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Når arbejdet
æder sjælen op

Slut med at fjumre
Rektor Linda Nielsen har tænkt tanker sam-
men med erhvervslivets topchefer og fore-
slår at uddannelser rettes mere mod arbejds-
markedets behov og at SU afskaffes for de
langsomme.   
LÆS SIDE 2-3

Doktor i Grundtvig
Der var aldrig tvivl om udfaldet da Sune 
Auken forsvarede sin overbevisende doktor-
disputats om N.F.S. Grundtvig. Alligevel 
var det seks timer lange forsvar et sandt til-
løbsstykke.
LÆS SIDE 8-9

Psykisk arbejdsmiljø er en by i Rusland på 
Københavns Universitet. Ingen ved hvordan
universitetsbefolkningen har det med at 
være på arbejde. For lektor Martin Leer blev
presset for at producere STÅ’er og holde 
styr på administrative deadlines for meget. 
Han blev sygemeldt på grund af stress  
Læs side 6-7
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Sure smileys 
til museer
A R B E J D S M I L J Ø  – Zoologisk og
Geologisk Museum har fået påbud
af Arbejdstilsynet om at få bedre
styr på arbejdsmiljøet. Omgangen
med formalin er en af årsagerne til at
Zoologisk Museum har fået et påbud
der blandt andet betyder at museet skal be-
tale for en ekstern arbejdsmiljørådgiver de næste
to år.  
På museerne synes man at Arbejdstilsynet hænger sig i småting. Institut-
administrator for Statens Naturhistoriske Museum, Ib Skov, mener at muse-
erne har været uheldige og at Arbejdstilsynets påbud drejer sig om nogle
ganske simple problemer der ikke vil koste særlig meget at løse. På Zoologisk
Museum var problemet fx at formalia med arbejdspladsvurdering og sikker-
hedsorganisation ikke var helt i orden samt at den brugte formalin ikke blev
omhældt i et såkaldt stinkskab som den burde.
Arbejdsmiljøkonsulent Jørgen Thomsen fra Fællesadministrationen synes ik-
ke at Arbejdstilsynets påbud er en storm i et glas vand
Under halvdelen af de cirka 20 afdelinger på KU som Arbejdstilsynet har be-
søgt igennem det sidste halve år er kommet igennem uden påtale.
Og det er langt fra godt nok, mener Jørgen Thomsen.

Ikke flere spøgelser og 
evighedsstudenter
U D R E N S N I NG  –  KU’s ledelse har besluttet at det skal være slut med at in-
aktive studerende blot kan forny deres indskrivning i al evighed. Har en stu-
derende ikke været studieaktiv i to år, skal vedkommende have tilbud om vej-
ledning for enten at komme tilbage på sporet eller melde sig ud af universite-
tet. I slutningen af maj fik samtlige studerende på KU derfor brev om deres
indskrivningsstatus som led i overgangen til den nye ordning. I øjeblikket ar-
bejdes der på højtryk på at få redskaberne i orden, så ressourcerne bruges på
at støtte de studerende i at gennemføre deres studier frem for på at minde
dem om at de skal forny deres indskrivning.

Kamp om rektorposter
L E D E L S E  – Hvem søger stillingen som rektor for Københavns Universitet?
Det er det store spørgsmål der optager sindene på KU for tiden. Den nuvæ-
rende rektor, Linda Nielsen, har meldt sig i feltet af ansøgere. Der er ansøg-
ningsfrist den 12. august, og KU’s bestyrelse forventes på sit møde den 27.
september at afgøre hvem der skal ansættes som ny rektor. Umiddelbart efter
ansættelsen af den ny rektor vil stillingerne som prorektor og dekaner for de
forskellige fakulteter blive opslået.
På Danmarks Pædagogiske Universitet og Aarhus Universitet har der været
stor spænding om rektoransættelsen. Bestyrelsen på Aarhus Universitet skul-
le på sit møde sidste fredag have ansat den nye rektor, men har valgt at ud-
skyde afgørelsen til slutningen af juni. Om det er uenighed i bestyrelsen om
hvem der skal ansættes, eller om man udskyder ansættelsen på grund af løn-
forhandling, vides ikke. Der er i alt indkommet syv ansøgninger til rektorstil-
lingen på Aarhus Universitet. Blandt ansøgerne er den nuværende rektor,
Niels Chr. Sidenius, men han udfordres af den politisk tunge modkandidat
Lauritz B. Holm-Nielsen. Han har været administrator i mange år, men har
en fortid som forsker på AU og var blandt andet dekan på Naturvidenskab
1976-79. Han er pt. udviklingsrådgiver i Verdensbanken, men er en kendt
skikkelse i danske forskningspolitiske kredse som medlem af diverse råd og
udvalg gennem årene. 
På Danmarks Pædagogiske Universitet har bestyrelsen enstemmigt valgt at
genansætte Lars-Henrik Schmidt trods et stærkt felt af ansøgere. Der var i alt
fire ansøgere til rektorposten, og heraf har de to tunge modkandidater pro-
fessor Niels Egelund og lederen af Learning Lab, Hans Siggaard Jensen, valgt
at være åbne om deres kandidatur. Ifølge formanden for bestyrelsen, biskop
Kjeld Holm, er valget af Lars-Henrik Schmidt begrundet i hans store erfaring,
hidtidige resultater og hans visioner for fremtiden, skriver FORSKERforum.

Slut med chat
I T- S I K K E R H E D  – MSN Messenger er et gratis program fra Microsoft der
blandt andet gør det muligt at chatte med venner og kolleger og sende filer til
hinanden. Fra juni 2005 er det dog ikke længere tilladt at have installeret MSN
Messenger på fællesadministrationens pc’er og bærbare computere da pro-
grammet udgør en betydelig sikkerhedsrisiko. Der er mindst tre gode grunde til
også altid at slukke for sin pc når man går hjem: 1. Man sikrer at sin pc er opda-
teret, 2. Man nedsætter sikkerhedsrisikoen og 3. Man sparer på energien.

