opgave at være detek-
tiv fordi det netop bliver så
svært at finde ud af hvem der er
den kriminelle, og hvem den
ansvarlige.

Vil det så sige at der i din til-
gang og i ‘poststrukturalisme’
som sådan ligger en forpligtigelse
til som detektiven at finde både
den kriminelle og den uskyldige?
Er der med andre ord indbygget
en etik i den tilgang?

– Hvis du mener etik som et
regelsæt eller som principper
for korrekt opførsel – altså etik
som kantiansk universalisme –
så er der ingen etik. Og jeg me-
ner at det netop viser i hvilken
grad den vestlige diskurs har
ignoreret – eller endnu værre –
begravet en helt anden fortæl-
ling om ethos, og om hvordan
vi i vores tilværelse og væsen
inkorporerer nødvendige relati-
oner med andre. 

– Dét er ikke nogen original
tanke – den udspringer fra Au-
gustin. Du kan faktisk finde den
hele vejen fra Augustin til Levi-
nas. Det handler om på en eller
anden måde at finde ud af at
tage vare på dig og den Anden
på en måde der ikke gør nogen
skade. 

– Forskellen på Levinas og
Augustin er at Levinas siger:
“Det her er ikke et valg, det er
ikke en luksus – det er en nød-
vendighed”. Og jeg vil argu-

mentere for at Levinas er mere
relevant nu end da han skrev
dette efter 2. verdenskrig. Det
handler om det faktum at den
Anden nu er tæt på dig i hver-
dagen. Hos Levinas er den 
Anden mere en abstraktion. Nu
er det meget virkeligt. Spørgs-
målet om hvorvidt man skal til-
passe sig, assimilere eller ud-
slette, er derfor ikke et filoso-
fisk spørgsmål. Det er et spørgs-
mål der eksisterer i din hver-
dag. I dit nabolag, siger Der De-
rian. 

Kosmopolitisme et 
farligt ord
I naturlig forlængelse af den
etiske diskussion kom samtalen
med Der Derian til at handle
om hvordan vi håndterer æn-
dringer i vores måde at organi-
sere samfund og politik på. Der
Derian insisterer i sit akademi-
ske arbejde på at verden i dag
er under dramatisk forandring
– først og fremmest på grund af
teknologiske revolutioner. 

En del af den udvikling sam-
menfatter han i begrebet ‘dro-
mologi’ der i store træk kan be-
skrives som læren om farten og
teknologiens og dermed tidens
indflydelse på krig, stat og in-
terstatslige relationer. Dromo-
logi ændrer vores opfattelse af
tid og rum, og det har derfor
klare fællestræk med det globa-
liseringsbegreb der for tiden di-
skuteres intenst i samfundsvi-
denskaberne. 

Hvor Der Derian primært har
beskæftiget sig med farerne og
de fragmenterende elementer i
denne udvikling, fokuserer an-
dre på de homogeniserende
aspekter – hvad man kunne kal-
de globaliseringens kosmopoli-

tiske tendenser:
Der Derian:
– Jeg mener at kosmopolitis-

me er et farligt ord – hvis ikke
et beskidt ord. Det er blevet ta-
get op af ny-kantianere for at
dække hvad der fremstår som
gode intentioner og handlinger.
Med andre ord: International
interventionisme. Jeg tror bare
ikke det er muligt – sådan som
universelle værdier fremmes og
beskrives i øjeblikket – at fore-
stille sig at der findes en kos-
mopolitisme der kan opveje de
dårlige sider af globaliseringen.
Den er stadig for eurocentrisk,
den er stadig alt for indlejret i
klassefordele. 

– Jeg afslører sikkert nogle
rødder her. Hvis man læser
Kant, og hvad kosmopolitisme
var for ham, er det tydeligt at
sådan noget altid er betinget af
den historiske kontekst. For
Kant betød kosmopolitisme
grundlæggende den euro-
pæiske elite. Hvis man læser
hans andre skrifter og ser hvor-
dan han behandler blandt an-
det indianere og sorte, synes
jeg kosmopolitismens begræns-
ninger er tydelige. Hvor
grænserne sættes, siger altid
mest om hvad det er centret
forsøger at skabe.

Anarkiets etik
Hvis en kosmopolitisk orden ik-
ke er vejen, hvor skal vi så lede?
IP-disciplinen har siden 2. ver-
denskrig været stærkt domine-
ret af den såkaldt realistiske
skole der ofte også er sammen-
faldende med filosofisk realis-
me – den hævder at beskrive
verden som den er, og ikke som
den burde være. Det defineren-
de element i denne tankegang

er en insisteren på anarkiets
uafvendelighed – altså en mod-
sætning til det kosmopolitiske
håb.

Men behøver anarkiet stå i
vejen for etik? Ikke ifølge Der
Derian. Han efterlader os i ste-
det med anarkiet som enhver
etiks grundvilkår:

– Fundamentalt set har rea-
lismen sin magt fordi den har
ret i forhold til ét spørgsmål:
Der er ikke noget center. Der er
anarki. Det kan være det er min
uddannelse, mine politiske
præferencer eller mine post-
strukturalistiske rødder. Men
netop dette spørgsmål er hvad
vestlig metafysik har handlet
om: forsøget på at skabe et cen-
ter. Altså, Gud, Kejser, Pave, det
suveræne folk, den suveræne
stat. Og hvad jeg virkelig godt
kan lide ved realismen – nogle
af mine bedste venner er skam
realister – er at den kan leve
med anarkiet. 

– Skal man kritisere realister-
ne handler det ikke om at kriti-
sere deres syn på verden, men
snarere om at realismen har
overdrevet truslerne i denne
verden. De har ret – der er ikke
noget center. Det handler om at
lære at leve med usikkerhed og
uforudsigelighed gennem etik.
En etik der fører os tilbage til
hensynet til den Anden, for-
ståelsen af hvordan ens egen
identitet skabes af den Anden, i
stedet for først og fremmest at
se den Anden som en trussel.
Det er udfordringen, siger Ja-
mes Der Derian. ■

Vibeke Schou Pedersen er
cand.scient.pol. og Casper Syl-
vest stud.scient.pol., Statskund-
skab, Københavns Universitet.

virkelighed

DETEKTIV – James Der Derian

har affødt karakteristikker som

’dissident’, ’optimistisk postmo-

derne skeptiker’ og ’sen-moder-

nist’. Andre har slet og ret kaldt

ham farlig. Der Derian vil dog

helst ikke puttes i nogen kasse,

men ser sig selv som en empirisk

detektiv. 

Produktiv professor
James Der Derian er professor i International Politik og p.t. tilknyttet både Brown Universi-

ty, Institute of Advanced Studies ved Princeton University og University of Massachusetts at

Amherst. Han er forfatter til bøgerne ‘On Diplomacy – A Genealogy of Western Estrange-

ment(1987), ‘Anti-diplomacy – Spies, Speed, Terror and War’ (1992) samt en række artikler

om den teknologiske forandrings konsekvenser for krig og konflikt. I juni udkommer Der

Derians nye bog ‘Virtous War’ på forlaget Perseus/Westview.
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henrettelsesmetoder kombine-
ret med en afvikling af de ritu-
elle former hvis religiøse ind-
hold ikke mere gav mening.
Men ritualet indeholdt netop
legitimeringen af henrettelsen,
og de nye former formåede ikke
at skjule, men afslørede snarere
at legitimiteten var i krise.

Den moderne dødsstraf, der
blev resultatet, havde som ud-
gangspunkt det humanitære
princip at afskaffe torturen.
Metoden skulle desuden være
hurtig, effektiv, ensartet og sik-
ker samt indebære mindst mu-
lig fysisk smerte for delinkven-
ten. Dette kunne opnås på for-
skellig vis. 

I England bibeholdt man den
traditionelle henrettelsesform
hængning, men forfinede i
1783 metoden ved hjælp af en
faldlem, the new drop. Den en-
gelske reform indeholdt altså
en vis grad af mekanisering,
men i Frankrig og senere i USA
gik man anderledes rationelt til
værks idet man introducerede
veritable henrettelsesmaskiner,
guillotinen i 1792 og den elek-
triske stol i 1890. Hermed var
der indskudt et upersonligt, ik-
ke-menneskeligt led mellem
bøddel og offer, maskinen over-
tog ansvaret for selve aflivnin-
gen.

Når ansvaret ikke længere
var Guds, var det tilsyneladen-
de magtpåliggende at det heller
ikke var menneskets. Bødlens
rolle var nu reduceret til at
trække i et håndtag eller trykke
på en knap. En udvikling der si-
den er fortsat med gaskamre
(1924) og injektionsapparater
(1982) som det kendes i dagens
USA. 

Mekaniseringen af dødsstraf-
fen blev efterhånden ledsaget
af det man har kaldt en ‘privati-
sering’ af selve henrettelsen.
Den offentlige procession og
det højtidelige ritual blev nu er-
stattet af en simpel aflivning in-
den for fængslets mure, kun
overværet af nogle få officielle
vidner.

Det er i øvrigt karakteristisk

for disse nye tiltag at de hver
gang blev introduceret med
den begrundelse at de ikke ale-
ne var mere effektive, men også
mere humane end tidligere me-
toder, og hver gang blev de
modtaget i pressen som udtryk
for menneskehedens højeste
fremskridt.

Amerikanernes dødelige
sprøjte
Der er ingen automatisk forbin-
delse mellem indførelse af de-
mokrati og afskaffelse af døds-
straf. Tværtimod har dødsstraf-
fens ophævelse været en lang
og sej proces der vidner om at
denne straf er dybt rodfæstet i
retsbevidstheden også i moder-
ne demokratier og tilsynela-
dende tilfredsstiller helt ele-

mentære menneskelige behov
for hævn og gengældelse.

Det er i virkeligheden først si-
den 1960’erne at der for alvor
er kommet skred i processen,
og i USA eksisterer dødsstraf-
fen som bekendt stadig. En opi-
nionsundersøgelse i februar
2000 viste at 66% af den ameri-
kanske befolkning var tilhæn-
gere af dødsstraf.

I USA anvendes den dødelige
indsprøjtning nu i 36 af de 38
stater der har dødsstraf, samt
under den føderale dødsstraf. 
I omkring halvdelen af disse
stater er en anden metode dog
samtidig gældende enten for
domme afsagt før en bestemt
dato eller som valgmulighed,
men i løbet af få år vil den dø-
delige indsprøjtning utvivlsomt

blive enerådende. Metoden
blev – som alle de foregående
metoder – indført fordi den
blev anset for at være mere hu-
man. Den har utvivlsomt op-
nået sin store popularitet fordi
der er tale om en medicinsk
procedure. Den giver udseende
af at være mere ‘videnskabelig’
end de andre metoder, og den
er klinisk. Udstyret er det man
kender fra hospitalsverdenen,
intravenøst drop, medikamen-
ter, en båre, medicinsk uddan-
net personale, desuden får den
dømte en beroligende ind-
sprøjtning inden proceduren
går i gang.

Der sker ingen synlig skade
på ‘patienten’, i teorien falder
han bare i søvn – for aldrig at
vågne mere. Hele processen fo-
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HistorieVidenskabet

Af Inga Floto

Nogle få årtier på begge
sider af år 1800 udgør
det store vendepunkt i

straffenes historie. Et straffesy-
stem der var baseret på pineful-
de og lemlæstende korporlige
straffe, blev afløst af et straffe-
system der var baseret på inde-
spærring. 

Den nye opfattelse af straffe-
ne er et led i den omfattende
transformationsproces der re-
sulterede i tilblivelsen af den
moderne verden. Centralt i
denne proces står sækularise-
ringen. Politisk betød den at
Gud og staten ikke mere gensi-
digt legitimerede hinanden, og
kulturelt var konsekvensen at
rationaliteten blev sejrherren.

Den tyske sociolog, Max We-
ber, talte om Die Entzauberung
der Welt og så moderniteten
som de vestlige samfunds sta-
dig mere omfattende rationali-
sering og bureaukratisering. I
det lys kan man også tolke
dødsstraffens historie.

De store strafferetsreformer
kom ikke til at betyde døds-
straffens afskaffelse, men dens
‘modernisering’. I 16-1700-tal-
lets Europa var dødsstraffen
fast forankret i et religiøst ver-
densbillede og dens udførelse
indskrevet i et offentligt henret-
telsesritual der sikrede hele
samfundets opslutning om frel-
sesværk og udstødelse.

Det klassiske ritual handlede
om skyld, anger, syndsforladel-
se og soning, og gennem
udøvelsen af ritualet fralagde
samtlige aktører sig ansvaret
for henrettelsen og overgav det
til Gud. Uden den religiøse
overbygning bliver en henret-
telse ikke til at skelne fra et
profant mord, og selve døds-
straffens moralske legitimitet er
i krise. 

Dødsstraffens historie
Dødsstraffens modernisering
kom til at forme sig som en
fortsat jagt på stadig nye, mere
videnskabelige og ‘humane’

En moderne henrettelse er totalt lidenskabsløs, den dømte lider en 

anonym og ensom død i hænderne på ansigtsløse bureaukrater. 

Men hermed fremstår dødsstraffen nøgen, og afklædningen afslører

straffens eneste tilbageværende motiv: hævn, simpel hævn.

Dødsstraffens historie er en del af den vestlige 

kulturhistorie. Det religiøse verdensbilledes sammen-

brud blev indledningen til en videnskabeliggørelse 

af henrettelsesmetoderne og en bureaukratisering af

selve henrettelsesprocessen

En moderne død
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regår slag i slag efter en nøje
fastlagt procedure, the executi-
on protocol. En henrettelsespro-
tokol der minutiøst beskriver
hvad hver enkelt fængselsmed-
arbejder skal foretage sig i hen-
rettelsens sidste dage, timer og
minutter.

Medicinsk doserings-
maskine
Selve henrettelsen finder sted
ved hjælp af en særlig dose-
ringsmaskine. De første henret-
telser med den nye metode fo-
regik med manuel dosering af
giften, men det gav mange pro-
blemer med kvælningsanfald,
hoste og kramper.

Doseringen er vanskelig fordi
der skal anvendes tre forskelli-
ge præparater. Formålet med
maskinen er at den skal dræbe
hurtigt og effektivt og på en
måde der medfører mindst mu-
lig smerte både for den dømte,
for bødlerne og for publikum.
En indsprøjtning med 10 cc an-
tihistamin en halv time før hen-
rettelsen forhindrer kvælnings-
anfaldene, og en indsprøjtning
med 8 cc 2% natrium pento-
thal, før fangen bringes ind i
henrettelseskammeret, har en
beroligende virkning og gør
den dømte mere samarbejdsvil-
lig. Det tager nemlig lang tid at
forberede aflivningen.

Allerede en halv time inden
henrettelsen bliver den dømte
fastspændt på båren, det intra-
venøse drop anbringes, og der
sendes en saltvandsopløsning
igennem for at den dødelige
dosis bagefter lettere kan pas-
sere.

Selve anbringelsen af drop-
pet kan være en langvarig af-
fære der kan få forberedelserne
til at trække ud og blive en sær-
deles ubehagelig proces fordi
mange af de dømte er narko-
maner hvor det kan være van-
skeligt at finde en vene. Først
når forberedelserne er afsluttet,
trækkes forhænget fra vinduet,
og offeret bliver synligt for vid-
nerne. 

Under selve henrettelsen inji-

cerer maskinen først 15 cc 2%
natrium pentothal over ti se-
kunder, fulgt af et minuts pau-
se. Dette medfører bevidstløs-
hed. Derefter injiceres 15 cc
pancuronium bromid, fulgt af
et halvt minuts pause, og til
sidst 15 cc kalium klorid hvor-
efter døden skulle indtræde in-
den for to minutter.

Maskinen omfatter et ind-
sprøjtningsmodul der sidder på
væggen i henrettelseskammeret
og et kontrolmodul der befin-
der sig i et tilstødende rum.
Kontrolmodulet betjenes af to
bødler med hver deres kontrol-
panel. Når henrettelsen skal be-
gynde, trykker begge bødler på
en knap. En computer i maski-
nen afgør herefter hvilken af de
to bødler der aktiverer proces-
sen, og valget slettes straks ef-
ter automatisk fra computerens
hukommelse. Ansvaret kan ikke
placeres.

Upersonlig aflivning
En moderne amerikansk hen-
rettelse udføres i overensstem-
melse med stramt regulerede
bureaukratiske procedurer.
Processen er ritualistisk på
grund af dens mekaniske
præcision, men bureaukratiske
henrettelser er ikke ægte ritua-
ler.

Ritualer såvel som bureau-
kratiske procedurer giver delta-
gerne mulighed for at gøre sig
fri af deres normale roller. Men
i ægte ritualer sker denne fra-
kobling i en højere sags tjene-
ste, som i det klassiske henret-
telsesritual der handlede om
både udstødelse, syndsforladel-
se og soning. Den bureaukrati-
ske henrettelse er ren procedu-
re, en upersonlig aflivning. 

Offentligheden spiller ingen
rolle i henrettelsen, men også
den dømte er på en mærkelig
måde udenfor, han er til stede
mere med legemet end sjælen.
Han har siddet i årevis på døds-
gangen og ventet på sin skæbne
og er død en langsom psykisk
død. Den dømte kan ikke finde
nogen form for støtte eller se

noget formål i det der sker. He-
le hensigten med den moderne
bureaukratiske henrettelse er
netop at undertrykke alle virke-
lige menneskelige reaktioner
både hos fangerne og deres
bødler. Menneskelige reaktio-
ner ville nemlig kollidere med
den effektive udførelse af døds-
straffen ved at gøre det endnu
sværere for bødlerne at slå
ihjel.

Netop fordi det moderne
samfund i højere grad end
måske noget tidligere samfund
er i stand til at værdsætte men-
neskeligheden hos dem det
straffer, må det undertrykke
bevidstheden om denne men-
neskelighed, ja undertrykke
menneskeligheden selv for at
kunne udføre dødsstraffen.

En moderne henrettelse er
totalt lidenskabsløs, den dømte
lider en anonym og ensom død
i hænderne på ansigtsløse bu-
reaukrater. Men hermed frem-
står dødsstraffen nøgen, og af-
klædningen afslører straffens
eneste tilbageværende motiv:
hævn, simpel hævn. Samtidig
er dødsstraffen måske mere
frygtelig end nogensinde før
fordi den i en moderne sækulær
verden må opfattes som endelig
og uigenkaldelig.

Ligegyldigt hvor smertefri
dødsstraffen end måtte blive,
betyder den dog den definitive
udslettelse. Det er et ansvar der
kan forekomme ubærligt.
Måske er det derfor guvernøren
i Florida traditionelt afslutter
sin ordre til fængselsinspek-
tøren om at igangsætte henret-
telsen med ordene: ‘God save
us all’, Gud bevare os alle? ■

Inga Floto er professor, dr.phil.
på Institut for Historie på Køben-
havns Universitet. Hendes bog
‘Dødsstraffens Kulturhistorie.
1600-2000’ udkommer i maj på
Museum Tusculanums Forlag.

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

bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 45.000 læsere.

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

mellemrum. Manuskript, diskette og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitets-

avisen med almindelig post eller e-post.  

HENRETTELSESMASKINE – Dødstraffens

modernisering kom til at forme sig som en

fortsat jagt på stadig nye, mere videnska-

belige og ‘humane’ henrettelsesmetoder.

Den elektriske stol blev opfundet i 1890 og

indskød et upersonligt element mellem

bøddel og offer. Maskinen overtog ansvaret

for selve aflivningen.

Prisopgave
Synoptik Fonden har besluttet hvert år at udskrive en prisopgave inden for em-
nerne optik/optometri, oftalmologi eller nært beslægtede områder.

I år har Synoptik Fondens Bedømmelsesudvalg valgt at udskrive en prisopgave
med titlen:

Optisk korrektion ved aldersrelateret makuladegenerati-
on

Der ønskes en beskrivelse af moderne optiske metoder og mulighe-
der.

Prisen er på 100.000 kroner

Prisopgavebesvarelsen skal afleveres senest den 31. maj 2002, og bedømmel-
sesudvalget afsluttes sin bedømmelse senest den 31. august 2002.

Prisopgaven skal skrives på dansk, norsk eller svensk.

Besvarelsen skal være forsynet med et resumé på højst én side, som er egnet
til offentliggørelse.

Prisopgavebesvarelsen skal afleveres i seks eksemplarer under mærke. Besva-
relsen skal ledsages af en lukket kuvert med oplysning om navn og adresse på
forfatteren og med angivelse af mærket på ydersiden.

Til bedømmelse af de indkomne besvarelser har Synoptik Fondens bestyrelse
nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af:

Overlæge, dr. med. Jens Bjerre Winther
Optometrist Torben Helstrup
Docent, cand.merc. Leif Kristensen
Professor, dr.med. Jan Ulrik Prause.

Bedømmelsesudvalget kan efter behov tilknytte særlig ekspertise.

Prisopgaven skal indsendes til følgende adresse:

Synoptik Fonden, Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre, 
att: Synoptik Fondens Sekretariat.

Synoptik Fonden afholder omkostninger til trykning af mindst 250 eksemplarer
af den belønnede prisopgave, hvoraf prismodtageren modtager 50 eksempla-
rer, mens Synoptik Fonden kan anvende de resterende eksemplarer til udde-
ling. Valg af oplag og formgivning varetages og forestås af Synoptik Fonden efter
forudgående konsultation med prismodtageren. Ophavsretten tilkommer pris-
modtageren.

Rødovre, marts 2001.

Synoptik Fonden
Egegårdsvej 66
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Under overskriften “Stu-
derende for sløve” gives
i Universitetsavisen

nummer 6 et resumé af den dis-
kussion der fandt sted på et
stormøde arrangeret af Ro-
mansk Institut på baggrund af
en undersøgelse blandt de stu-
derende.

I artiklen blev en lektor fra
spansk citeret for følgende ud-
talelse: “Der er intet belæg for
at du kan gennemføre dit studi-
um på normeret tid, heller ikke
selvom du studerer 40 timer
om ugen i fem år.” 

Jeg følte mig ærligt talt lidt
stødt over på denne måde at få
at vide at jeg ikke er noget. Jeg
er nemlig dette selv samme be-
læg som ifølge denne unavngiv-
ne lektor ikke eksisterer!

Jeg er studerende på femte
år med grundfag i engelsk og
sidefag i dansk, to af de fag på
humaniora der lider slemt un-
der taxametersystemet. Jeg har
indtil nu bestået alle mine eksa-
miner og er for tiden i gang
med mit speciale som jeg reg-
ner med – trods lektorens udta-
lelser – at aflevere til sommer,
det vil sige kandidat på norme-
ret tid.

Nu kan man jo fristes til at
spille hellig og sole sig lidt i sin
egen formåen. Personligt synes
jeg nu ikke der er særligt meget
at sole sig i. Jeg kan blot kon-
statere at der er belæg for at
man kan blive kandidat på de
normerede fem år.

Studiejob – et personligt
valg
Denne lektors udtalelser var
dog ikke det eneste i artiklen
som fik mig op af stolen. Nogle
af de studerendes forklaringer
på deres egen manglende studi-
eaktivitet var også svære at
bære med passende tålmod.
Man ærgrer sig i stilhed over at
man ikke havde mulighed for
selv at have været til stede un-
der stormødet.

“Hvordan kan I forvente at vi
skal arbejde 40-50 timer på en
SU?”, lød én af kommentarer-
ne. Umiddelbart fristes man til
at gøre opmærksom på at der
næppe længere er nogen der
forventer noget som helst.

Men lad os forbigå fristelsen
og i stedet tage fat på at aflive
nogle af de myter som mange
studerende til stadighed tror
på. Studerende bliver ikke nødt
til at have studiejobs ved siden
af for at klare sig, således som

en franskstuderende blandt
deltagerne hævdede. SU’en, lil-
le som den er, er stor nok til at
sikre overlevelse.

Jeg er ganske enig med den
studerende som udtalte at det
at tage en uddannelse da også
handler om “at skabe et net-
værk gennem studenterjobs og
kontakter”. Jeg påpeger blot at
et studenterjob er et valg som
den studerende selv træffer, og
jeg synes derfor at det er på ti-
de at vi som studerende tager
ansvar for de konsekvenser vo-
res valg medfører.

Det nytter ikke at fastholde
at vi ikke har skyld i humanio-
ras økonomiske problemer på
grund af manglende studieakti-
vitet fordi vi bliver nødt til at
arbejde for at kunne klare da-
gen og vejen. Man kan vælge at
arbejde ved siden af studierne
af mange årsager, men overle-
velse er ikke en af dem.

Tid til hvad?
Da jeg i sin tid begyndte på mit
studium, besluttede jeg mig for
ikke at tage arbejde ved siden
af, netop fordi jeg regnede mig
frem til at et fuldtidsstudium
levner tid enten til familie og
venner (og eventuelle fritidsin-
teresser) eller til erhvervsarbej-
de. Der var, så vidt jeg kunne
se, ikke tid til begge dele. Da
jeg er sproglig student, kan jeg
selvfølgelig have regnet galt.
Og lad os så lige i forbifarten
slå fast at vi i Danmark opererer
med en 37 timers arbejdsuge
for fuldtidsjobs. 20-30 timer er
deltid, ikke fuldtid, og dette
gælder også for et studium!
Jeg valgte altså ikke at tage ar-
bejde ved siden af mine studier,
men selvom jeg kun har haft
min SU (det vil sige heller in-
gen studielån) i snart fem år,
har der da været rum til at være
ryger (en stor udskrivning på
budgettet, skulle jeg hilse at si-
ge!), til god og varieret madlav-
ning, til rødvinsaftner i ny og
næ, og både tid og penge til fre-
dagsbar og institutfester.
Alle disse udgifter har naturlig-
vis gjort det umuligt for mig at
eje en femværelses herskabslej-
lighed med udsigt over Søerne,
men man kan faktisk godt over-
leve i en delelejlighed sammen
med en ven(inde) eller en
kæreste. Der er endog – om end
begrænset – mulighed for at bo
på et billigt kollegium. Det er
ikke umuligt – selvom det kan
synes sådan – at finde en bolig i

København til en overkommelig
penge.

Alles ansvar
Nu skal jeg ikke forstås sådan at
jeg mener at alle humanioras
problemer skyldes de studeren-
de. Der er problemer med nogle
fags studieordninger. Der stilles
absurde krav på nogle kurser.
Der er for ringe grad af kommu-
nikation og information ledelse
og studerende imellem. Der
mangler en højere grad af profi-
lering og specificering af mål
og med. 

Kort sagt: der er problemer
på humaniora, som ikke kan
tørres af på de studerendes me-
re eller mindre målrettede stu-
dieindsats. Ledelsen, admini-
strationen, de enkelte institut-

ters forvaltning må også tage
deres del af ansvaret. Men de
studerende kan ikke læne sig
tilbage og gemme sig bag dårli-
ge boligvilkår, ringe SU, dårlige
lærere eller deres syge moster. 

Vi har som studerende også
et ansvar for humanioras øko-
nomiske situation, og hvis vi
skal have en chance for at gøre
noget ved den, må vi alle sam-
men tage et fast greb i nakken
på os selv (og andre) og ændre
vores studievaner såvel som
forvaltningen af fakultetet.

Ingen er immun, ingen er
(u)skyldig, alle bliver ramt, og
alle har et ansvar. ■

Marie Friis Kelstrup, stud.mag.,
Svend Trøsts Vej 6, st. th.
1912 Frederiksberg C.

Plads til 
personalet

Revision af personalepolitikken! Hvorfor bruger I
kræfter på det? Den bliver jo alligevel ikke fulgt. 
Sådan lød en spontan kommentar på et fakul-

tetssamarbejdsudvalgsmøde da jeg fortalte at nu var Ho-
vedsamarbejdsudvalget (HSU) snart på trapperne med
en revideret udgave. 

At jeg godt forstod kommentaren, skal ikke være nogen
hemmelighed. Personalepolitikken skal være et værktøj
som bruges dagligt på en så stor arbejdsplads som Køben-
havns Universitet. Desværre er fakta at ikke alle ledere
kender, endsige bruger, personalepolitikken som et aktivt
værktøj til at udvikle universitetet til en god og fremad-
rettet arbejdsplads. 

Hovedprogram og serviceprogram
Når personalepolitikken og andre samarbejdsudvalgsba-
serede værktøjer ikke er mere kendte og respekterede
ude omkring på universitetet, beror det jo nok på at det
ikke lige er der man lægger flest kræfter som institutle-
der. 

Når jeg påtaler problemet med manglende overholdel-
se af personalepolitikken, får jeg tit som svar: “Jamen, vi
er her altså ikke for at drive personalepolitik, men for at
forske og undervise”. 

Det er dér vi har svært ved at nå hinanden. For dybest
set er jeg ikke uenig i det med forskningen og undervis-
ningen, men for at det skal kunne lade sig gøre, så skal
personalepolitikken altså også fungere på lige fod. 

Man kan sige at hvis hovedprogrammet ‘Forskning og
undervisning’ skal fungere, så skal serviceprogrammet
‘Personalepolitikken’ også fungere optimalt. Ellers går
der kludder i maskineriet, og programmet i sin helhed
halter af sted på bedste beskub.

Rektor og dekaners ansvar
Hvis vi nu forsøger at kigge fremad, så vil jeg sige at der
ligger et stort ansvar på rektors og dekanernes skuldre.
De har som ledelsesrepræsentanter i HSU været med til
at vedtage personalepolitikken som den nu foreligger.
Det er nu deres ansvar at sørge for at personalepolitikken
får en central placering på universitetets landkort over le-
delsesværktøjer - at både hovedprogrammet og service-
programmet kommer til at køre godt sammen.

Jeg skal her ikke fremhæve noget i personalepolitik-
ken, men blot understrege at hvis vi alle kendte og re-
spekterede de spilleregler som vi i fællesskab har stillet
op, så ville vi have et godt og brugbart værktøj til at løse
dagligdagens små fortrædeligheder og dermed få en rig-
tig god arbejdsplads forankret i aftalte spilleregler, men
der skal to til at danse en tango! ■

D E BAT ▼

DELTAG I DEBATTEN

Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

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

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

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

Debatindlæg indsendes på diskette vedlagt print eller på e-post til uni-avis@adm.ku.dk.

Deadline: se kolofonen på side 2.

■  H U M A N I O R A S  K R I S E

Lav studieaktivitet 
har konsekvenser

TAP’ert talt
Af Ingrid Kryhlmand, 

HK-fællestillidsrepræsentant på KU
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Boliger

▼ Boliger søges

København

Periode: For 1-2 år.

Størrelse: 1-2 vær.

Udstyr: Møbleret med køkken og

bad.

Beboer: Gæsteforsker fra New

Zealand.

Kontakt: Tine, tlf. 3532 1311, e-

mail: tchenriksen@zi.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/8-01 til 31/3-02.

Størrelse: Bolig evt. på delebasis.

Udstyr: Møbleret og med bad.

Beboer: Tysk ph.d.-stud.

Husleje: Kr. 3-4.500 pr. md.

Kontakt: Lillian Stegger, tlf. 3532

0725, e-mail: lillia@math.ku.dk.

København

Periode: Det akademiske år 2001-

2002.

Størrelse: Lille bolig.

Udstyr: Eget bad og toilet.

Beboer: K norsk studerende.

Husleje: Maks. kr. 3.500 pr. md.

Kontakt: Torbjørg Flåm Nilsen,

tlf. +47 2271 8995.

Copenhagen

Period: From June/July 2001 and

one year onwards.

Size: Two rooms or small apart-

ment.

Equipment: Preferably furnished.

Tenant: Two German exchange

students. 

Contact: E-mail:

berginsk@math.uni-goettin-

gen.de or tel. 0049 171

1179565.

København/Frederiksberg/

Østerbro

Periode: Pr. 1/9-01 og et år frem.

Størrelse: Lejlighed, min. 3 vær.

Udstyr: Helst umøbleret.

Husleje: Ca. kr. 5.000 pr. md.

Beboer: Tysk postdoc med kone

og barn.