Læs mere på: www.ku.dk/nytfa

INTERVIEW

Design til specialer og afhandlinger
U D S E E N D E  – Studerende på KU kan nu slippe for at tænke på opsætning og
grafisk touch på deres speciale og i stedet koncentrere sig om det skrevne. Det er
nemlig nu muligt at downloade wordskabeloner til den grafiske og typografiske
udformning af deres kandidatspecialer eller ph.d.-afhandlinger direkte fra uni-
versitetets designmanual på www.ku.dk/designmanual. Skabelonerne findes
under menupunktet ‘Tryksager’, og her kan man også læse mere udførligt om
hvordan man anvender skabelonerne. 

Nielsen med et afvæbnende
smil.

Incitamententer til 
erhvervsretning
Hvilke fingeraftryk har du sat?

»Jeg har været med til at si-
ge hvad der set fra universi-
tetsverdenens side er gangbar
mønt i alle de tanker der kom-
mer op. En af de ting vi har
diskuteret meget, er i hvilket
omfang vi skal have økonomis-
ke tilskyndelser og lidt om at
man også på andre måder kan
sørge for at ting sker. Diskus-
sionen har været meget gearet
omkring de økonomiske inci-
tamenter og markedstænk-
ning. 

Hvorfor virker det ikke på ud-
dannelsesområdet?

»Helt grundlæggende er det
sådan at det er naivt at tro at
man kan forudsige præcist
hvad behovet for arbejdskraft
er i bestemte sektorer. Det hol-
der ikke vand. På den anden
side må vi erkende at vi ikke
har været gode nok til at sikre
sammenhæng mellem uddan-
nelse og beskæftigelse siden
arbejdsløsheden i perioder har
været så høj for humanister.
Jeg er gået med til at sige at vi
på universiteterne selvfølgelig
skal tænke over hvilken
sammenhæng der er mellem
de uddannelser vi udbyder og
de kvalifikationer der efter-
spørges i samfundet. Og at det
giver mening at universiteter-
ne i udviklingskontrakterne
gør rede for hvilke initiativer
de har tænkt sig at tage for at
nedbringe en ekstraordinær

Ingen gidselfunktion
Men hvordan opfatter rektor
Linda Nielsen Tænketankens
slutprodukt? 

Linda Nielsen: »Der bliver jo
nedsat mange tænketanke og
råd, og det er klart at hvis det
var så nemt lige at rulle noget
ud af ærmet som ingen andre
har tænkt før, så ville der ikke
være behov for sådanne tæn-
ketanke.«

Synes du at det er nytænken-
de?

»Jeg synes noget er velkendt
fra andre sammenhænge, no-
get er samlet sammen på en
måde som er ny.«

Afspejler rapporten ikke bare
hvilke tanker man kan forvente
sig af en samling topfolk fra er-
hvervslivet?

»En tænketank vil altid af-
spejle de medlemmer der sid-
der i den. I dette tilfælde har
en række erhvervsinteresser
været repræsenteret, og de har
tænkt meget i økonomiske in-
citamenter og markedssitua-
tionen. Men de har samtidig
været meget lydhøre overfor
hvordan vi ser på tingene på
universiteterne.« 

Er du ikke bange for at blive
gidsel for snævre erhvervsinte-
resser?

»Nej, tværtimod, jeg ville fø-
le at jeg ikke varetog mit job
hvis jeg sagde nej til at deltage
fordi de andre måske havde en
anden holdning. Jeg sidder i
den varme stol som rektor for
landets største universitet, og
sådan er vilkårene. Men jeg
har da følt mig en anelse alene
fra tid til anden,« siger Linda

Af Richard Bisgaard

Universiteterne skal til-
skyndes til at gøre deres
uddannelser mere an-

vendelige for arbejdsmarke-
det. Og de studerende skal til-
skyndes til at overholde den
normerede studietid ved at
SU-støtten bliver afhængig af
studiefremdriften.

Sådan lyder et par af de an-
befalinger som rektor Linda
Nielsen har været med til at
fremsætte som medlem af den
tænketank som Økonomi- og
erhvervsminister Bendt Bendt-
sen nedsatte i marts 2004
under overskriften Fremtidens
Vækst. 

23 konkrete initiativer er det
blevet til, og tilsammen udgør
de ifølge Tænketankens 12
medlemmer et bud på hvordan
Danmark bliver et nytænken-
de, fleksibelt og konkurrence-
dygtigt samfund i en globalise-
ringstid.

Pudsigt nok handler alle 23
forslag om hvad det offentlige
skal gøre. Som Politiken har
påpeget, handler ikke en enes-
te af de 23 anbefalinger om
»hvad erhvervslivet kan gøre
for at ruste sig til de udfor-
dringer den internationale ar-
bejdsdeling afstedkommer,«
selv om det ellers var det ud-
trykkelige kommissorium. 

I stedet er det blevet til en
række anbefalinger som selv
Dansk Industri og HTS ifølge
Berlingske Tidende har svært
ved at se noget som helst nyt i. 

Slut med 
at fjumre
Rektor Linda Nielsen har tænkt tanker sam-
men med erhvervslivets topchefer og foreslår
at uddannelser rettes mere mod arbejdsmar-
kedets behov og at SU afskaffes for de lang-
somme
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KU i stjernealliance
C E L E B R I T I E S  – Fra årsskiftet rykker Københavns Universitet
op i det fineste selskab. Universitetet bliver medlem af en ny
international alliance for ti af verdens førende universiteter.
KU er eneste skandinaviske universitet på listen der blandt andet
omfatter Yale University, Beijing University, University of Tokyo
og det teknologiske universitet i Zurich. Det nye samarbejde vil
synliggøre KU på de andre universiteter. Københavns Universitet
får et kontor på Yales campus og tilsvarende åbner Yale Universi-
ty et kontor ved KU. Udveksling af studerende og forskere
mellem alliancens universiteter ventes også at blive udvidet.