Kontakt: Grethe Mark, e-mail:

Grethe.Mark@econ.ku.dk, tlf.

3532 4411.

København/Frederiksberg/

Østerbro

Periode: Pr. 1/9-01 for 6 md.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Husleje: Ca. kr. 3.000 pr. md.

Beboer: Tysk M postdoc.

Kontakt: Grethe Mark, e-mail:

Grethe.Mark@econ.ku.dk, tlf.

3532 4411.

Copenhagen or surrounding 

districts

Period: From August/September

2001 and one year onwards.

Size: Apartment, 2 rooms.

Tenant: Canadian lecturer and

wife, non-smokers.

Rent: Max. kr. 5.000 per month.

Contact: Justin Edwards, tel. 3940

5191, e-mail:

jedwards@hum.ku.dk.

København - tæt på 

S-togsstation

Periode: Min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 3-4 vær.

Beboer: Professor med familie.

Kontakt: Michael Jackson, e-mail:

michael.jackson@anthro.ku.dk

el. Francine Lorimer, tlf. 3532

3480, e-mail: francine.lori-

mer@anthro.ku.dk.

København Ø, K, Frederiksberg

Periode: Fra 1/7-01 og min 1 år,

evt. bytte/fremleje med lejl. i

Århus.

Størrelse: Min. 3 vær.

Udstyr: Køkken og bad/toilet.

Beboer: Par, ikke-rygere.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

Kontakt: Henrik Jensen, tlf. 3532

7448, e-mail:

hsindal@mfi.ku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/8-01 and 1-2 years

onwards.

Size: 1-2 rooms.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Italian F postdoc, non-

smoker.

Contact: Michela Della Negra,

tel. 3532 0264/3538 4497, e-

mail: michela@kiku.dk.

København

Periode: Fra 1/10-01 til 30/9-02.

Størrelse: Mindre lejlighed.

Udstyr: Møbleret med køkken og

bad.

Beboer: K postdoc.

Kontakt: Sekretær Pernille Klo-

stergaard, tlf. 3532 0218, e-

mail: pernille@kiku.dk.

København

Periode: Fra 1/6 til 30/9-01, evt.

bytte m. hus i Umbrien.

Størrelse: Hus.

Beboer: Italiensk postdoc m. 2

hunde.

Kontakt: Sekretær Pernille Klo-

stergaard, tlf. 3532 0218, e-

mail: pernille@kiku.dk.

København

Periode: Inden 1/9-01 og for min.

1 år.

Størrelse: Min. 2 vær.

Beboer: Par, ikke-rygere.

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

Kontakt: Tanja Ekløf, tlf. 8232

0836/2672 0836, e-mail: 

tanja@mdb.ku.dk.

København N/Ø

Periode: Fra 6/5 til 28/7-01.

Størrelse: Værelse/lejlighed.

Udstyr: Badeværelse og adgang

til køkken. 

Beboer: M ph.d.-stud. fra Tanza-

nia.

Husleje: Maks. kr. 3-4.000 pr. md.

Kontakt: Louis A. Hansen, tlf.

3532 1031/2165 5025 el. Jon

Fjeldså, tlf. 3532 1023.

København N/Ø

Periode: Snarest og indtil ca. 

1/1-02.

Størrelse: Værelse/lejlighed.

Udstyr: Badeværelse og adgang

til køkken. 

Beboer: M ph.d.-stud. fra

Malaysia.

Husleje: Kr. 3-4.000 pr. md.

Kontakt: Louis A. Hansen, tlf.

3532 1031/2165 5025 el. Jon

Fjeldså, tlf. 3532 1023.

Storkøbenhavn

Periode: Snarest.

Størrelse: Specialearbejdsplads.

Beboer: 2 personer.

Kontakt: Ilsabe Lampe, tlf. 5123

5320, e-mail: ilsabe@kvintus.dk

el. Kathrine Lærke Hansen, tlf.

4576 6066, e-mail: kathrinela-

erke@get2net.dk.

København

Periode: Snarest og for min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Beboer: K ansat ved KU. 

Kontakt: Tlf. 3918 5294.

▼ Boliger udlejes

Hellerup 

Periode: Fra 1/6 til 31/12-01.

Størrelse: Villalejlighed, 4 vær.,

110 kvm.

Udstyr: Møbleret. Have, carport,

kælder og vaskekælder. 

Husleje: Kr. 9.000 pr. md. ekskl.

varme, vand, el og tlf. 

Depositum: Kr. 18.000. 

Kontakt: Carl-Henrik Brogren, 

tlf. 3962 2249, e-mail: 

hbrogren@image.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 20/6 til 21/8-01.

Størrelse: Lejlighed, 59 kvm. 

Udstyr: Møbleret. 2 altaner. 

Pris: Kr. 5.500 pr. md. inkl. varme,

el og gas.

Depositum: Kr. 11.000.

Beboer: Stille ikke-ryger. 

Kontakt: Tlf. 3811 7350, e-mail:

manijeh@diku.dk.

Nærum/Skodsborg Station

Periode: Fra juli til december

2001.

Størrelse: Rækkehus, 4 vær., 100

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret inkl. com-

puter, op- og vaskemaskine

samt have.

Husleje: Kr. 9.800 pr. md. ekskl.

varme, gas, el, og tlf.

Kontakt: Torben Tranæs, tlf. 4580

3708, e-mail:

torben.tranaes@econ.ku.dk.

Ny Kongensgade

Periode: Fra 15/5 til 30/9-01.

Størrelse: Hus, 4 vær., 75 kvm.

Udstyr: Køkken (m. køl/frys), bad

og klaver.

Beboer: Børn og dyr o.k.

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

forbrug, ekskl. tlf.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: Tlf. 3311 1852, e-mail:

adrianb@mail.tele.dk.

Nørrebro

Periode: Ult. juli - ult. dec. 01.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 80

kvm.

Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling 

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende. Boligannoncer må

kun indrykkes én gang.

Jeg er ikke så vild med jeres
symboler til anmeldelse af
kantiner/cafeterier, de en

til fem grimme tunger. Jeg ved
at I mener det humoristisk og
ironisk og at det falder godt ind
i ‘tonen’ og at min kommentar
ikkun er kedelig. Her kommer
den alligevel.

Mødet med ens akademiske
medmennesker sker (ud over
den nære arbejdsplads) prak-
tisk taget ikke, men man står jo
engang imellem foran maden i
kantinen. Kantinen på Amager,
det være sagt i parentes, er dre-
vet og personalebefolket af
nogle usædvanlig flinke men-
nesker.

Det har stor betydning i al-
mindelighed og i denne udørk i
særdeleshed. Et faktum som jeg
næppe nogensinde har set om-
talt i en universitær publikati-
on. I Humanist har der været
nogle spredte læserbreve en
gang, overvejende klagende; og
når Alex en dag trækker sig
som kantinebestyrer, det ske
sent, kommer der nok nogle
pæne bemærkninger i samme
lokalblad. De vil så falde på et
sent tidspunkt. 

Ved madskranken
Tilbage til madskranken. Hvad
kommer der ikke så sjældent ud
af munden på kolleger og an-
dre? Velnærede, velklædte, for-
håbentlig i deres arbejde lige så
velfornøjede som én selv? Det
er ikke tungen helt ud af mun-
den, men det ligner, det er det
nærmeste man kan komme det
verbalt. Der kommer sådan
halvt indeklemte bemærknin-
ger som man altid trygt kan fy-
re af.

Det sker mest henvendt til
madderne, men med den hyg-
gelige bevidsthed om at der
står en ved siden af der er noget
så generelt enig: Det ser ikke
for spændende ud hva’ eller
(henne ved de fabelagtige sala-
ter, lidt muntert, men alligevel
med en afstandtagende krops-
manøvre, evt. lidt pikken til
maden): Hm, det er ikke godt
at vide hvad det her er for no-
get, hm.

Trivielt småbrok, som jeg
meget sjældent forsøger at tage
op med en friskfyragtig be-
mærkning, et spørgsmål eller
bare et forsøg på at samtale.
Forbløffelsen er stor, underti-
den mærkes direkte forskræk-
kelse, (usagt:) Talte jeg til no-
gen? Kom jeg ikke bare med et
surt opstød af de sædvanlige
umarkerede om vejr og vind og

smørrebrød? Det var vel ikke
meningen at vi ligefrem skulle
tale sammen – om noget som
helst – og vi skulle da også bare
helst være hyggeligt enige. 

Lav din egen madpakke!
Ved maddisken. Jeg siger aldrig
noget om sultende i Afrika. Jeg
siger ikke: Sådan en mokke,
hvorfor laver du ikke din egen
madpakke i stedet for at sprede
ufed stemning hvor vi kunne
have det lidt rart her midt på
dagen? Men jeg tænker somme
tider: Er det så os der skal sidde
sammen på plejehjemmet om
nogle år? Sjovt bliver det ikke
hvis det er lige som her, men
måske vi udvikler nye sider...

Bemærkningen ved disken.
Jeg er sikker på at gik man til
den så var der ikke megen me-
ning, hverken ond eller god, i
snakken. Netop derfor går jeg
ikke til den. Jeg ved heller ikke
om man kan få drejet tonen.
Det er jo vores skide kultur det
her, og den er ikke kun misera-
bel, og der falder da også andre
bemærkninger, og der er nogen
der både er rigtig glade for ma-
den, som de får den dag, og
som kan andet end at se ned-
bøjede ud. Det er mest henne
ved pizzabageren at både mad
og samtale får en chance.

På hele denne baggrund for-
står I at jeg hellere havde set en
rent ikonografisk, ikke så iro-
nisk, ikke så (nu slipper ordet
alligevel ud) pisseforkælet til-
gang til den gode mad, den
dårlige kaffe og den smule fæl-
les rum, vi har i vores hverdags-
liv: kantinen/cafeteriet. ■

Helle Degnbol er ordbogsredak-
tør på Den Arnamagnæanske
Kommisions ordbog på KUA

■  K A N T I N E A N M E L D E L S E R

Laveste fælles-
nævner – tungen
ud af munden?
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

vaskekælder.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: Kr. 4.500 pr. md. inkl.

varme.

Depositum: Kr. 4.500.

Kontakt: Helene, tlf. 3585 6005,

e-mail: Operatrice@Iname.com. 

Hellerup

Periode: Pr. 1/6-01.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Møbleret, adgang til køk-

ken/bad.

Beboer: Stud., ikke-ryger.

Husleje: Begrænset hjælp, for-

trinsvis børnepasning.

Kontakt: E-mail: centre.for@ehi-

claw.dk el. fax. 3369 1617.

Christianshavn

Period: One year from 1/7-01, 

expiry can be negotiated.

Size: 2 rooms, 45 sqm.

Equipment: Shower, kitchen.

Tenant: Postdocs or the like.

Rent: Kr. 5.000 per month, incl.

heating and water, excl. elec-

tricity and phone.

Deposit: Kr. 15.000.

Contact: Sune, tel. 3254

1995/2733 6498, e-mail: god-

father@corleone.com.

Ydre Nørrebro v. Assistens 

Periode: Fra 1/8-01 til 1/2-02.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 77

kvm. i 2 etager.

Udstyr: Fuldt møbleret. Køkken,

bad.

Beboer: Par evt. m. 1 barn, ikke-

rygere.

Husleje: Kr. 8.000 pr. md. ekskl.

varme/el.

Depositum: Kr. 16.000.

Kontakt: E-mail: Nicholas@Ener-

sen.net, tlf. 3585 7714.

City

Størrelse: Specialekontorer.

Udstyr: Evt. med kontorfælles-

skab.

Kontakt: Tlf. 2251 9954.

City

Størrelse: Kontor.

Udstyr: Adgang til konferencelo-

kale.

Kontakt: Tlf. 3315 0770.

Østerbro/Svanemøllen

Periode: Fra 1/6-01 for 1 år m.

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 90

kvm. 

Udstyr: Køkken, bad, gårdhave,

vaskemaskine. Helt el. delvist

møbleret.

Beboer: Enlig gæsteforsker(par),

ikke-ryger(e).

Husleje: Kr. 8.500-9.000 pr. md.

inkl. varme, ekskl. el/gas.

Depositum: Kr. 17-18.000.

kontakt: E-mail:

jvrang@mdb.ku.dk el. jonas-

vrang@hotmail.com. 

Stillinger

▼ Jura

Eksterne lektorer
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forelæsninger i fagene:

Retslære; Retssociologi.

Omfang: Afhænger af fag.

Ansøgningsfrist: 10/5-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Course Lecturers
Place of employment: The Facul-

ty of Law.

Contents: Courses: Corporate Go-

vernance; European Court of

Human Rights; Human Rights

and International Develop-

ment Assistance; International

Protection of Refugees; Intro-

duction to Danish Law; Nego-

tiation; The Law of Armed

Conflicts.

Extent: 38 lessons per course.

Deadline for applications: 10

May 2001 at noon.

Full announcement:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Kursuslektorer
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Processpil: European

Law Moot Court Competition

(EU-ret); Philip C. Jessup Inter-

national Law Moot Court Com-

petition (Folkeret); Telders In-

ternational Law Moot Court

Competition (Folkeret); Willem

C. Vis International Arbitration

Moot (International voldgifts-

ret).

Omfang: Afhænger af fag.

Ansøgningsfrist: 10/5-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Kursuslektorer
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Kursusfag: Arbejdsret;

Fagengelsk; Immaterialret; In-

ternational kriminalitetsbe-

kæmpelse; Praktisk aftaleret;

Praktisk behandling af retssa-

ger; Praktisk forvaltningsret;

Retspsykologi; Retoriker; Straf-

fuldbyrdelse; Udvidet skatte-

ret.

Omfang: 38 timer pr. kursusfag.

Ansøgningsfrist: 10/5-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

▼ Sundhedsvidenskab

Studielektorer/
studieadjunkter 
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Almen

Medicin.

Indhold: Studielektoren/-adjunk-

ten skal være ledende, vejle-

dende og koordinerende i f.m.

de opgaver der pålægges de

kliniske lærere i almen medicin

og deltage i afdelingens stu-

denterundervisning.

Kvalifikationer: Lægevidenskabe-

lig kandidateksamen, special-

lægeanerkendelse i almen me-

dicin, erfaring fra drift af egen

lægepraksis samt erfaring med

selvstændig udvikling af klinisk

undervisning, såvel præ- som

postgraduat.

Til besættelse: Pr. 1/7-01.

Omfang: 3 halvtidsstillinger. Stu-

dielektoransættelsen er tidsu-

begrænset, mens studiead-

junktstillingen er tidsbegræn-

set til 6 år.

Ansøgningsfrist: 23/5-01, 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.

Lektorstilling/
adjunktstilling
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdelingen for

Sundhedspsykologi.

Indhold: Forskningsopgaver in-

den for det sundhedspsykolo-

giske område samt præ- og

postgraduat undervisning, vej-

ledning af ph.d.- studerende

samt administrativt arbejde.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: 3 år. 

Ansøgningsfrist: 29/6-01, 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.

Adjunkt
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Videreuddannelsesstil-

ling med forpligtelse til forsk-

ning, udvikling og undervis-

ning inden for tand-, mund- og

kæbekirurgi.

Til besættelse: Pr. 1/11-01 el. sna-

rest derefter.

Omfang: 5 år. 

Ansøgningsfrist: 28/5-01, 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.

▼ Humaniora

Professorat i 
Udviklingspsykologi
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Børns og unges udvik-

ling som individer og som

medlemmer af en kultur og et

samfund med vægt på ansøge-

rens forskning inden for for-

skellige aldersgruppers sociale,

kognitive og følelsesmæssige

udvikling set i f.t. deres særlige

livsomstændigheder.

Ansøgningsfrist: 8/6-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Adjunktur i 
Organisationspsykologi
Sted: Institut for Psykologi.

Kvalifikationer: Ph.d.-niveau i or-

ganisationspsykologi. Det for-

ventes at den der ansættes kan

undervise på grunduddannel-

sen og overbygningsstudiet,

samt evt. på forskeruddannel-

sen.