Hyperaktive kolleger søges
S O C I A LT  L I V  – Fællesadministrationen (FA) har fået en
ny gruppe der vil sprede hygge og lave sociale arrangemen-
ter for medarbejderne på tværs afdelingerne. HAMIFA hed-
der den nye gruppe og står for HyperAktive Medarbejdere 
i FA. Gruppen er dannet af julefrokostudvalget 2003 og har
allerede mødtes flere gange til en fredagsøl og solskinshyg-
ge i Kongens Have. Der er oprettet et grupperum på Punkt
KU med navnet HAMIFA som alle interesserede kan tilmel-
de sig. Her vil man kunne se planlagte arrangementer og
selv komme med forslag. Kun fantasien sætter grænser. 

ledighed blandt dimittender
på særlige fag.«

Vil det sige at der skal overfø-
res ressourcer fra humaniora til
naturvidenskab og sundheds-
hedsvidenskab?

»Jeg tror på at der bliver be-
hov for mange humanister i
fremtiden. Derfor er det vig-
tigt at vi laver kompetencebe-
skrivelser og brede uddan-
nelser så de er fleksible og kan
bruges mange steder. Det sy-
nes jeg er det rigtige. For mig
giver det ikke den store me-
ning at sige at nu skal vi skrue
ned for humaniora. Det hand-
ler tværtimod om at vi samlet
skal have mange flere ind på
universiteterne for at opfylde
målet om at 50 procent af en
ungdomsårgang skal have en
højere uddannelse. Så jeg er
ikke ude efter humanisterne.
Jeg er ude efter at tænke over
hvordan de skal bruges.«

SU til flittige studerende
Det drejer sig imidlertid ikke
blot om at få flere unge ind på
universiteterne. Det gælder
også om at få dem ud igen så
hurtigt som muligt, mener Lin-
da Nielsen. 

Ifølge Tænketanken er det
således et stort problem at
danske studerende er for
længe om at gennemføre deres
videregående uddannelse. De

er i gennemsnit to år længere
om at gøre deres studier færdi-
ge end studerende i OECD ge-
nerelt, og da studerende i
Danmark også kommer senere
i gang med studierne, træder
de alt for sent ind i arbejds-
styrken, hedder det i rappor-
ten.

Tænketanken vil derfor have
de studerende til at gennemfø-
re deres videregående uddan-
nelse på normeret tid. Det skal
ske ved at SU som udgangs-
punkt erstattes af lån, men at
disse lån eftergives i takt med
at den studerende udviser stu-
diefremdrift og gennemfører
de forskellige trin i uddan-
nelsen uden forsinkelser.

Forslaget indebærer at den
studerende får tildelt SU-sti-
pendium som hidtil hvis studi-
et gennemføres på normeret
tid. De studerende som er for-
sinkede i deres studier, må
imidlertid selv finansiere de-
res forsinkelse. Det indebærer
også at ekstra 12 måneders
SU-klip, de såkaldte fjumre-
klip, erstattes af lån der skal
tilbagebetales.

Ifølge Tænketanken vil for-
slaget kunne spare det offent-
lige for 600 mio. kr. om året
samt øge arbejdsstyrken med
op mod 25.000-30.000 perso-
ner.

Linda Nielsen synes det er

vigtigt at få en debat om SU-
systemet. 

»Vores forslag kan selvfølge-
lig virke lidt skrapt over for en
studerende der dumper til ek-
samen hvorefter SU’en stop-
per. Men for dem som starter
og holder op efter tre måne-
der, synes jeg ikke det er særlig
stramt,« siger hun og under-
streger at man jo typisk holder
op midt i et forløb og ikke fordi
man er dumpet til en eksa-
men. 

»Så må du så arbejde det
halve år og betale det tilbage
du har lånt og så gå i gang
med at læse. Det er sådan an-
dre må gøre. Du kan jo heller
ikke starte et firma og så gå
hen og sige at det må nogle
andre betale hvis du pludselig
finder på noget andet. Det kos-
ter et eller andet sted, og det
synes jeg er fair nok,« siger
hun.

Så det er ikke fordi KU’s rek-
tor synes at man ikke kan få
noget godt ud af studieskift el-
ler et sabbatår eller to. 

»Du skal bare selv betale.
Hvorfor skal samfundet betale
et fjumreår«, spørger hun og
pointerer at SU er betaling for
at tage en uddannelse. 

Ifølge Linda Nielsen er en
diskussion af stramninger af
SU-reglerne i det danske gra-
tissystem et bedre alternativ til

en debat om betalingsuddan-
nelser som i fx Storbrittanien
hvor universiteterne gennem
en ny lov har fået mulighed for
at kræve op til 30.000 kroner
af de studerende årligt.

»Der kan jeg bedre lide vo-
res model der sikrer at de flit-
tige og dygtige kan få støtte til
at gennemføre deres studie på
normeret tid,« siger Linda
Nielsen.

rjb@adm.ku.dk

FÆRDIGT ARBEJDE – Linda Nielsen forklarer hvordan forskning og uddannelse kan bidrage til at

gøre Danmark til et nytænkende, fleksibelt og konkurrencedygtigt land, mens Metals forhenværende for-

mand, Max Bæhring, lytter interesseret. Fra fremlæggelsen af Tænketankens slutrapport på pressemøde

mandag 30. maj på den Sorte Diamant.

Tænketanken 
Fremtidens Vækst 

23 forslag, der ifølge tanketanken vil skabe 100.000 job

Bedre uddannelse

1 Universitetsuddannede lærere på de højeste klassetrin i folke-

skolen 

2 Professionalisering af skoleledelsen 

3 Obligatoriske ungdomsuddannelser 

4 Præmier til uddannelser, der skaber beskæftigelse 

5 Kun SU i den normerede studietid 

6 Øget efteruddannelse

Mere forskning

7 Mindst 3 pct. af BNP til forskning og udvikling 

8 Mere strategisk satsning i forskning 

9 Fokus på elitemiljøer

Mere innovation

10 Mere risikovillig kapital til virksomhederne 

11 Styrkelse af brugerdreven innovation 

12 Øget samarbejde mellem videninstitutioner 

13 Mindst halvdelen af de studerende skal på studieophold i ud-

landet 

14 Uddannelsesinstitutioner skal have strategi for iværksætteri

og innovation

Stærkere incitamenter

15 Loft over skatten på arbejdsindkomst på 50 procent 

16 Højere beskæftigelsesfradrag 

17 Loft over skat på kapitalindkomst 

18 Fjernelse af efterlønnen

Øget liberalisering

19 Liberalisering af lukkeloven og planloven 

20 Administrativ forenkling 

21 Skattefradrag for rengøring og havearbejde 

22 Øget udlicitering 

23 Ligestilling mellem private og offentlige leverandører.

Se hele rapporten på www.fremtidensvaekst.dk

Tankeløst korstog mod SU
Et rent korstog som bygger på nogle
forkerte opfattelser af hvad samfundet
og universiteterne har brug for. 

Sådan opfatter Forenede Studenter-
råd på Københavns Universitet forsla-
get om at afskaffe det såkaldte fjumre-
klip i Statens Uddannelsesstøtte som
regeringens Tænketank for Fremtidens
Vækst har fremsat.

»Jeg er enig i at mange studietidsfor-
længelser ikke er hensigtsmæssige,
men jeg tror ikke på at studerende kan
trues igennem en uddannelse,« siger
FSR’s formand Jesper Johansen.

Efter hans mening løser det ikke no-
get at stille de studerende dårligere
økonomisk. Tværtimod tvinger det

dem til at tage mere erhvervsarbejde
som kan forlænge deres studietid. 

»Investér i stedet i uddannelse. Sørg
for at der kommer flere undervisnings-
timer, minimumsstandarder for vejled-
ning, at underviserne får pædagogiske
kurser og at folk ikke tvinges til at tage
arbejde der ikke er studierelevant fordi
SU’en end ikke kan betale en husleje i
København. Så skal I se gennemførsels-
tiderne rasle ned, og så får vi ram på
de studietidsforlængelser som det er
værd at få ram på«, lyder hans råd til
regering og universitetsadministrato-
rer.

rjb@adm.ku.dk
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Af Søren Bjørn-Hansen

Københavns Universitet
har iværksat en kortlæg-
ning af it-området for at

finde ud af hvordan dets res-
sourcer anvendes i dag.  

Kortlægningen af it-området
er første fase i en totrinsraket
der skal ende i en drøftelse af
fremtidens it-organisering og
styring på universitetet.  

Firmaet PA Consulting
Group bringer ekspertise til
projektet og udformer et spør-
geskema til indsamling af op-
lysningerne. Der er tale om et
forsøg på at skabe overblik
over en struktur som siden it-
systemernes indførsel er vok-
set vildt. Det overblik kan iføl-
ge it-strategichef Claus Qvist-
gaard betyde mange ting, men
der er ikke grund til at frygte
en generel centraliseringsbøl-
ge.   

Konkurrencekrav
Der er ifølge Claus Qvistgaard
efterhånden mange gode

grunde til at gennemføre en
kortlægning af Københavns
Universitets it. 

»Der har ikke tidligere været
fokus på et fælles overblik. En-
hederne har selv styret det,
men det er altså blevet nød-
vendigt nu med et bedre over-
blik,« forklarer Claus Qvist-
gaard. 

Der er to hovedårsager til at
kortlægningen nu er nødven-
dig.

I løbet af de senere år er der
fremkommet et generelt krav
om større gennemsigtighed,
en gennemsigtighed der kan
være svær at opnå når man ik-
ke har noget overblik over
hvad der skal gøres gennem-
sigtigt. 

Den anden årsag er spørgs-
målet om udfordringsret der
indebærer at eksterne leveran-
dører uopfordret kan byde på
it-opgaver. 

»For at kunne se om andre
kan gøre det her billigere, bli-
ver vi jo nødt til at finde ud af
hvor meget vi selv bruger nu.

Hvor mange mennesker arbej-
der med det her? Hvad koster
det hele egentlig? Det er be-
stemt en drivkraft bag kort-
lægningen,« siger Claus Qvist-
gaard. 

Spørgerunde
Allerede 1. juni gik PA Consul-
ting Group i gang med at inter-
viewe nøglepersoner på uni-
versitetet for at udforme det
spørgeskema der medio au-
gust sendes ud til mange af de
medarbejdere på KU der arbej-
der på it-området og ansatte
med indsigt i økonomien bag.

Der bliver samtidig oprettet
en hotline så medarbejdere
kan få hjælp til at udfylde
spørgeskemaerne, noget der
sættes i værk for at få så
mange spørgeskemaer i hus
som muligt. 

Når spørgeskemaerne er ud-
fyldt og afleveret, udfærdiges
en rapport der skal tegne et
billede af hele universitetets it-
område. 

»Det bliver et værdineutralt

billede af hvordan det ser ud.
Den her kortlægning skal så
hjælpe os med at identificere
eventuelle problemer, så vi
kan løse dem bagefter,« forkla-
rer Claus Qvistgaard.

Rapporten skulle gerne lig-
ge klar i november, og efter jul
går anden fase i gang hvor de
konkrete konsekvenser af kort-
lægningen planlægges.