Ansøgningsfrist: 8/6-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Adjunktur i 
Udviklingspsykologi
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Børns og unges udvik-

ling som individer og som

medlemmer af en kultur og et

samfund med særligt henblik

på forskellige aldersgruppers

sociale, kognitive og emotio-

nelle udvikling set i f.t. deres

særlige livsomstændigheder.

Kvalifikationer: Ph.d.-niveau.

Ansøgningsfrist: 8/6-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Adjunktur i Klinisk 
psykologi – børn eller
voksne
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Forskning og undervis-

ning i såvel klinisk teori som

klinisk metode. Supervision og

deltagelse i administrativt ar-

bejde.

Kvalifikationer: Forskningserfa-

ring på ph.d.-niveau i klinisk

psykologi og speciale i enten

børne- el. voksenområdet. 

Ansøgningsfrist: 8/6-01, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab, 

Afdeling for Teatervidenskab.

Indhold: Studieelementet Drama-

pædagogik.

Til besættelse: Pr. 1/9-01.

Omfang: 1 eksternt lektorat med

3 timers undervisning/uge i 14

uger/semester i to semestre

samt 1 eksternt lektorat på

den åbne uddannelse med 24

timers undervisning/semester i

to semestre. Ansættelse i et år

med mulighed for forlængelse.

Ansøgningsfrist: 27/4-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Studie-

nævnet for Dans og Teatervi-

denskab, tlf. 3532 8196.

Yderligere oplysninger: Stig Jarl,

tlf. 3532 8213.

Eksternt lektorat
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab, 

Afdeling for Teatervidenskab.

Indhold: Overbygningskursus i

‘Teaterpraksis’.

Til besættelse: Pr. 1/9-01.

Omfang: 1 eksternt lektorat med

3 timers undervisning/uge i 14

uger i efterårssemestret og et

antal timer i forårssemestret

afhængigt af antallet af prak-

tiske forløb, dog min. 3

timer/uge i 14 uger. Ansættelse

i et år med mulighed for for-

længelse.

Ansøgningsfrist: 8/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Studie-

nævnet for Dans og Teatervi-

denskab, tlf. 3532 8196.

Yderligere oplysninger: Stig Jarl,

tlf. 3532 8213.

Eksterne lektorater
Sted: Romansk Institut, Spansk.

Indhold: I: Skriftlig sprogfærdig-

hed og grammatik; II: Latina-

merikansk litteratur og litterær

analyse.

Omfang: To stillinger.

Ansøgningsfrist: 11/6-01, kl.

12.00.

Opslag i fuld ordlyd: Se

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

fås på Romansk Institut, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Lektorvikariat i praktisk
filosofi
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Indhold: Vikariatet indebærer

fulde administrative forpligtel-

ser.

Kvalifikationer: Dansk i skrift og

tale. 

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 18/5-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/pers/stilling/ el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

▼ Naturvidenskab

Professor med særlige
opgaver i programme-
ringssprog
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Teoretiske og praktiske

aspekter af programmerings-

sprog fx semantik; typer i pro-

grammeringssprog; implemen-

tationsaspekter; programana-

lyse, -transformation og -synte-

se.

Kvalifikationer: Forskning på

højeste internationale niveau.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 5 år med mulighed for

forlængelse med op til yderli-

gere 3 år.

Ansøgningsfrist: 29/6-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

ge stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Stig Skelboe, tlf. 3532

1449, e-mail: stig@diku.dk.

Adjunkturer i datalogi
Sted: Datalogisk Institut.

Indhold: Kvalifikationer inden

for et el. flere af flg. områder:

1) Databaser, fx datamodelle-

ring; forespørgselssprog; data-

basedesign; ydeevneaspekter;

data warehousing; data mi-

ning og distribuerede databa-

ser. 2) Systemarbejde el. men-

neske-datamaskine interak-

tion, fx systemudvikling; inter-

aktive systemer el. innovativt

design. 3) Multimedie-teknolo-

gi, fx fangst; generering; kom-

pression; kommunikation; ana-

lyse; perception og præsenta-

tion af lyd, tale og billeder. 4)

Distribuerede systemer, fx di-

stribuerede operativsystemer;

datanet; distribuerede teknik-

ker af betydning for mobile

computing; internetsystemer

og distribuerede databaser.

Kvalifikationer: Forskning på højt

niveau.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 3 stillinger a 3 år. Der

forventes efterfølgende op-

slået lektorater.

Ansøgningsfrist: 25/5-01 kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/ – 

ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Stig Skelboe, tlf. 3532

1449, e-mail: stig@diku.dk.

Adjunktur i IT-baseret
læring og forskning
Sted: Naturvidenskabeligt IT-

Kompetencecenter (NIK).

Indhold: En ansøger skal være

kvalificeret inden for et el. fle-

re af områderne: Human-Com-

puter Interaction (HCI); Com-

puter Supported Cooperative

Work (CSCW); Computer Sup-

ported Cooperative Learning

(CSCL) og Computer Aided In-

struction (CAI). 

Kvalifikationer: Forskning inden

for områderne og konkrete er-

faringer med IT-baseret læring

i naturvidenskabelige fag.

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: 3 år. Der forventes ef-

terfølgende opslået et lekto-

rat.

Ansøgningsfrist: 25/5-01, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/generel/ – 

ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Center-

direktør Jørgen Gomme, 

tlf. 3532 1639, e-mail: 

JGomme@aki.ku.dk.

Eksternt lektorat
Sted: Kemisk Institut.

Indhold: Atmosfærisk Kemi med

særlig henblik på troposfærens

kemi. Forelæsning og regne-

øvelser i Atmosfærisk Miljø-

kemi der er et hovedfagsmo-

dul på kandidatuddannelsen

for miljøkemistuderende. 

Kvalifikationer: Forskningsbase-

ret undervisning på min. lek-

torniveau.

Omfang: 12 forelæsningstimer

og 3 regneøvelsestimer i ét 

semester pr. år i perioden 

1/9-01 - 30/8-04.

Ansøgningsfrist: 1/6-01, kl. 12.00.
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Opslag i fuld ordlyd: Se

www.kiku.dk.

Instruktor(er)
Under forudsætning af fornøden

bevilling

Sted: Plantefysiologisk Afdeling.

Indhold: Instruktor i plantefysio-

logi ved øvelsesundervisningen

i Biologi 2. Ansættelsen omfat-

ter også plantedyrkning og

forberedelse til visse af øvelser-

ne.

Omfang: 1 el. 2 stillinger med i

alt 170 konfrontationstimer i

efterårssemestret 2001. Under-

visningen finder sted på alle

eftermiddage samt torsdag og

fredag formiddage i 10 af se-

mestrets uger. 

Ansøgning sendes til: Plantefysi-

ologisk Afdeling, Øster Fari-

magsgade 2A, 1353 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 28/5-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Henning

Frost-Christensen, Plantefysio-

logisk afd., tlf. 3532 2127, e-

mail: frost@pfa.molbio.ku.dk.

Undervisningsassistenter 
Sted: Botanisk Institut, Afdeling

for Alger.  

Indhold: Undervisning på Fersk-

vandsbiologisk Sommerkursus i

Salten Skov.

Kvalifikationer: Solidt kendskab

til ferskvandsfytoplankton og

ferskvandsmakrofytter. 

Omfang: 2 stillinger a 1 uge med

28.8 konfrontationstimer i

ugerne 26 og 30 i 2001.

Ansøgning: Angiv hvilken uge

ansættelse er mulig. Mrk. ‘Sal-

ten Skov’. 

Sendes til: Botanisk Institut,

Øster Farimagsgade 2D, 1353

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 10/5-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Jørgen Kristiansen, tlf. 3532

2291, e-mail:

JoergenK@bot.ku.dk.

Undervisningsassistenter 
Sted: Botanisk Institut, Afdeling

for Alger. 

Indhold: Undervisning på Marin-

biologisk Sommerkursus, den

botaniske del, i Frederikshavn. 

Kvalifikationer: Solidt kendskab

til makroalger. Du skal kunne

undervise et hold a 14 pers. 

alene. 

Omfang: 3 stillinger a 14.4 kon-

frontationstimer i perioden 21-

23/6; 5-7/7 samt 23-25/7 2001.

Ansøgning: Mrk. ‘Frederikshavn’.

Sendes til: Botanisk Institut,

Øster Farimagsgade 2D, 1353

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 10/5-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Aase Kristiansen, tlf. 3532

2304, e-mail:

AaseK@bot.ku.dk.

TAP-stillinger

Overassistent
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab.

Indhold: Sekretær ved Studie-

nævnet for Kunsthistorie.

Omfang: 30 timer/uge.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgning sendes til: Institut for

Kunsthistorie, Dans og Teater-

videnskab, att. Institutleder

Jens Toft, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S. Mrk. ‘Studienævns-

sekretær’.

Ansøgningsfrist: 14/4-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Merete

Ørslev, tlf. 3532 9276 el. insti-

tutleder Jens Toft, tlf. 3532

8225.

Overassistent
Sted: Institut for Kunsthistorie,

Dans og Teatervidenskab.

Indhold: Eksamenssekretær ved

Kunsthistorie.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgning sendes til: Institut for

Kunsthistorie, Dans og Teater-

videnskab, Att. Institutleder

Jens Toft, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S. Mrk. ‘Eksamenssekre-

tær’.

Ansøgningsfrist: 14/4-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Merete

Ørslev, tlf. 3532 9276 el. insti-

tutleder Jens Toft, tlf. 3532

8225.

Overassistent
Sted: Det Humanistiske Fakultets-

sekretariat, Studiekontoret.

Indhold: Registrering af de stu-

derendes indskrivningsforhold,

herunder ekspedition af de

studerende ved Studiekonto-

rets kvikskranke fx udstedelse/

inddragelse af årskort, ansøg-

ning om orlov, studieskift m.m.

Kvalifikationer: Nogle års erfa-

ring fra arbejde med ekspediti-

on af mange enkeltsager el.

tilsv. arbejdsområder med del-

vis standardiserede funktioner. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om uddannelse og tidligere

beskæftigelse.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 23/4-01, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Maria

Volf Lindhardt, tlf. 3532 9157

el. Sven Herting, tlf. 3532 8046. 

Overassistenter
Sted: Det Naturvidenskabelige

Fakultetssekretariat.

Indhold: Journalisering af konto-

rets ind- og udgående post, se-

kretæropgaver og sagsbehand-

ling vedr. ansættelse af viden-

skabeligt personale samt en

lang række ad hoc-sager.

Kvalifikationer: Kendskab til Mi-

crosoft Officepakken og edb-

journaliseringssystemet Scan-

jour. Et godt kendskab til en-

gelsk er en fordel. 

Ansøgningsfrist: 14/5-01, kl.

12.00.

Opslag i fuld ordlyd:

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

ge stillinger.

Overassistent 
– vikar
Sted: Botanisk Have.

Indhold: Personlig sekretær for

institutleder og øvrige VIP;

post, journalisering, arkivering,

mødereferater etc.; telefonpas-

ning og vejledning af gæster

m.v.; div. have- og museums-

funktioner.

Kvalifikationer: Relevant kontor-

uddannelse, fortrolighed med

MS Office pakken (herunder

Access og Excel) og gerne

sprogkundskaber.

Til besættelse: Pr. 1/6-01 el. sna-

rest derefter.

Omfang: Et år med mulighed for

fastansættelse.

Ansøgning: Indehl. oplysning/

dokumentation om uddannel-

se, tidl. erhvervserfaringer, an-

befalinger m.v. Mrk. “institut-

sekretær”.

Sendes til: Botanisk Have, Øster

Farimagsgade 2 B, 1353 Kbh.

K.

Ansøgningsfrist: 10/5-01, kl.

16.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

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

kontakt institutleder Ole 

Hamann, tlf. 3532 2222, e-mail:

oleh@bot.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Regn-

skabsmedarbejder Charlotte

Mathiasen el. Ole Hamann, 

tlf. 3532 2222.

International tutor
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Formidling af informa-

tioner vedr. eksamenstilmel-

ding, computerfaciliteter, Det

Kgl. Bibliotek, m.m. og intro-

duktion af fagets sociale sider. 

Kvalifikationer: Bred orientering

i f.t. fakultetets arrangemen-

ter.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: 40 timer fordelt over to

semestre.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Historie, Njalsgade 102,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 7/5-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnets sekretariat, tlf. 

3432 8811.

Studievejleder
– barselsvikariat
Sted: Det Humanistiske Fakultet,

Institut for Historie. 

Indhold: Vejledning af studeren-

de i mange af fagets aspekter,

herunder bl.a. alle fagets stu-

dieordninger og forskellige ty-

per af dispensationer og eksa-

mensregler. Desuden vejledes i

studieophold i udlandet, SU

samt sociale og økonomiske

forhold. Tillige organisering og

afholdelse af div. informations-

arrangementer samt redige-

ring af fagets studiehåndbog

m.v. 

Kvalifikationer: Grundfagsstude-

rende med god indsigt i de for-

skellige sider af studiet.

Til besættelse: Medio maj

Omfang: 9 timer/uge i 7 måne-

der.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Historie, Njalsgade 102,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/5-01, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Marian-

ne Horsebøg el. Kåre Månsson,

tlf. 3532 8251, 3532 8248 el.

3532 8249.

Studievejleder
Sted: Det Humanistiske fakultet,

Institut for Nordisk Filologi,

danskstudiet.

Indhold: Vejledning om studiets

indhold og opbygning, herun-

der studie- og eksamensord-

ninger, dispensationer, opta-

gelse m.m.; løbende oriente-

ring om nye regler og ordnin-

ger af betydning for de stude-

rendes uddannelsesforløb; mø-

de- og kursusdeltagelse, kon-

takt til og samarbejde med stu-

dienævnet. 

Kvalifikationer: Danskstuderen-

de, gerne med erfaring inden

for studenterpolitisk el. admi-

nistrativt arbejde.

Til besættelse: 1/8-01 og for 1 år

m. mulighed for forlængelse. 

Omfang: Maks. 400 timer/år.

Ansøgning sendes til: Studienæv-

net for Dansk, Njalsgade 80,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/6-01, kl. 12.00.

Øvrige stillinger

Praktikant 
i Forsvarsakademiet
Sted: Forsvarsakademiet, Sikker-

hedspolitisk Kursus. 

Indhold: Ulønnet praktikantstil-

ling. Forsknings- og dokumen-

tationsopgaver inden for det

sikkerheds- og forsvarspolitiske

område, herunder bistand i

f.m. foredrags- og publice-

ringsvirksomhed. Projektopga-

ver om Dansk og europæisk

sikkerhed; Russisk udenrigs- og

forsvarspolitik; Konflikt og

samarbejde i Kaukasus.

Kvalifikationer: Bachelor i stats-

kundskab med et solidt kend-

skab til international politik,

interesse for udenrigs- og sik-

kerhedspolitik samt erfaring

med informationssøgning på

internettet. 

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: Fuld tid i 5 md.

Ansøgning: Skriftlig. Bilagt CV.

Sendes til: Sikkerhedspolitisk

Kursus, Forsvarsakademiet,

Ryvangs Allé 1, P.O.B. 2521,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 21/5-01. 

Yderligere oplysninger: Special-

konsulent Ib Faurby, tlf. 3915

1270, e-mail: siku1@fak.dk.

Praktikant 
i Forsvarsakademiet
Sted: Forsvarsakademiet, Institut

for Statskundskab. 

Indhold: Ulønnet praktikantstil-

ling. Forsknings- og dokumen-

tationsopgaver inden for det

sikkerheds- og forsvarspolitiske

område, herunder bistand i

f.m. undervisning. Projektop-

gaver om Udviklingen af EU’s

forsvarspolitiske dimension;

Samspillet mellem krig og in-

ternational politik. 

Kvalifikationer: Bachelor i stat-

skundskab med et solidt kend-

skab til international politik og

bred interesse for udenrigs- og

sikkerhedspolitiske problem-

stillinger.

Til besættelse: 1/9-01.

Omfang: Fuld tid i 5 md.

Ansøgning: Skriftlig. Bilagt CV.

Sendes til: Institut for Statskund-

skab, Forsvarsakademiet, 

Ryvangs Allé 1, P.O.B. 2521,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 21/5-01. 