Ubegrundet frygt
Claus Qvistgaard har dog alle-
rede tænkt over hvad der mås-
ke bliver resultatet af it-land-
kortet.

»Jeg forventer at der er om-
råder hvor vi kan organisere os
meget bedre. Vi har i dag ikke
nogen dialog om hvordan vo-
res it- arkitektur skal være, og
vi mangler helt standarder til
dokumentudveksling, noget
der ofte forhindrer en smidige-
re arbejdsgang,« mener Claus
Qvistgaard. 

At have fælles standarder vil
ikke sige at alle bruger ét pro-
gram til at skrive i og én type

fil til at gemme i, men der-
imod at de dokumenter man
vil sende til hinanden, skal
overholde bestemte standar-
der, så alle kan arbejde videre
med dem. 

Der er derimod ingen grund
til frygt i forbindelse med den
kommende kortlægning, me-
ner Claus Qvistgaard: 

»Der har været en vis frygt
for at kortlægning er lig med
centralisering. Det tror jeg ik-
ke kommer til at ske. Vi vil kun
have en centraliseret struktur
hvis det er det absolut smar-
teste, ikke for centralisering-
ens egen skyld,« siger Claus
Qvistgaard. 

Han tror derimod at der kan
blive tale om en form for ser-
vicedeling og måske outsour-
cing af enkeltydelser.

»Vi skal fordomsfrit se på
om alle skal gøre alt selv. Er
der andre der kan gøre det 
bedre og billigere, jamen så
skal de da hjælpe os,« mener
Claus Qvistgaard.  

sbha@adm.ku.dk

Af Søren Bjørn-Hansen

Professor Anders Krogh er
leder af et lille center. Det
er kun tre år gammelt og

havde oprindeligt kun én an-
sat, Anders Krogh, men er si-
den vokset til et dusin forske-
re. Centeret huser et fag som
er opstået i kølvandet på gen-
forskningen og som har skabt
dønninger af data kraftige nok
til at afføde et fags begyn-
delse. 

Nu har det lille center mod-
taget en bevilling på 15 millio-
ner kroner til at behandle en
flig af dette hav af oplysninger.

Det er den største
forskningsbevilling Novo Nor-
disk Fonden har uddelt i seks
år, og den skal støtte et tvær-
fagligt forskningsprojekt
mellem Center for Bioinforma-
tik, Biotech Research and In-

novation Centre og Rigshospi-
talet. 

Anders Krogh skal lede pro-
jektet med formålet at kort-
lægge genernes samspil i syg-
domme som kræft og diabetes
gennem et tæt samarbejde
mellem eksperimentelle for-
skere og bioinformatikere.  

Det var specielt i forbindelse
med ‘the Human Genome Pro-
ject’ at bioinformatikken skød
i vejret. Projektet var kortlæg-
ningen af alle menneskets
25.000 gener. Det genererede
meget store mængder data
som skulle analyseres og var
med til at danne det fagområ-
de som nu kaldes for Bioinfor-
matik.

Dna-chip 
»Genetikken har skabt uanede
mængder af data som det kræ-
ver mange mennesker at be-

handle. Her kommer vi ind i
billedet og er lige pludseligt
utroligt vigtige,« siger Anders
Krogh.

Centeret arbejder med at
identificere gener i forskellige
sammenhænge og derefter
analysere og sammenkøre for-
skellige sæt af indsamlet data. 

Behandlingen sker blandt
andet ved hjælp af en slags
dna-chip der genkender for-
skellige gener og derefter sen-
der oplysninger om de identi-
ficerede gener til en computer. 

Foran denne computer sid-
der så Anders Krogh og hans
kolleger for at analysere de op-
lysninger som computeren læ-
ser ud af dna-materialet. 

»Det vi prøver at finde ud af,
er hvordan gener bliver regu-
leret i forbindelse med kræft
og diabetes. Vi udvikler meto-
der til at analysere de data der

bliver indsamlet så de kan bru-
ges i computeren og give resul-
tater,« forklarer Anders Krogh. 

Til formålet bruges en så-
kaldt ‘cluster’ computer som er
en slags mini supercomputer
der er konstrueret ud af
mange computere i et net-
værk. 

Flere forskere, tak
»Vi kommer til at ansætte en
del unge forskere i den kom-
mende tid takket være den nye
bevilling. Det bliver hovedsa-
geligt ph.d.-studerende, men
også post docs. Udover det vil
vi meget gerne have flere stu-
derende på vores overbyg-
ning,« forklarer Anders Krogh.

I øjeblikket optages omkring
ti studerende på overbygning-
en om året, men det tal skulle
gerne stige til næsten det dob-
belte. 

»Der er et stort behov for
folk der kan bioinformatik.
Det er et spændende og meget
nyt område som involverer
mange forskellige slags forske-
re,« siger Anders Krogh. 

Der er biologer, dataloger,
ingeniører og fysikere ansat
ved Center for Bioinformatik.
Det kræver blot en bachelor
fra Naturvidenskab og at man
ikke er bange for en computer

hvis man vil læse bioinforma-
tik. 

»Vi er vidt forskellige her.
Jeg er jo selv uddannet fysiker
fra Niels Bohr Institutet, så det
er ingen hindring at man må-
ske ikke umiddelbart tror man
er egnet,« fortæller Anders
Krogh. 

sbha@adm.ku.dk

BIOINFORMATIK

Da professor Anders Krogh startede Center for Bioinformatik for kun tre år siden, 
var han eneste ansatte. Nu har centret modtaget en rekordbevilling, 
så professoren håber på vokseværk

Han putter gener i computeren
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KU tegner it-kort
Efter mange år med et vildtvoksende it-landskab på 
Københavns Universitet, kortlægges it-systemet nu. Lederen 
af projektet mener ikke der er grund til frygt for centralisering  

Human Genome Project
»Vores arvemasse - også kaldet genomet - består ifølge Human Genome Project af 3.164,7 millioner base-

par. Baserne er fire forskellige små molekyler kaldet A, C, T og G. A danner altid par med T, og C med G.

Parrenes rækkefølge bestemmer, hvilke informationer de rummer. Over 99,9 procent af baserne er ens hos

alle mennesker. Genomet er opdelt i 46 kromosomer. Hvert kromosom er ét langt dna-molekyle. Menne-

sket har mellem 30.000 og 35.000 gener, der ligger i grupper i dele af dna-molekylerne med en hel del 

andet dna imellem.«

Politiken, 23. april, 2003
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WBL

Af Søren Bjørn-Hansen 

Det er ikke længere nød-
vendigt at opfinde den
dybe tallerken hver

gang et fag på Københavns
Universitet ønsker at benytte
sig af web baseret læring,
WBL. 

Center for Web Baseret 
Læring, CWBL, der åbnede i
januar, skal hjælpe undervise-
re overalt på KU med at bruge
internettet som et redskab i
undervisningen. 

Centerets naboer i Krystal-
gade er efterhånden sluppet
for lyden af boremaskiner og
den endeløse strøm af snedke-
re, men trods et mærkbart la-
vere lydniveau, og en nedsat
trafik, er det faktisk nu at der
er ved at komme gang i det lil-
le center.

De fire medarbejdere er i
fuld gang med at skabe net-
værk og hjælpe hele universi-
tetet til at udbrede og bruge
internettet som det fremtidens
undervisningsværktøj det er
spået det vil blive.

»Vi sidder i midten som tov-
holdere, koordinatorer og som
inspiratorer til at bruge nettet i
undervisningen på en måde,
så hvert fakultet ikke behøver

at starte helt forfra,« siger le-
der af CWBL, Lars Kayser.

Den spæde start
I januar 2004 udkom rappor-
ten ‘Establishment of Web-ba-
sed Learning at the University
of Copenhagen’ der viste en
meget stor interesse for WBL
rundt om på universitetet. 

En af konklusionerne var at
man ikke ønskede at alle insti-
tutter selv skulle indhente op-
lysninger og viden om WBL.
Derfor skulle der oprettes et
fælles center for WBL. Rappor-
ten blev hjørnestenen i funda-
mentet for det nuværende cen-
ter.

Humaniora har allerede i
nogen år eksperimenteret med
web-baseret læring, men er nu
rykket ind under CWBL’s para-
ply sammen med de fem andre
fakulteter.

»Hvert fakultet har en WBL
koordinator som med kend-
skab til deres nærmiljøer skal
bygge netværk op, således at
man har en ressource der kan
hjælpe de øvrige undervisere
til at bruge nettet i forbindelse
med undervisningen,« forkla-
rer Lars Kayser og

understreger at det ikke er
centerets opgave at bestemme

noget som helst ude på fakul-
teterne. 

Paraplyen
Internetbaseret undervisning
skal ikke kun komme master-
og distancestuderende til go-
de. De almindelige studeren-
des undervisning kan gøres
langt mere fleksibel og ekspe-
rimenterende via netbaseret
undervisning.

»Det primære mål med
CWBL er at vi skal understøtte
undervisningen med it-tekno-
logi. Teknologien kan også
bruges til fx fjernundervis-
ning, men det vigtigste er at
man som underviser får hjælp
til at inddrage web based lear-
ning i sin pædagogiske under-
visningsudrulning,« mener
prorektor Jørgen Olsen.

CWBL skal fungere som en
paraply for fakulteterne, en
paraply der gennem vidensde-
ling og koordination, skal gøre
det lettere for underviserne at
implementere WBL i undervis-
ningen.

»WBL-koordinatorer mødes
i centeret og udveksler erfa-
ringer med de øvrige fra de
andre fakulteter. Dels for at
holde hinanden orienteret,
men også fordi der er fakulte-

ter der har nogle ressourcer de
øvrige fakulteter kan have
interesse i,« forklarer Uwe
Wollin der er web based-lear-
ning koordinator for Huma-
niora. 

Han er overbevist om at
WBL er kommet for at blive,
og at fremtiden vil bringe me-
get mere WBL til både KU og
resten af verden. 

»Der er ingen tvivl om at der
kommer til at være langt mere
fokus på forskellige web-støt-
tede læringsperspektiver. WBL
er kommet for at blive i en el-
ler anden form, og vi vil se
teknologien glide mere og me-
re naturligt ind i den måde vi
normalt går og arbejder på,«
mener Uwe Wollin. 

Lars Kayser er også sikker
på at WBL bliver en del af den
moderne undervisning. 

»Det vi står overfor er en
generation der kaldes ‘power
users of technology’. De har en
forventning om at de altid kan
være online, og de kommer til
at forlange WBL-værktøjer, og-
så i mobile redskaber som
PDA’er(håndholdte compute-
re, red.) og Smartphones(mo-
biltelefoner med computer-
funktioner, red.),« mener Lars
Kayser.              sbha@adm.ku.dk

KU skruer op for
web-baseret læring

Fremtidens undervis-
ningsredskab er inter-
nettet, mener man på
det nyetablerede Center
for Web Baseret Læring
der nu for alvor er 
kommet i gear

Om WBL

Virtuelt læringsmiljø:

Betegnelse for alle de it-elementer der indgår i at skabe et

samlet tilbud til studerende, undervisere og studieadministra-

tion. Består typisk af et studieadministrationssystem (Føniks),

et studieinformationssystem (SIS), et indholdssystem til formid-

ling af undervisningsmateriale og dialog med de studerende

og et holdsætnings/skemalægningssystem (Syllabus +).

Se info på www.cwbl.ku.dk eller ring til Anne Grete Skrydstrup

på 3332 4074.