Yderligere oplysninger: Kom-

mandørkaptajn Jens Claus

Hansen, tlf. 3915 1210, e-mail:

ifs01@fak.dk.

▼ Frivillige søges

Projekt Studerende og
prostitution
I forbindelse med et 2. årsprojekt

på Folkesundhedsvidenskab

ved KU søges (tidligere el. nu-

værende) studerende med er-

faringer med prostitution. An-

dre med kendskab til området

må også gerne henvende sig.

Anonymitet er garanteret.

Yderligere oplysninger: Stud. 

Esther Zimmermann, 

tlf. 3587 4133, e-mail:

stud_projekt@hotmail.com.

Stipendier

The European University
Center for Peace Studies
(EPU) in Schlaining, 
Austria
Scholarships for studies

Contents: Material on the Pro-

gramme can be requested

from the Copenhagen Peace

Research Institute (COPRI). A

detailed plan for the semester

will be available at

www.aspr.ac.at/welcome.htm. 

Qualifications: A Bachelor’s de-

gree or its equivalent. 

Period: EPU runs its next seme-

ster (on peace, security, devel-

opment and conflict transfor-

mation) from 2/9 to 24/11-01.

Price: Tuition fees plus accommo-

dation (meals not included) for

one semester is 2.900 Euro.

Applications: EPU application

forms for admission can be had

from COPRI, e-mail: 

info@copri.dk or EPU, e-mail:

epu@epu.ac.at. 

To be sent to: The EPU Secretari-

at, A-7461 Stadtschlaining/

Burg, Austria. Do not send

your application to COPRI.  

Deadline for applications: 15/5-

01. 

Scholarships: COPRI annually pro-

vides a few students at Danish

institutions of higher educati-

on with scholarships of 2.900

Euro for participation in these

semesters.

Applications: Forms can be had

from COPRI, e-mail: info@cop-

ri.dk or from www.copri.dk. In-

clude a recommendation from

a supervisor.

To be sent to: Center for Freds-

og Konfliktforskning, Frede-

riciagade 18, 1310 Kbh. K. 

Deadline for applications: 4/5-01. 

Additional information: Director

Håkan Wiberg, tel.: 3345 5050,

e-mail: info@copri.dk or at

www.copri.dk.

Veröffentlichung der
Stiftung Pommersches
Landesmuseum
Inhalt: Nach § 2 der Satzung der

Stiftung „Pommersches Lan-

desmuseum” ist es ihr Zweck,

pommersches Kulturgut zu

sammeln, zu pflegen, zu prä-

sentieren und zu erforschen.

Zusätzlich Information: Pommer-

sches Landesmuseum, Mühlen-

strasse 15, D-17489 Greifswald,

tlf. 03834-89 4357, e-mail: plm-

greifswald@t-online.de oder

www.pommersches-landes-

museum.de.

▼ Ph.d.-stipendier

Stipendier på Det Sund-
hedsvidenskabelige 
Fakultet
Støtte: Et antal stillinger som løn-

net ph.d.-stipendiat: 3 ph.d.-

stipendier og 5 ph.d-stipendier

m.h.p. færdiggørelse af ph.d-

studium.

Kan du ikke få studier og 
økonomi til at hænge sammen?

Kontakt Studenterøkonomivejledningen (SØ-vejlederen) 

i Fiolstræde 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 vejle-

deren 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.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Kvalifikationer: Arbejdsopgaver,

aflønning, ansættelsesproce-

dure mv. er beskrevet i det ful-

de stillingsopslag.

Til besættelse: 1/7-01 el. snarest

derefter.

Ansøgning: Skema kan fås via

nedenstående internetadresse.

Ansøgningsfrist: 10/5-01, 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.

Forskningsstøtte

Japanese Government
(Monbusho) Research
Scholarships for 2002-
2004.
Kulturaftale mellem Danmark og

Japan v/ Cirius

Målgruppe: Danske kandidater

under 35 år og studerende der

afslutter universitetsstudier i

marts el. september 2002 og

som ønsker at studere ved et

japansk universitet.

Støtte: Stipendier af 2 år (april

2002 - marts 2004) el. stipen-

dier af 11⁄2 år (oktober 2002 -

marts 2004). 

Forudsætninger: Forhåndsaftale

om et studieophold ved et ja-

pansk universitet.

Ansøgning: Skema og oplysnings-

ark om øvrige betingelser fås

hos Lis Hauschultz el. Lone

Lundgaard Jensen, Cirius, 

Hesseløgade 16, 2100 Kbh. Ø,

tlf. 3395 7063/62, e-mail: 

lh@CiriusMail.dk. Sendes m. bi-

lag i to eksemplarer til Cirius.

Ansøgningsfrist: 15/5-01.

Yderligere oplysninger: Cirius.

Samarbejde med 
erhvervsliv (LOK)
Indkaldelse af ansøgninger

Støtte: Forskningsaktiviteter un-

der LOK-puljens formål som

forventes at starte i 2001. Pul-

jen er udviklet i f.m. regerin-

gens tværministerielle projekt

‘Ledelse, organisation og kom-

petence’ (LOK) som skal under-

støtte danske virksomheders

omstilling af ledelse og organi-

sation til de nye krav der føl-

ger af en vidensbaseret og glo-

bal økonomi. Udbudsmateriale

med specificering af det fagli-

ge indhold samt kravene til

ansøgningerne fås på

www.forsk.dk. el. hos Statens

Samfundsvidenskabelige Forsk-

ningsråd, tlf. 3544 6200. 

Ansøgning: Benyt Forskningssty-

relsens skema 1. Sendes i 16

eks. (Ansøgninger på 3 mio. kr.

el. derover skal indsendes på

engelsk m.h.p. ekstern bedøm-

melse.)

Sendes til: Statens Samfundsvi-

denskabelige Forskningsråd,

Randersgade 60, 2100 Kbh. Ø

Ansøgningsfrist: 1/6-01, kl. 12.00.

Næste ansøgningsfrist er 1/10-

01.

Uddeling: December. 

Yderligere oplysninger: Fuld-

mægtig Vibeke Schrøder, tlf.

3544 6200, e-mail vs@forsk.dk.

Forskningsprogrammet
Origin of Man, Language
and Languages
European Science Foundation

indkalder ansøgninger

Emner: Language and Archaeolo-

gy; Language and Brain; Lan-

guage and Genes; Language

Acquisition and Language Uni-

versals; Language and Animal

Communication; Language

Evolution and Computer Mo-

delling.

Ansøgningsfrist: 15/5-01.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.forsk.dk/shf/index.htm.

Yderligere oplysninger: Chefkon-

sulent Grete Kladakis, Statens

Humanistiske Forskningsråd,

tlf. 3544 6319, e-mail:

gk@forsk.dk.

Samarbejde med tredje
verdens universiteter
Indkaldelse af ansøgninger

Støtte: Til rejseaktiviteter for

danske og udenlandske forske-

re med sigte på etablering af

kontakt og samarbejde med

fagfæller på KU og universite-

ter i den tredje verden og den

islamiske verden. Bevilling vil

være betinget af afrapporte-

ring af rejseaktiviteten, herun-

der redegørelse for en eventu-

el aftale om fremtidigt samar-

bejde og planer for hvordan

den etablerede kontakt kan vi-

dereføres og/el. har ført til for-

mulering af egentlige samar-

bejdsprojekter.  

Ansøgning: Indehl. et program

for opholdet, CV og budget.

Sendes til: Bjarke L. Frandsen, Le-

delsessekretariatet, Nørregade

10, P.O.B. 2177, 1017 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende. 

Yderligere oplysninger: Nord/

Syd koordinator Maj-Britt 

Johannsen, tlf. 3532 2586, e-

mail: n-s.research@teol.ku.dk,

www.teol.ku.dk/northsouth.

Nord/Syd gæsteforsker/
forelæserordningen
Indkaldelse af ansøgninger

Støtte: Til invitation af forskere

med forskningsområder relate-

ret til tredje verdens lande og

Islam. Støtte gives primært til

rejseudgifter og løn under op-

hold a fra 5-6 dage til maks. 

6 md. Der lægges vægt på

tværfaglige og tværfakultære

aktiviteter der omfatter flere

institutter el. centre ved KU.

Ansøgning: Indehl. et program

for opholdet, CV og budget.

Sendes til: Bjarke L. Frandsen, Le-

delsessekretariatet, Nørregade

10, P.O.B. 2177, 1017 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Yderligere oplysninger: Nord/

Syd koordinator Maj-Britt 

Johannsen, tlf. 3532 2586, e-

mail: n-s.research@teol.ku.dk,

www.teol.ku.dk/northsouth.

Hos koordinatoren fås folde-

ren Vejledning ved invitation

af gæsteforskere/forelæsere. 

Legater

Det Humanistiske 
Fakultet 
Konto for studerendes individu-

elle studierejser

Målgruppe: Viderekomne stude-

rende indskrevet ved Det Hu-

manistiske Fakultet – normalt

med bestået grunduddannelse.

Støtte: Individuelle studierejser i

perioden 1/7 - 31/12-01 m.h.p.

sprogstudier; studier på over-

bygningsniveau herunder spe-

cialeforberedelse; praktikop-

hold. Generelt til dækning af

transport og forsikring. 

Ansøgning: Skema fås hos Stu-

dievejledningen Humaniora,

Njalsgade 80, lok. 10.1.39 el.

hos de lokale studievejledere.

Udfyldt skema bilægges for-

mål/projektbeskrivelse (ca. 1

s.); forhåndsgodkendelse fra

studienævnet (dog ikke for

specialeforberedende rejser);

udtalelse om rejsen/projektet

fra ansøgerens nærmeste fag-

lærer/specialevejleder; kopi(er)

af beviser på afsluttede univer-

sitetseksaminer; dokumenteret

budget. Sendes i 1 original og

4 kopier.

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/5-01.

Yderligere oplysninger: Peder

Flyvbjerg, tlf. 3532 8065.

Uddeling: Svar ca. 7 uger efter

ansøgningsfristen.

Læge Johannes Bitsch 
og hustru Agnes Bitsch’s
mindelegat
Målgruppe: Medicinstuderende

der har opnået første del af

lægevidenskabelig embedsek-

samen og som kan dokumen-

tere behov for økonomisk bi-

stand.

Støtte: Ca. 40 portioner a kr.

5.000.

Ansøgning: Skema fås ved henv.

til legatets administrator, Ad-

vokat Hans Christoffersen, Ad-

vokatfirmaet Sandager, Ham-

merensgade 1, 1267 Kbh. K.

samt på SU-kontoret, Fiolstræ-

de 22, 1171 Kbh. K.

Sendes til: Legatets administra-

tor.

Ansøgningsfrist: 1/5-01.

Kaj Hanssons Legat
Målgruppe: Ubemidlede, flittige

medicinske studerende der har

taget en god 1. del af lægevi-

denskabelig embedseksamen.

Støtte: 2 legatportioner a kr.

22.000.

Ansøgning: Anvend universite-

tets ansøgningsskema for

Københavns Universitets lega-

ter. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 15/5-01.

Uddeling: Modtagerne får svar

direkte fra SU-kontoret.

Brødrene Jensens 
mindelegat
Målgruppe: Landmandssønner

og -døtre der er hjemmehøren-

de i Ribe Amt, fortrinsvis 

Ansager Sogn og som studerer

lægevidenskab, jura, til dyr-

læge el. landbrugskandidat.

Støtte: Et beløb på kr. 6.500.

Ansøgning: Indehl. dokumenta-

tion for opfyldelse af betingel-

serne.

Sendes til: Ribe Amt, Amtsgård-

en, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

Ansøgningsfrist: 6/6-01.

Maleren Knud Fløystrup’s
Mindelegat
Målgruppe: Værdige og træn-

gende mandlige studenter fra

Bornholm til gennemførelse af

studier ved universitetet

el.lign.

Støtte: I år i alt ca. kr. 10.000.

Ansøgning: Vedlagt skatteattest,

afskrift af eksamensbeviser, ud-

talelser fra uddannelsessteder.

Sendes til: Administrator Ole 

Erlich-Eriksen, Advokat, Drag-

sted Schlüter Aros advokatfir-

ma, Bredgade 6, 1260 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 28/5-01.

Uddeling: 23/6-01.

Adalbert Gade og
hustrus legat
Målgruppe: Alle studerende ved

Københavns Universitet.

Støtte: Der er kr. 226.000 til ud-

deling i ikke for små portioner. 

Ansøgning: Benyt ansøgnings-

skema for Københavns Univer-

sitets legater og angiv legatets

navn på forsiden. 

Sendes til: Københavns Universi-

tet, SU-kontoret, Fiolstræde

22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/5-01.

Uddeling: Modtagerne får svar i

august 2001. 

Nord/Syd Rejsepuljen
Målgruppe: Specialestuderende

ved KU.

Støtte: Ophold i et 3. verdens

land a min. 2 md. til Nord/Syd

relateret speciale. Maks. kr.

10.000 til flybillet, rejseforsik-

ring og vaccinationer. 

Ansøgning: Skema fås hos

Nord/Syd koordinator Maj-Britt

Johannsen, tlf. 3532 2586, e-

mail: n-s.research@teol.ku.dk

el. på www.teol.ku.dk/north-

south – Travel Grants.

Ansøgningsfrister: 2/5, 1/9 og

1/12-01.

Opslaget i fuld ordlyd: Kontakt

Nord/Syd koordinator.

Tildeling: Svar senest 1 md. 

senere.

Uddannelse

▼ Teologi

Afrika-områdestudiet
Målgruppe: Optagelse på fuld-

tidsstudiet kræver afsluttet ba-

chelor-uddannelse, subsidiært

mindst to års studium.

Emne: Moduler: Studiet består af

en række grundfag: Afrikas

økonomi, geografi, antropolo-

gi, historie og politologi;

tværfaglige temaseminarer:

‘Udviking og forandring’, Reli-

gion, kultur og samfund i Afri-

ka’ og ‘Afrika i det internatio-

nale politiske og økonomiske

system’; aktuelle emnesemina-

rer: ‘Afrikansk litteratur og

drama’, ‘Kristendom i Afrika’,

‘HIV/AIDS, Population and 

Development in Africa’, ‘The

Dynamics of Ethnic Conflict in

Africa’ og ‘Economic Decline,

Social Fragmentation and the

Struggle for Democracy in 

Africa’ samt sprogundervisning

i swahili eller portugisisk.

Udlandsophold: I f.m. den afslut-

tende afhandling på studiets 

2. år er der mulighed for op-

hold i Afrika.

Integration i hovedstudiet: Stu-

derende der tager områdestu-

diet som led i kandidatuddan-

nelsen, kan få tildelt 12 ekstra

SU-klip. Herudover kan fag fra

studiets andet år som oftest

meritoverføres til hovedstu-

diet. 

Meritstuderende: Det er også

muligt at søge enkelte fag som

merit-studerende, især emne-

seminarerne der findes på

www.teol.ku.dk/cas/cassemst.

htm. Ansøgningsfristen for

meritkurser er den 22/8-01.

Optagelse: Studerende på det

toårige Afrika-områdestudium

optages pr. 1/9-01. 

Ansøgning: Skema fås på

www.teol.ku.dk/cas.

Sendes til: Center for Afrikastudi-

er.

Ansøgningsfrist: 15/6-01. 

Yderligere oplysninger: Center

for Afrikastudier, tlf. 3532

2585,  e-mail: cas@teol.ku.dk.

Kurser

Den tyske idealisme
Ph.d.-kursus

Indhold: Forelæsninger om Kants

Naturbegreb (Sune Frølund,

KU), Kants og Schillers historie-

filosofi (Jørgen Hass, Odense),

Hegels og Honneths Anerken-

delsesbegreb (Carl-Göran Hei-

degren, Soc. Lund), periodens

æstetiske tanker (Jørgen Dehs,

Arkitektskolen i Aarhus), politi-

ske sprogspil i romantikken

(Jørgen Staun, Statskundskab

KU) og mere om Fichte, Schel-

ling og Hegel ved Jørgen Hug-

gler (KU, kursusleder).