WBL-Platform:

Der foreligger en beslutning om at Københavns Universitet

indtil videre vil benytte sig af følgende tre WBL-platforme –

Blackboard, SIS-K og Undervisningsportal/SiteScape.

Blackboard er et amerikansk kommercielt produkt der har væ-

ret tilgængeligt i en basisversion. Fra sommeren 2005 vil en 

Enterpriseversion være tilgængelig. Platformen er installeret af

den centrale it-afdeling og kan tilgås via punkt.ku. 

SIS-K er et modul udviklet som en del af SIS. Systemet er udvik-

let via SIS projektet og der foregår en løbende videreudvikling

ud fra brugernes tilbagemeldinger. SIS-K er endvidere integre-

ret med kursustilmeldingsdelen af Fønix.

Undervisningsportalen/UVP er et WBL miljø udviklet af Det Hu-

manistiske Fakultet. Det er baseret på en række open source

komponenter. Endvidere indgår bl.a. det amerikanske kom-

mercielle vidensdelingssystem SiteScape i systemet. Log-in, bru-

geradministration samt integration mellem universitetets og

fakultetets it-miljø foregår også via UVP.

FRIHED – E-læring kan give

muligheder for større frihed –

både for studerende og undervi-

sere. Det tegner godt for som-

meren på Københavns Universi-

tet

E-læring?
»E-læring handler om at udvikle menneskers kompetencer. E-læring skal ses som bare ét

ud af de mange elementer i en organisations kompetenceplan og skal altid tænkes ind 

i et bredere perspektiv hvad angår anvendelse, vedligeholdelse og implementering. E-

læring kan ikke stå alene, hverken som pædagogisk rekvisit eller som led i en organisa-

torisk forandringsproces. E-læring skal anskues som et pædagogisk værktøj, hvor der

stilles præcis de samme krav som til al anden undervisning og formidling.«

Introduktion til e-læring, Teknologisk Institut, www.teknologisk.dk, 2005. 
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STRESS I

Af Lise K. Lauridsen

Har folk stress på univer-
sitetet? Med frihed,
flextid, hjemmearbejds-

plads og drømmejob?
Ifølge arbejdsmiljøsektionen

på KU er der intet overblik
over hvordan universitetsbe-
folkningen egentlig går rundt
og har det.

»De fleste afdelinger på uni-
versitetet undlader helt at be-
skæftige sig med det psykiske
arbejdsmiljø i de lovpligtige
arbejdspladsvurderinger. Det
er nemmere at håndtere de fy-
siske problemer, men det psy-
kiske arbejdsmiljø kan ikke 
fejes ind under gulvtæppet,«
siger konsulent Jørgen Thom-
sen der mener at der stadig er
mange tabuer omkring det
psykiske arbejdsmiljø.

»Holdningen er vel lidt at
her har vi det jo så godt. Det
har vi også, men derfor har
der ikke været så meget op-
mærksomhed omkring at det
altså også kan gå rigtig skævt
nogle steder fordi KU er en
stor arbejsplads,« siger Jørgen
Thomsen.

Både i Fællesadministratio-
nen, på Jura og Humaniora er
der derfor planlagt og igangsat
undersøgelser der skal kort-
lægge medarbejdernes trivsel.

Støj og kantinemad
Fællesadministrationens
undersøgelse af arbejdsmiljøet
blev for nylig præsenteret for
de ansatte af blandt andet lek-
tor Per Langaa fra Danmarks
Tekniske Universitet.

Arbejdsmiljøeksperten fik
varmet godt op under de an-
satte i Indre By med en række
anekdoter fra universitetet i
Lyngby.  

»Ude hos os er arbejdsmiljø
sådan noget for kvindelige
TAP’er. Hvis ikke kvinderne og
de studerende havde sagt at de
ikke ville finde sig i de til tider
sundhedsskadelige arbejdsbe-
tingelser, så var der ikke sket
noget,« fortalte Per Langaa. 

Men én ting er at skulle for-
holde sig til museskader eller
skærmbriller, noget helt andet
er at skulle forholde sig til vo-
res psykiske velbefindende på
arbejdspladsen.

»Mange konflikter på ar-
bejdspladsen kanaliseres over i
andre problemer som fx støj
eller dårlig kantinemad, men
det der virkeligt er farligt, er at
snakke om det psykiske ar-
bejdsmiljø og om de arbejds-
krav som vi ikke kan leve op
til,« sagde han.

Når det psykiske arbejdsmil-

jø er mere farligt at tale om, så
er det fordi vi skal til at se på
vores egen adfærd. Og det bry-
der vi os egentlig ikke om.

»Vi bor i et samfund hvor vi i
stigende grad har svært ved at
drage skillelinien mellem os
selv og vores arbejde og allige-
vel er der ikke meget der kun-
ne interessere os mindre end
arbejdsmiljø,« påpegede Per
Langaa med henvisning til
hvor svært det var at finde folk
der ville være sikkerhedsre-
præsentanter.

Kulturproblem
Set fra de teknisk-administra-
tivt ansattes (TAP) kontorer er
det psykiske velbefindende på
universitetet i høj grad et
spørgsmål om arbejdsplads-
kultur.

Mangel på administrativ le-
delse og klare instrukser er en
stor stressfaktor for mange
TAP’er, mener fællestillidsre-
præsentant for kontorpersona-
let på KU, Ingrid Kryhlmand.

»Der bliver stillet stadig

større krav til den enkelte
medarbejder om selv at defi-
nere sit arbejde. Samtidig op-
lever mange at de ikke har tid
til at løse opgaverne ordentligt
fordi der hele tiden kommer
nye opgaver til. Der sker ikke
en ordentlig ledelsesmæssig
prioritering. Det er op til den
enkelte at vurdere hvad der er
vigtigt,« siger Ingrid Kryhl-
mand der gerne så en kule-
gravning af alt administrativt
arbejde på KU.