Tid: 14 - 18/5-01

Tilmelding: Indehl. oplysninger

om studium, individuelt pro-

jekt og sprogkundskaber (in-

ter-nordisk, engelsk, tysk) sna-

rest til Finn Collin, Inst. for Filo-

sofi, Pædagogik og Retorik, e-

mail: collin@hum.ku.dk.

Arrangører: Det Humanistiske Fa-

kultet, KU og Nordic Graduate

Courses in Philosophy.

Medicinens historie
Målgruppe: Medicinstuderende

og andre studerende. 

Indhold: Introduktion til den me-

dicinhistoriske historiografi og

metode med afsæt i en række

konkrete eksempler fx placebo

og medicinske forsøg og frem-

stillingen af kroppen i medici-

nen. Træk af forskellige specia-

lers historie fx kirurgiens, bak-

teriologiens og sexologiens.

Nogle centrale temaer er syg-

doms- og kropsopfattelse, be-

handling og forebyggelse, in-

strumenter og viden i historisk

perspektiv. Den sidste kursus-

gang er forbeholdt de medi-

cinstuderende som overvejer at

skrive en medicinhistorisk

OSVAL-opgave med mulighed

for at tage kontakt med po-

tentielle vejledere. Kurset er

VKO-godkendt. Program ud-

sendes til deltagerne snarest

muligt.

Tid: 21/5 - 1/6-01.

Sted: Medicinsk-Historisk Muse-

um, Bredgade 62.

Tilmelding: Kurset gennemføres

kun ved tilstrækkeligt antal til-

meldte til Medicinsk-Historisk

Museum, Bredgade 62, 1260

Kbh. K, tlf. 3532 3800 (kl. 10-

14), e-mail: med.hist.muse-

um@mhm.ku.dk.

Tilmeldingsfrist: 8/5-01.

Arrangør:  Afdeling for Medicin-

historie, Medicinsk-Historisk

Museum.

Møder

Dansk funktionel 
grammatik
Forårets program

Indhold: Medlemmer af kredsen

har forfattet et præprint:

‘Ikonicitet og Struktur’ (udg.

Peter Harder og Elisabeth Eng-

berg-Pedersen, Netværk for

funktionel lingvistik, Engelsk

Institut, KU). Bogens artikler

(om funktionel lingvistik – kog-

nitiv lingvistik) vil blive disku-

teret to ad gangen med en ud-

nævnt opponent. Aktive delta-

gere kan få bogen ved henven-

delse til Peter Harder. 

Tid: Onsdage kl. 14-16, første

gang 18/4-01.

Sted: KUA, lok. 13.1.57 (nyt loka-

le!).

Yderligere oplysninger: Lisbeth

Falster Jakobsen, Inst. for Tysk
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og Nederlandsk, tlf. 3532 8170,

e-mail: lfj@coco.ihi.ku.dk el.

danfunk@cphling.dk. Den ling-

vistiske forskerskole i Odense:

www.sdu.dk/Hum/Graduate

School/.

Hvorfor BIOresearch?
Møde om kosttilskud/natur-

lægemidler

Oplægsholder: Adm. Direktør,

cand.pharm. Hanne Rothe.

Tid: 30/4-01, kl. 19.00. General-

forsamling kl. 20.00. 

Sted: Danmarks Farmaceutiske

Højskole Universitetsparken 2,

2100 Kbh. Ø, Benzon Aud.

(A2).

Arrangør: DANFYT, Dansk Sel-

skab for Fytoterapi, tlf. 3530

6294.

Kjell Askildsen
Et møte med den norske 

novelles mester

Tid: 2/5-01, kl. 13-15.

Sted: KUA, lok. 16.1.20.

Arrangør: Institut for Nordisk Fi-

lologi, e-mail: inf@ihi.ku.dk.

Mellemeuropæisk 
inspiration
Foredragsmøde

Indhold: To engagerede kvinder

fortæller om deres projekter

og om hvordan kønsdiskussio-

nen tager sig ud i en mere ra-

dikal politisk kultur. Kritiker og

kurator Frederikke Hansen og

manager Sarah Mahler, begge

tilknyttet Shedhalle i Zürich, vi-

deregiver deres erfaringer med

at arbejde kønspolitisk på den

mellemeuropæiske kunstscene.

Tid: 3/5-01, kl. 19.30.

Sted: Center for Dansk Billed-

kunst, Kgs. Nytorv 3-5.

Arrangør: Kvindeligt Selskab,

kvindeligt.selskab@kvinfo.dk.

Mennesker mødes 
i ord og tone 
To høringer og en koncert 

Høring: Indvandrer- og flygtnin-

gebørn. Sprænger de folkesko-

len?

Panel: Skoleborgmester Per Bre-

gengaard; Jan Trojaborg, Dan-

marks Lærerforening; skolein-

spektør Torben Vorstrup; skole-

inspektør Lise Egholm; lærer

Adnan Agacanglu; børnehave-

leder Lena Johannesen.

Tid: 7/5-01, kl. 19.30-21.30.

Sted: Café Mandela, Halmtorv

11. 

Høring: Indvandrere I EU. På

første, anden eller tredje klas-

ses billet? 

Panel: ME Pernille Frahm, Euro-

paparlamentet; ME Ole Krar-

up, Europaparlamentet; Karina

Rohr Sørensen, Folkebevægel-

sen; Mohammed Hassan Gelle,

IND-SAM; forhåbentlig tillige

indenrigsminister Karen

Jespersen.

Tid: 9/5-01, kl. 19.30-21.30.

Sted: Café Mandela, Halmtorv

11.

Koncert: Sigøjnermusik i verdens-

klasse

Musikere: Lelo And His Friends.

Tid: 17/5-01.

Entré.

Arrangør: Kulturmøde over

Grænser.

Yderligere oplysninger: Koordi-

nator Saadou N. Mourched, e-

mail: kultur.saadou@post.te-

le.dk.

Udviklingen af de nordi-
ske sprog 1550-1800
Temadag

Oplægsholdere: Prof., dr. Mats

Thelander, Uppsala Universitet;

lektor Inge Lise Pedersen, KU;

Prof.em., dr. Ulf Teleman,

Lunds Universitet; lektor,

dr.phil. Hanne Ruus, KU.

Tid: 8/5-01, kl. 13.15-17.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Arrangør: Selskab for Nordisk Fi-

lologi, Michael Lerche Nielsen,

tlf. 3532 8566.

Møde i Polymorfien
Emne: Specific immune-based

diagnosis of TB.

Oplægsholder: Mark Doherty, TB

immunologi, SSI.

Tid: 8/5-01, kl. 15.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5, 2300 Kbh. S., 

frokoststuen, bygning 37.

Zoonotic infections:
Known and unknown 
risks
Internationalt heldagsmøde

Indhold: Programmet kan fås ved

henvendelse til Maria Vang 

Johansen, e-mail: mvj@

bilharziasis.dk el. Michael 

Larsen, e-mail: mila@kvl.dk.

Tid: 17/5-01, kl. 10.00-16.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 2. 

Arrangører: Foreningen for Yn-

gre Mikrobiologer, Dansk Sel-

skab for Parasitologi og Dansk

Selskab for Infektionsmedicin.

Seminarer og 
workshops

Tjetjenien: Et Råb Om 
Frihed 
Høring om konflikten i Kaukasus.

Tjetjenisk kultur og folklore

Indhold: Video og oplæg om Tje-

tjeniens folklore og kultur ved

Shakir Ganbek, Tjetjenien.

Tid: 26/4-01, kl. 18.00-19.00.

Indhold: Høring/seminar.

Panel: Ousman Ferzauli, repræs-

entant for den tjetjeniske re-

publik i Nordeuropa; redaktør

Vibeke Sperling, Politiken; for-

fatter Torben Hansen, lektor

Helen Krag, Minoritetsstudier,

KU; Lone Bjørn Lassen, Dansk

Flygtningehjælp og forhåbent-

lig forfatter og nobelprismod-

tager Gunther Grass. 

Tid: 26/4-01, kl. 19.30-21.30

Sted: Beboerhuset, Halmtorvet

11.

Billetter: Gratis til begge arran-

gementer, og kan bestilles på

tlf. 3331 1172/3324 5079.

Arrangør: Kulturmøde Over

Grænser, tlf. 3324 5079, e-mail:

kultur.saadou@post.tele.dk.

Byzantine Music
Workshop

Indhold: Undervisning i det by-

zantiske (græsk kirkemusik)

musikalske system og byzantisk

‘psalmodisk kunst’ i teori og

praksis. Kendskab til musik og

notation er en fordel.

Underviser: Forsker og ‘psaltis’

Ioannis Arvanitis, Ionian Uni-

versity, Grækenland.

Tid: 26/4-01, kl. 10-16 og 27/4-01,

kl. 10-15.

Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut, Klerkegade 2, lok. 7 og

115.

Tilmelding: Tore Tvarnø Lind, tlf.

2532 3788, e-mail:

ttlind@hum.ku.dk.

Arrangør: Musikvidenskabeligt

Institut.

The Right to Compen-
sation and Related 
Remedies for Racial 
Discrimination
Conference

Contents: The conference forms

part of the preperations for

the coming World Conference

Against Racism i South Africa

this September. See the full

programme on www.human-

rights.dk.

Please register on beforehand.

Time: 27 - 28/4-01.

Place: Wilders Plads 8 H, Confe-

rence Room.

Price: Incl. lunch/coffee kr. 400,

students kr. 200.

Organizer: The Danish Centre for

Human Rights, tel. 3330 8888.

Er der plads til danskhed
i EU?
Debatseminar

Oplægsholdere: Debattør Niels

Højlund; politiker Jens Rohde

og etnolog Mette Boritz.

Tid: 28/4-01, kl. 10.

Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi, Vandkunsten 5, 1467

Kbh. K.

Entré: Kr. 50 inkl. frokost.

Arrangør: NEFA - Nordisk Etnolo-

gisk Folkloristisk Arbejdsgrup-

pe, e-mail: nefa@ofir.dk.

In Memory of Carsten
Høeg (1896-1961) – 
Classical Philologist, 
Byzantist, Neo-Hellenist
Interdisciplinary Symposium

Målgruppe: Studerende o.l. der

beskæftiger sig med græsk

sprog og kultur, alle er velkom-

ne.

Indhold: Carsten Høeg var en af

grundlæggerne af Monumenta

Musicae Byzantinae i Kbh. i

30erne, pioner inden for

sproglige og musikfaglige felt-

arbejder i Grækenland siden

20erne og hovedkraften i aner-

kendelsen af moderne græsk

som videnskabelig disciplin i

Danmark. Symposiet turnerer

mellem 3 institutter på KU. 

Tid: 30/4-01, kl. 10.00.

Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut, Klerkegade 2, lok. 115.

Tid: 1/5-01, kl. 10.00.

Sted: Institut for Græsk og Latin,

KUA, lok. 6.1.66.

Tid: 2/5-01, kl. 11.00.

Sted: Østeuropainstituttet, Snor-

resgade 17-19, lok. 368. 

Arrangør: Musikvidenskabeligt

Institut.

Yderligere oplysninger: Tore

Tvarnø Lind, tlf. 3532 3788, e-

mail: ttlind@hum.ku.dk.

Ph.d.-seminar
Islam- og Ulandsrelaterede 

forskningsområder

Emne: Kvalificering af en viden-

skabelig artikel til offentlig-

gørelse i et internationalt tids-

skrift.

Underviser: Seniorforsker Gorm

Rye Olsen, Center for Udvik-

lingsforskning.

Tid: 2 - 3/5-01.

Sted: Magleås Kursuscenter.

Tilmelding: Inden 30/4-01.

Arrangør: Nord/Syd Satsningsom-

rådet.

Yderligere oplysninger: Nord/

Syd koordinator Maj-Britt 

Johannsen, tlf. 3532 2586, e-

mail: n-s.research@teol.ku.dk.

Existence and Ethics:
Concepts of Love and Evil
Heldagsseminar

Indhold: I den kontinentale tradi-

tion som inspirerer seminarets

foredragsholdere, omfatter

etik analyser af både livets po-

sitive værdier og negative

kendsgerninger, såvel analyser

af motivationer for handling

som betingelserne for etikkens

realisering.

Oplægsholdere: Ph.d.-stud. Kir-

sten Klercke; ph.d. Kirsten

Hyldgaard; director Robin May

Schott, FREJA-project; Senior

Research Fellow Margrit Shil-

drick, Staffordshire University;

Schmidt Distinguished Profes-

sor of Humanities, Teresa Bren-

nan, Florida Atlantic University.

Sprog: Engelsk.

Tid: 3/5-01, kl. 9.15-17.00.

Sted: KUA. Kl. 9.15-12.00 i lok.

13.1.71, kl. 13.15-17.00 i lok.

13.1.59.

Arrangør: FREJA-projektet ‘Filo-

sofi på tværs’.

Yderligere oplysninger: Robin

May Schott, e-mail:

schott@hum.ku.dk.

Dr. Michael Parker-
Pearson holder seminar
Foredrag: Warfare, violence and

slavery in prehistory - an over-

view (kl. 10.00); Fighting in

small-sacle societies - a case

study (kl. 11.15); Preparing for

the afterlife - the human expe-

rience of death (kl. 13.00).

Tid: 7/5-01, kl. 10.00-ca. 14.30.

Sted: Vandkunsten 5, Aud. E 27.

Arrangør: Dept. of Archaeology

and Ethnology, tel. 3532 4100.

New Public Management
og demokratisk del-
tagelse
Fjerde seminar i rækken

Emne: Fornyet statslig centralise-

ring i forhold til amter og

kommuner. Kan den lokale le-

delse og borgerne klare udfor-

dringen?

Oplægsholdere: Lektor Thomas

Pallesen, Århus Universitet;

Bent Thaarup, Told & Skat;

prof. Kurt Klaudi Klausen, Syd-

dansk Universitet; lektor Karin

Hansen, Ålborg Universitet.

Tid: 7/5-01, kl. 13.00-16.30.

Sted: Landemærket 9, lok. 11.

Tilmelding: E-mail med ‘Tilmel-

ding npm’ som emne til

Carsten Greve, cg@ifs.ku.dk.

Arrangør: COS, www.cos.dk.

Dr. Lutz Klassen 
(Moesgaard)
Forelæsninger og aftalemøde

Forelæsninger: Den sene ertebøl-

lekultur og den tidlige tragt-

bægerkultur: Vor aktuelle vi-

den (kl. 11.15); Teorier om neo-

litiseringsprocessen i Danmark

og Europa: Et kritisk survey

med angivelse af nye veje (kl.

13.30).

Aftalemøde: M.h.p. samt ind-

skrivning til neolitisk publikati-

onsøvelse (Klokkebægergrube

med bl.a. vævevægte) i efter-

året 2001. Øvelsen bliver kun

gennemført ved tilstrækkeligt

antal studerende.

Tid: 8/5-01, kl. 11.15-ca. 16.30.

Sted: Vandkunsten 5, st., Aud. C.

Arrangør: Dept. of Archaeology

and Ethnology, tel. 3532 4100.

Yderligere oplysninger: Lutz

Klassen, tlf. 8942 4651, e-mail:

farklk@moes.hum.aau.dk.

Ny mesolitisk forskning i
Østdanmark (med Skåne)
Dagssymposium

Oplægsholdere: Søren A. Søren-

sen, Museet Færgegaarden;

Ole Lass, Hørsholms Egnsmuse-

um; Keld Møller Hansen, Syd-

sjællands Museum; Peter Vang

Petersen, Danmarks Oldtid, 

Nationalmuseet; dr. Peter 

Rowley-Conwy, University of

Durham; drs. Bo Knarström og

Per Karsten, Lunds Universitet;

cand.mag. Mikkel Sørensen,

KU; stud.mag. Hoda El-Shar-

nouby, KU; stud.mag. Niels H.

Andreasen, KU.

Tid: 10/5-01, kl. 10-18.

Sted: Vandkunsten 5, st., Aud. C.

Arrangør: Dept. of Archaeology

and Ethnology, tel. 3532 4100.

Ritual som livstolkning
Seminar 

Indhold: Gæsteforelæsning og

efterfølgende paneldiskussion.

Gæsteforelæser: Dr.theol. Jone

Salomonsen, Oslo Universitet.

Emne: Jone Salomonsens ritual-

teoretiske forskning bevæger

sig i feltet ml. praktisk teologi,

dogmatik og kulturantropolo-

gi. I forelæsningen som tager

afsæt i bogen Riter (Oslo

1999), vil hun diskutere ritua-

lets muligheder som livstolk-

ning.

Panel: Sygehuspræst, ph.d.-stud.

Helle Møller Jensen; sogne-

præst, cand.theol. Birgit

Svendsen samt prof., dr.theol.

Theodor Jørgensen.

Tid: 14/5-01, kl. 13.15-16.00.

Sted: Institut for Systematisk Teo-

logi, Købmagergade 44-46,

Aud. 11.

Arrangør: Institut for Systematisk

Teologi, tlf. 3532 3675. 

Vores byer er en form for landskaber af asfalt og

beton med enkelte grønne oaser: parkerne. Der

sidder en dame på en parkbænk og fodrer fugle.

Hun sidder i et diorama der tilbyder et kig ind i

Kongens Have i Kongens København. Mennesker

møder ænder, duer, spurve, mejser og drosler,

ræve, egern, humlebier og sommerfugle i de

grønne fristeder. En butik hedder Byens fisk og

vildt - spyfluer og kødfluer kunne man tilføje. Ba-

geren sælger brød, men har gedehamse på visit.

Også vores boliger har et dyreliv - vi er aldrig ale-

ne. Udstillingen åbner den 1. maj på Zoologisk

Museum, Universitetsparken 15, og for yderligere

oplysninger kan man kontakte Kay W. Petersen,

tlf. 3532 1063 eller Ole E. Meyer, tlf. 3532 1062.

Byens dyr
Udstilling på 

Zoologisk Museum
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Kognition, emotion og
repræsentation
Symposium 

Oplægsholdere: Prof. Ronald de

Sousa, University of Toronto;

prof. Peter Gärdenfors, Lunds

Universitet; prof. Valerie Gray

Hardcastle, Virginia Polytech-

nic Institute and State Universi-

ty; prof. John Haugeland, Uni-

versity of Chicago; prof. Chris

Sinha, Syddansk Universitets-

center og prof. Kathleen Wil-

kes, St. Hilda’s College, Oxford.

Tid: 18-19/5-01.

Sted: Københavns Universitet.

Arrangør: Institut for Filosofi,

Pædagogik og Retorik og 

Psykologisk Institut, KU.

Yderligere oplysninger: For til-

meldingsblanket og endeligt

program kontakt Oliver Kauff-

mann, Institut for Filosofi,

Pædagogik og Retorik, tlf.

3532 8893, e-mail: kauff@

hum.ku.dk.

Sokrates-konference 
Oplægsholdere: Ron Polansky,

Duquesne University, Pitts-

burgh, Pennsylvania; Frisbee

Sheffield, Oxford; Donald Mor-

rison, Rice University, Houston,

Texas; Øyvind Rabbås, Oslo

University; Panos Dimas, Oslo

University; David Gress, AAU;

Erik Ostenfeld, AAU; Ole

Thomsen, AAU; Thomas

Schwartz, AAU; Henrik Klint-

Jensen, AAU; Jon Stewart, The

Kierkegaard Institute, Copen-

hagen. Detaljeret program og

materiale vil blive tilsendt de

tilmeldte.

Tid: 18 - 19/5-01, kl. 9.00-16.00.

Sted: Aarhus Universitet, Studen-

ternes Hus, Richard Mortensen

Stuen.

Tilmelding: Til Marit Petersen,

Center f. Antikstudier, AAU, e-

mail: cfa@au.dk.

Tilmeldingsfrist: 7/5-01.

Arrangør: Erik Ostenfeld, e-mail:

oldeo@hum.au.dk.

Hvad vil borgerne med
samfundet?
Seminarrække

En række oplægsholdere præ-

senterer deres nyeste forsk-

ningsresultater. De indbudte

har ofte brugt frontforsknings-

seminarerne som en lejlighed

til at præsentere et igang-

værende forskningsprojekt for

et fagligt kompetent publi-

kum. Denne gang er inviteret

to oplægsholdere ad gangen

så der kommer forskellige per-

spektiver på emnet. Arrange-

menterne annonceres løbende

i Universitetsavisens oversigt

over Særlige forelæsninger ba-

gerst i bladet.

Tid: Fredage kl. 13.00. Sidste dag

er 15/6-01.

Sted: Landemærket 9A, lok. 11,

undtagen 10/5 som finder sted

Købmagergade 50, trin 118.

Tilmelding: Til e-mail:

sek@cos.ku.dk. 

Arrangør: COS, www.cos.dk, tlf.

3532 3717, e-mail:

sek@cos.ku.dk.

Samvær og sport

Rundvisning i Domkirken
Indhold: Stud.theol. Martin

Drambmann og cand.mag. Carl

Fuglsang Damgaard har den

store nøgle med til Vor Frue

Kirke, et nyklassicistisk mester-

værk. Der bliver adgang til ste-

der der normalt ikke er åbne

for offentligheden.

Tid: 4/5-01, kl. 15.00.

Mødested: St. Kannikestræde 8.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis, www.studenter-

menigheden.dk.

Romantisk poetisk 
søndagsvandring
Indhold: Under en vandring i 

Botanisk Have læser gadedig-

teren Christian Kronman et fyl-

digt udvalg af Adam Oehlen-

schlägers naturromantiske digt

Jesu Kristi gientagne Liv i den

aarlige Natur eller Aarets Evan-

gelium. Efter havevandringen

er der samvær og traktement i

Sct. Andreas Kirke.

Tid: 6/5-01, kl. 13.00.

Mødested: Indgangen til Bota-

nisk Have, hjørnet af Nørre

Voldgade og Gothersgade.

Arrangør: Studenterpræsten ved

Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest.

Madrigalens verden
Koncert og fortælling

Indhold: En tidsrejse tilbage til

en stor og mangfoldig og sam-

mensat musikkultur fra tiden

før koncertsals- og oprerakul-

turen med vokalensemblet Vox

Temporis og dirigent og for-

tæller Jørgen I. Jensen.

Tid: 7/5-01, kl. 20.00.

Sted: Rundetaarn, Bibliotekssa-

len.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis, www.studenter-

menigheden.dk.

Damefodbold for stude-
rende 
Et nystartet hold af studerende

har startet et damehold op i

klubben Volvox, og søger flere

piger til 7-mandsholdet. Der er

træning og kamp på motions-

niveau hver torsdag kl. 18.00

på USG’s fodboldbaner, Nørre

Alle 51 (bag Rigshospitalets

Kollegium).

Ledige tennisbaner
Tennisbaner til leje både hverdag

og weekend ved Institut for

Idræt, Nørre Allé 51.

Periode: Fra 1/5 til 30/9-01.

Yderligere oplysninger: Lene Bay,

tlf. 3532 0834 (kl. 8-15).

Udstillinger

Zoologisk Museum
Dødsmasker

En udstilling af ansigtsmasker af

pattedyr udført i f.m. konser-

veringsarbejdet på museet.

Periode: Frem til 5/8-01. 

Sted: Zoologisk Museums forhal.

Zoologiske Aftryk

Bo Rødding udstiller litografier,

raderinger og malerier.

Periode: Til og med 13/5-01.

Disputatsforsvar

▼ Sundhedsvidenskab

Læge Niels Kroman 

Titel: Prognostic influence of age

and reproductive factors in

premenopausal breast cancer

patients.

Tid: 18/5-01, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej

9, Teilumbygningen, Aud. B.

Officielle opponenter: Prof.,

med.dr. Anders Ekbom og

prof., overlæge, dr.med. Mo-

gens Blichert-Toft.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Mikael Rørth,

Rigshospitalet, Finsencentret,

Onkologisk afd. 5074, tlf. 3545

3545 før forsvarshandlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Rigshospitalet, kirur-

gisk afdeling CE 3104, Bleg-

damsvej 9, 2100 Kbh. Ø. Indstil-

lingen kan købes ved skr. henv.

til Fakultetssekretariatet.

Speciallæge Finn Stener 

Jørgensen 

Titel: Screening and diagnosis of

fetal neural tube defects, ab-

dominal wall defects and

Down’s syndrome - with special

reference to biochemical and

ultrasound screening in the se-

cond trimester of pregnancy

and to early amniocentesis.

Tid: 23/5-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej

9, Aud. 2.

Officielle opponenter: Prof.,

overlæge, dr.med. Karen Brøn-

dum-Nielsen og lektor, over-

læge, dr.med. Carsten Len-

strup.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Bent

Ottesen, gyn.obs.afd., Hvidov-

re Hospital, tlf. 3632 2726 før

forsvarshandlingen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Statens Institut for

Folkesundhed, Svanemøllevej

25, 2100 Kbh. Ø. Indstillingen

kan købes ved skr. henv. til Fa-

kultetssekretariatet.

▼ Humaniora

Museumsinspektør Henrik 

Lundbak

Titel: Staten frit og folket frit.

Dansk Samling mellem facisme

og modstandskamp 1936-47.

Tid: 4/5-01, kl.13.00 præcis.

Sted: Kirkesalen i Grundtvigshus,

Studiestræde 36.

Officielle opponenter: Docent,

fil.dr. Göran Dahl, Lunds Uni-

versitet og prof., dr.phil. Niels

Thomsen, KU.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til dekanen el. for-

svarslederen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen udkommer 6/4 på Muse-

um Tusculanums Forlag og hos

boghandlerne, pris kr. 350. Et

engelsk resumé findes på

www.lundbak.dk og bedøm-

melsesudvalgets indstilling kan

købes ved henv. til Kompen-

dieudsalget Humaniora, tlf.

3532 9161, kl. 10-14 og 17-19.

▼ Naturvidenskab  

Per Michael Johansen

Titel: Linear and nonlinear space-

charge field effects in photore-

fractive materials.

Tid: 18/5-01, kl. 14.00 præcis.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Uni-

versitetsparken 5, Aud. 3.

Officielle opponenter: Prof. Hen-

rik Smith og prof. Fernando

Agulló-López.

Opponenter ex auditorio: Kan til-

melde sig hos forsvarslederen

inden forsvaret.

Yderligere oplysninger: Disputat-

sen kan fås ved henv. til forfat-

teren, e-mail: per.michael.jo-

hansen@risoe.dk. Bedømmel-

sesudvalgets indstilling kan fås

ved henv. til Det Naturviden-

skabelige Fakultet, tlf. 3532

4256, e-mail: gin@adm.ku.dk.

Ph.d.-forsvar

▼ Jura

Cand.scient.soc. Peter Kruize

Titel: Choices of Commercial Rob-

bers. A Comparative Study of

Commercial Robbers in Den-

mark and the Netherlands.

Tid: 18/5-01, kl. 14.00. 

Sted: Bispetorvet, Alexandersa-

len. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn på

Juridisk Laboratorium, Studie-

stræde 34 og på Det juridiske

Fakultets dekansekretariat, St.

Kannikestræde 11, 1. samt på

de retvidenskabelige Institut-

ter A, B, C og D. Afhandlingen

udkommer i bogform på Jurist

og Økonomforbundets Forlag

4/5-01.

▼ Samfundsvidenskab

Mag.scient.soc. Lisbeth Rump

Egsmose

Titel: Equal opportunity for pro-

fessional women at work? An

empirical study of anti-discri-

mination policies and women’s

careers in television in Den-

mark and the United Kingdom.

Tid: 4/5-01, kl. 13.00. 

Sted: Sociologisk Institut, Linnés-

gade 25, 1., Salen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til So-

ciologisk Institut, tlf. 3532

3280.

Cand. polit. Anders Hoffmann

Titel: Imperfect competition,

Multinational Firms, and Eco-

nomic Policy.

Tid: 10/5-01, kl. 15.00.

Sted: Økonomisk Institut, Studie-

stræde 6, 2. sal, St. Øvelsessal.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til

Økonomisk Institut, tlf. 

3532 3011. 

▼ Sundhedsvidenskab

Karli Rosner

Titel: Somatic Hypermutation in

Immunoglobulin Variable Ge-

nes from Old and Young Hu-

mans.

Tid: 2/5-01, kl. 15.00.

Sted: Teilumbygningen, Aud. B.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Danish Centre for

Molecular Gerontology, RHI-

MA-Centret, Rigshospitalet.

Ellen Garde

Titel: Age-related white matter

changes in MRI.

Tid: 8/5-01, kl. 13.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Aud. 3

og 4.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, MR-afdelingen, Hvi-

dovre Hospital, Kettegårds Alle

30, 2650 Hvidovre.

Ingelise Christiansen

Titel: Vascular headaches with

particular reference to the nit-

ric oxide hypothesis and effect

of modulation of the nitric oxi-

de cascade.

Tid: 9/5-01, kl. 13.00.

Sted: Glostrup Amtssygehus,

Aud. C.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Rigshospitalet, Neu-

rologisk afdeling, Blegdamsvej

9, 2100 Kbh. Ø.

Rikke Lund

Titel: Social relations and health

with special reference to chan-

ge in social relations and chan-

ge in health.

Tid: 10/5-01, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Historisk Muse-

um, Aud. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatteren, Afdeling for Social

Medicin og Psykosocial Sund-

hed.

▼ Humaniora

Mag.art. Birgit Tang

Titel: Delos, Carthage, Ampurias.

The Housing of three Mediter-

ranean Trading Centres.

Tid: 4/5-01, kl. 13.00 præcis.

Sted: Institut for Arkæologi og

Etnologi, Vandkunsten 5, o.g.

Aud. C.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingens

Vol. I og II er fremlagt til gen-

nemsyn og hjemlån på Det Kgl.

Biblioteks information på KUA

og til gennemsyn på Det Kgl.

Bibliotek, læsesal Øst, Slotshol-

men samt på Institut for Ar-

kæologi og Etnologi. Et eksem-

plar af Vol. III er til gennemsyn

i hhv. Det Kgl. Biblioteks infor-

mation KUA samt på Institut

for Arkæologi og Etnologi.

Cand.comm. Arnaq Grove

Titel: Nedskrivning af nyere grøn-

landsk mundtlig fortælletradi-

tion. En undersøgelse af det

mundtlige fortællesprog og

dets retoriske komponenter

med udgangspunkt i Qivaa-

qiarsuk fortalt af Simon Niel-

sen, samt litterær analyse og

tolkning af den.

Tid: 16/5-01, kl.14.00 præcis.

Sted: Institut for Eskimologi,

Strandgade 100 H. 2., Store

Mødesal.

Yderligere oplysninger: Et antal

eksemplarer af afhandlingen

er fremlagt til gennemsyn og

hjemlån på Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Bibliotek,

læsesal Øst, Slotsholmen samt

på Institut for Eskimologi.

▼ Naturvidenskab

Jonas Lundbek Hansen

Titel: Pattern Formation of Sand

Ripples and Polygons in the

Hydraulic Jump.

Tid: 30/4-01, kl. 14.30.

Sted: Niels Bohr Instituttet, Aud.

A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henv. til for-

fatterens e-mail:

lundbek@nbi.dk.

Cand.scient. Frank Nygaard

Titel: The Molecular Mechanism

og Catalysis and Allosteric 

Regulation in the Phosphoribo-

syldiphosphate Synthase from

‘Bacillus subtilis’.

Tid: 7/5-01, kl. 14.00.

Sted. H.C. Ørsted Instituttet, Aud.

2.

Yderligere oplysninger: Kemisk

Institut, tlf. 3532 1818.

Cand.scient. Pia Bachmann Holst

Titel: Natural Chloro Compounds

in Crop Plants

Tid: 9/5-01, kl. 14.00.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Aud.

2.

Yderligere oplysninger: Kemisk

Institut, tlf. 3532 1818.
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Indblik i levende celler med konfocal 
fluorescensmikroskopi
Lektor, dr.habil. Ivana Novak, August Krogh Instituttet, KU

Tid: 3/5 kl. 19.30

Sted: August Krogh Instituttet, Aud. 1

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

Om trylleviser og verdenssyn i den 
tidlige folkevisetradition
Ph.d. Rita Geertz, Aarhus Universitet

Tid: 3/5 kl. 20.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, lok. 2.36

Arr.: Religionshistorisk Forening

Balletten - Kroppens sang
Cand.mag. Ole Nørlyng

Tid: 3/5 kl. 20.00

Sted: Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.stud.hum.ku.dk/Studenterkredsen

Entré: Ikke-medlemmer kr. 25

Fr. Kafka In der Strafkolonie som fikserbillede
Docent, dr.phil. Uffe Hansen

Tid: 4/5 kl. 11-13

Sted: KUA, lok. 16.1.8

Arr.: Studienævn for Tysk og Nederlandsk, tlf. 3532 8811

The So-called Third Way
Prof. Teresa Brennan, Florida Atlantic University, USA

Tid: 4/5 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Der holdes reception efter foredraget i lok. 14.2.8.

General Principles of Reconstruction of the Past
Research Associate Ernest S. Burch, Jr., Arctic Studies Centre, Smithsonian Institution, USA

Tid: 4/5 kl. 13.15-15.00

Sted: Nordatlantisk Brygge, Strandgade 100, bygn. C, 2.

Arr.: SILA og Institut for Eskimologi, tlf. 3288 0100

Japanese Sinologists’ View of Sino-Japanese War 
during Wartime
Prof. Demin Tao, Kaisai University, Japan

Tid: 4/5 kl. 14-16 

Sted: Leifsgade 33, 6., lok. 607

Arr.: Asien-instituttet, tlf. 3532 8845

Søren Kierkegaard-krise 
ved somatisk sygdom
Psykolog Bjarne Jacobsen

Tid: 2/5 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Forum for Eksistentiel Psykologi og 

Terapi, www.psykologi.dk/eksistens

Entré for ikke-medlemmer

Bjarne Jacobsen har netop udgivet bogen 

‘Den helbredende sygdom’ på Dansk 

Psykologisk Forlag. Med udgangspunkt i 

denne vil han fremlægge Kierkegaards 

begreber om selvbevidsthed og krop. Han vil søge at vise hvordan Kierkegaards tænkning over

disse begreber fører til et syn på fænomenet krise ved somatisk sygdom der adskiller sig kraftigt

- og frugtbart - fra dagens gængse.

Shakespeare og Antropologien. 
En diskussion af menneskelig 
handling
Lektor Kirsten Hastrup                            

Tid: 26/4 kl. 15-17

Sted: KUA, lok. 13.1.59

Arr.: Forum for Renæssancestudier

Med udgangspunkt i Shakespeares syn på forholdet mellem 

teatret og verden udenfor er det hensigten at diskutere 

hvordan skuespillet kan lære os noget om menneskelig 

handling i almindelighed. Det synes at gælde både på 

teatret og andre steder at mennesker blandt andet handler 

ud fra deres opfattelse af hvilken scene de står på og 

hvilket drama de deltager i. Der er ikke blot tale om en 

metafor når der tales om samfundets og historiens teatri-

kalitet, men om en reel ligestilling af alle ‘handlingsteatre’.

Nietzsche og det postmoderne
Lektor i filosofi, Jørgen Hass, Syddansk Universitet, Odense

Tid: 26/4 kl. 19.30

Sted: KUA, Filosofi-caféen (Trappe 13)

Arr.: Filosofa, thildewestmark@hotmail.com

Entré: Kr. 10

Islamisk fundamentalisme i Algeriet
Ulla Holm 

Tid: 30/4 kl. 14-17

Sted: Rosenborggade 15, Aud. 1

Arr.: Institut for Statskundskab, Carsten Bagge Laustsen, tlf. 3532 3447

Multietniticity and protection against racial 
discrimination in Europe – Europe’s contribution 
to the world conference 2001
Pia Justesen, The Danish Centre for Human Rights and Ole Espersen, University of Copenhagen

Tid: 30/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Wilders Plads 8H

Arr.: Danish Centre for Human Rights, George Ulrich, GU@humanrights.dk

Germany and France as Agenda-Setters in EU
Research Fellow, ph.d. Ulla Holm, Copenhagen Peace Reseach Institute

Tid: 2/5 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, Aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tel. 3393 1293

The Form of News: U.S. Political History and 
the Media Environment
Prof. Kevin Barnhurst, University of Illinois

Tid: 2/5 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 15.1.30a

Arr.: Institut for Film- og Medievidenskab, Ib Bondebjerg, tlf. 3532 8102

N.F.S. Grundtvig. Tilblivelsen af salmerne
Studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen og cand.mag. Carl Fuglsang-Damgaard

Tid: 2/5 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 3.

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.studentermenigheden.dk

Failed States, Fading Security: Globalization and 
the eroding state monopoly on legitimate violence
Anna Leander

Tid: 3/5 kl. 16.15-17.45

Sted: Fredericiagade 18, 1., mødelok.

Arr.: COPRI, www.copri.dk
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Giv to timer til verdens flygtninge
Torsdag den 3. maj klokken 18-20 samler Dansk Flygtningehjælp ind til fordel for flygtninge i verdens

brændpunkter. 18 millioner mennesker er på flugt verden over. Dansk Flygtningehjælp hjælper flygtninge i

femten lande med at genopbygge huse og hospitaler eller rydde landsbyernes marker for miner. 

Giv to timer af dit liv. Meld dig som indsamler på 3838 3850 eller www.flygtning.dk.
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Meddelelser fra
Københavns Universitet

Sexual and reproductive rights in Europe
Nell Rasmussen, The Danish Centre for Human Rights

Tid: 7/5 kl. 14.00-16.00

Sted: Wilders Plads 8H

Arr.: Danish Centre for Human Rights, George Ulrich, GU@humanrights.dk

The invention of man  
Dr. David Armstrong, University of London

Tid: 7/5 kl. 16.00

Sted: Medicinsk-Historisk Museum

Arr.: Sniff Nexø, Institut for Folkesundhedsforskning, Trine Lassen og Anne Katrine Gjerløff, 

Institut for Historie, akg@hum.ku.dk

Kristendom i ny kunst
Dr.phil. Mikael Wivel

Tid: 7/5 kl. 20.00

Sted: Købmagergade 44 o.g., Kældercaféen

Arr.: Selskabet for kunst og kristendom, tlf. 3532 3623

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

The Vulnerable Bodies of Militant Political Protest
Lektor Abby Peterson, Göteborg Universitet

Tid: 8/5 kl. 13-15 

Sted: Linnésgade 25, 1., Salen

Arr.: Sociologisk Institut, tlf. 3532 3948

Abby Peterson er lektor i sociologi. Hun har skrevet om bl.a. medier, ungdomskultur, vold, krop

og politik, og er inspireret af Emile Durkheim, Elias Canetti, Zygmunt Bauman, Kevin Hethe-

rington og Michel Maffesoli. Hendes seneste bøger er ‘Rainbow Coalition and Neo-Sectarianism

from the Fin-de-Siecle to Contemporary Societies’ (Ashgate, 1997) og ‘Contemporary Political

Protest: Essays on Political Militancy’ (Ashgate, udkommer til maj/juni).

Den skønlitterære oversætter som forfatter
Christina Gullin, Litteraturhistoriska Institutionen, Lunds Universitetet, Sverige

Tid: 8/5 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 7.2.11

Arr.: Oversættelseskredsen, cay@hum.ku.dk

Receptionsæstetik og eksegese. 
Nye læsninger i Romerbrevet
Lektor, ph.d. Gertrud Yde Iversen

Tid: 8/5 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 24, o.g., forsamlingslokalet

Arr.: Teologisk Forening, www.teol.ku.dk/fak/nyheder/kalender/ar1p.htm

Entré: Ikke-medlemmer kr. 20

The European Union and Russia – Partnership or Dispute?
Ambassador Nikolaj Bordjusja, Embassy of the Russian Federation

Tid: 9/5 kl. 10.15-12.00

Sted: Rosenborggade 15, Aud. 2

Arr.: Jean Monnet Lectures, tel. 3393 1293

Georg Sarandaris (1908-1941). 
Poet og filosof i 1930ernes Athen
Ekstern lektor Sophia Scopetea

Tid: 9/5 kl. 11.00-13.00

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

Arr.: Østeuropainstituttets Forskningsudvalg

Hvad vil de faglige organisationers medlemmer?
Centerleder Jesper Due, FAOS og lektor Dorthe Pedersen, Handelshøjskolen

Tid: 10/5 kl. 13.00.

Sted: Købmagergade 50, trin 118

Arr.: COS, www.cos.dk, tilmelding på sek@cos.ku.dk

International human rights in domestic courts
Jens Vedsted-Hansen, University of Aarhus

Tid: 14/5 kl. 14.00-16.00

Sted: Wilders Plads 8H

Arr.: Danish Centre for Human Rights, George Ulrich, GU@humanrights.dk
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Postbesørget blad
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Bassedrengens 
Dagbog

Ulla Kiel Hansen og Kirsten Haagensen

Auditoriet Store UP-1 emmer af begejst-
ring. Publikum strømmer ind i samme
tempo som fadøllene, og aldrig før har

bagsidens revy-anmeldere oplevet en så intens
auditoriestemming på Københavns Universitet.

En vildtvoksende rød paryk kommer vandren-
de ind i auditoriet fulgt af høje jubelråb. Det er
underviseren Finn Berg der har klædt sig ud som
underviseren Per Hedegaard.

Luften er tyk af øllugt, kampråb og høj forvent-
ning da røgen begynder at sejle ud over scene-
kanten. Der bliver råbt, piftet og banket i ryg-
lænene. Hurtigt befinder vi os i et Kubricsk uni-

vers hvor instruktøren Mads
Stenfatt Raben må diskutere
med den intelligente computer
Hal om at få lov til at gå i gang
med Fysikrevy 2001.

I første nummer reddes en
stakkels humanist fra at falde ud
over (scene)kanten ved hjælp af
en ‘fysisk forklaring’, og senere
får et par studerende, mærkeligt

nok fra naturvidenskab, brug for et resocialise-
ringskursus på KUA. Efter uhyggelige oplevelser i
‘The Bohr Witch Project’ kan det nok være at de
hårdkogte naturvidenskabsfolk har brug for lidt
stjålen humanisme. 

Yndig skovånd
Fysik er oplagt nok grundstenen i aftenens pro-
gram, men de interne jokes æltes godt og grun-
digt med kendisser fra tv og film. Således bringer
Jesper Fårekylling med sine fede amerikanske
accent os i den bedste jule-disney stemming.

Et postkort fra den potente, men dog yndige
skovånd Peter Pan leder os ind i eventyrets ver-
den hvor den grønklædte inspirator lærer fortab-
te fysikere studiets velsignelser under devisen ‘Vi
kan regne, vi kan regne, vi kan
regne’. Det går dog ikke helt
som i eventyret. Pinocchio kom-
mer af dage, skudt med en
pumpgun!!

Så går det bedre hos nisserne
i kælderen. Her er det sørme
snart projekt, og derfor vil et par
hjælpsomme undervisere da og-
så gerne vejlede den vildledte
stud.scient. gennem kaos-hydro-mikro-makro-
hjerne-stjerne-kerne-kvanten.

Til forskel fra de øvrige revyer er der mange

undervisere blandt tilskuerne.
Og de bliver både hyldet og ud-
leveret. I nummeret ‘Det’ Laut-
rupsk’ proklamerer undervise-
ren Benny Lautrup selvsikkert:
‘Det er mig der er inde i Kaspar-
ov’, mens der til gengæld ved en-
hver given lejlighed bliver skålet
for Finn Berg. Og senere bliver
ung kærlighed så smuk da Per Hedegaards alter
ego får problemer med en ejendommelig dame i
det fysiske klasselokale. Er det en hemmelig ro-
mance fra Århus eller bare hans mor.

Surt at være datalog
Revyens røde tråd er den evige kamp mellem fy-
sikerne og datalogerne. I Star Wars-outfit og i et
lidt for langt nummer tager de to studievejledere
kampen op mod de onde dataloger, men takket
være de rigtige lyssværd genindtager fysikerne
‘Det Absolutte Rum’ – også selv om datalogerne
har spist alle chokoladekiksene.

Humoren er hård. Satiren går ikke over stre-
gen, men den er heller ikke
blødsøden! Sådan er det bare
mellem fysikere og dataloger –
forstår vi.

Efter pausen hvor fadølsan-
læggenes kapacitet er væsentlig
nedsat på grund af et ikke funk-
tionsdygtigt køleanlæg, er vi
nået til det eftergivende(køn).
Karaoke Ugly går på scenen, og
nummeret lever i sandhed op til sit navn. Selve-
ste DIKU-revyens pigekor er direkte importeret
fra Nordfløjen og ankommer i lange syntetiske
gevandter med ‘brysterne’ skubbet op, kun milli-
meter fra de betænkeligt behårede hager. Sylfi-
de-datalogerne minder pudsigt nok om et par
langhårede fysikere. Skål til Finn Berg.

I næste nummer dukker Piet van UdenDeurs så
op og fortæller historien om fy-
sikerne i Købenmalmø. Stemme-
føringen er som på tv, og målet
er at afsløre hemmeligheden
bag fysiskernes mystiske liv: det
potente over for det eftergiven-
de. Er det mon et hint til køns-
fordelingen på fysik.

Det er også i dette nummer
bandet Fizz trykker den af sam-

men med fire sortklædte munke og dermed
lægger flot op til den efterfølgende 70’er-fest i
vandrehallen på HCØ. Skål til Finn Berg. ■

Dataloger og undervisere: Søg dækning! Fysikrevyen 

kommer, og de er rablende gale i kampen mod datalogerne

Torsdag
2.13: Det er ikke min aften på Rust i aften. Den dobbelte

Treofizz smager fint til de små blå, that’s not it. 
2.19: Min dovne slentren a la stormanket kattedyr gen-

nem mængden af rastløse, paranoide og spjættende
dopeofre er da toppen. 

2.20: Hende som var i sigtekornet for min catwalk vender
sit vrængende ansigt mod mig efter bare ti sekunder
med et: Er det dig der har pruttet? Sæk! 

2.21: Nåja, en mand tåler vel en afvisning. Videre... 
2.22.18: To rygge i baren med de pikanteste flettede sno-

resystemer og noget slangetatovering og noget andet
kryb henover lænden står og signalerer for vildt til mig. 

2.22.19: Hvad så piger? Den dér cruise ned ad Memory
Lane er den privat, eller...? 

2.22.25: To par rynkede, plukkede bryn lyner mod mig. 
2.22.29: Må man spørge, hvorfor I er klædt ud? Ryggene

ler. 
2.24: Og musikken! Hvad er der nu i vejen med en god

melodi? Hvem har afskaffet den lille rytme til hoften?
Hvordan skal man komme i nærheden af en klassisk
jeg-kan-mærke-din-toppede-mave-og-lugte-din-aroma-
tiske-aftensmad-kollegiedans med det smukke køn,
når musikken er umusikalsk? Skal det gøre ondt?
Hvorfor lytte til en vingeskudt belgisk tordenflue af en
undermåler der spytter WHO LET THE DOGS OUT to-
hundrede gange ned i sin mikrofon? Jeg mener: Hvor-
for synge om kæledyr når man kan synge om kvinder?

Et mysekund i 3: Som om jeg gider være her længere... 
3.01: Prajer en Taxa på Guldbergsgade. Der står de alle

sammen, lænet op ad bygninger, parkerede biler og
cykler. Tæt omslynget, fuldstændig opslugte og hvi-
sker: Hos dig eller mig? Wadr!

3.06: Chaufføren spørger (på multietnolekt): Hvorfor du
tage allerede hjem? 

3.11: Jeg mumler noget om en fæl hovedpine, ondsinde-
de rottweilere og krybdyrsterrarier.

3.12: Han siger: Kan jeg give dig en rigtig god råd?
3.12: Ja, da.
3.13: Tag noget solarium.

Det potente
og det eftergivende

FAST INVENTAR – Ingen

revy uden lyssværd og

kutteklædte studievejle-

dere