»Vi har en arbejdspladskul-
tur hvor folk ikke får de ar-
bejdsmæssige instrukser som
man får på enhver anden ar-
bejdsplads, og det gør simpelt-
hen at jeg ind imellem må råde
folk til at finde et andet job
hvis de ikke kan håndtere at
man aldrig rigtig ved hvordan
og hvorfor en bestemt opgave
skal løses,« siger Ingrid Kryhl-
mand.

Miljø er uvigtigt
Lektor på Sociologi Charlotte
Bloch er uddannet psykolog og

er ved at lægge sidste hånd på
sin undersøgelse af forskeres
følelseskultur.

I hendes kvalitative inter-
views med KU-forskere har fle-
re forbundet deres arbejde
med stress.

»Arbejdsmiljø er en by i Rus-
land på universitetet. Det skyl-
des selvfølgelig arbejdets ka-
rakter hvor mange sidder me-
get alene, men det er også
imod normerne på universite-
tet at have en lønarbejderbe-
vidsthed. At arbejde på univer-
sitetet er en gave, så det skal vi
ikke brokke os over,« siger
Charlotte Bloch hvis forskning
blandt andet konkluderer at
følelser og svaghed ikke er no-
get man taler om på universi-
tetet. 

»Muligheden for at finde ud
at andre også går rundt og har
det skidt, er meget ringe på
universitetet fordi mange kol-
leger simpelthen ikke ses ofte
nok. Vores bevidsthed om-
kring hvor fantastisk det er
med forskningsfrihed er på

mange måder falsk, for frihe-
den har også mange menne-
skelige omkostninger,« siger
Charlotte Bloch.

Hun håber at inspirationen
fra andre vidensarbejdsplad-
ser vil åbne for en kritisk dis-
kussion af både strukturer og
kultur på universitetet.

Dørene lukket
Det der mangler, er simpelt-
hen at folk mødes og snakker
om hvad der sker på deres ar-
bejde. Det er blevet overladt til
de demokratisk valgte repræ-
sentanter siden 1993, mener
Henrik Prebensen, tillidsmand
for det videnskabelige perso-
nale (VIP) på Humaniora.

Dengang lukkede man de
såkaldte institutrådsmøder
hvor alle lærere havde møde-
pligt sammen med demokra-
tisk valgte studerende og ad-
ministrativt ansatte.

»Mange synes institutråds-
møderne var ørkesløse, men
de gjorde at alle mødtes og fik
snakket. Da man nedlagde

Fakta om stress

• Stress er ikke en sygdom, men en tilstand karakteriseret af an-

spændthed, ulyst, nervøsitet, uro, angst eller vrede

• Fysisk set betyder stress at der frigøres en række hormoner

(adrenalin, kortisol m.v.), blodet går til musklerne, pulsen stiger,

mængden af sukker og fedt i blodet stiger

• Akut stress gør os i stand til at yde mere i en kortere periode

mens langvarig eller kronisk stress stort set altid vil være skade-

lig. Mennesket er ikke programmeret til at være stresset hver

dag i lang tid

• Følgesygdomme af stress er hjerte- og karsygdomme, bevæge-

apparatlidelser fx ryg- og museskader, depression, udbrændt-

hed, søvnbesvær og andre mere diffust definerede tilstande  

• Ti procent af den voksne befolkning i den arbejdsføre alder er

kronisk stressede. Den højeste andel stressede findes blandt

kvinder mellem 30-45 år

• Der er tre slags arbejde der giver stress – det repetitive tempoar-

bejde, klientarbejdet og det grænseløse arbejde

• Stress har indflydelse på fravær, personaleflugt, produktivitet,

kvalitet, motivation og engagement i arbejdet.

De seks guldkorn

De sidste 50 års stressforskning peger på seks stressfaktorer der 

altid går igen:

– indflydelse

– social støtte

– mening

– forudsigelighed

– belønning

– krav

De fem første punkter vil vi altid gerne have mere af mens mæng-

den af krav skal være passende. Hvis de seks guldkorn er på plads,

vil det psykiske arbejdsmiljø grundlæggende være godt.

Kilde: Arbejdsmiljø og Stress, statuspapir, af Tage Søndergård Kri-

stensen, Hermann Burr & Ebbe Villadsen, Arbejdsmiljøinstituttet.

Ondt i 
arbejds-
glæden
Ingen ved hvordan univer-
sitetsbefolkningen virkelig 
har det med at gå på arbejde,
men de lukkede døre til det
psykiske arbejdsmiljø er så
småt ved at blive lirket op 

møderne gik alle folk ind på
deres kontorer og lukkede dø-
rene,« fortæller Henrik Pre-
bensen.

For ham at se burde univer-
sitetet gøre en indsats for at
lære alle de ansatte bevidst at
tilrettelægge deres arbejde i
forhold til de givne ressourcer.

»Kravene til hvad man skal
præstere opleves som meget
udefinerede og mange har alt
for høje forventninger til hvad
de skal præstere. Vi trænger til
at få genskabt en samtalekul-
tur og en dialog om hvordan vi
bedst bruger vores arbejdstid,
og så må vi gøre noget ved den
lidt destruktive indbyrdes kon-
kurrence som mange oplever
hersker på universitetet. Kon-
kurrence og samarbejde skal
bringes til at gå hånd i hånd,«
mener Henrik Prebensen der
ser medarbejder -(MUS) og
gruppeudviklingssamtaler
(GRUS) som et af instrumen-
terne.

likl@adm.ku.dk
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Stresslinks 
www.godarbejdslyst.dk, 

www.stressorganizer.com 

www.center-for-stress.dk

www.stressnet.dk
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STRESS I I

Af Lise K. Lauridsen

Martin Leer ligner bille-
det på den perfekte
akademiker med den

bløde hat, tørklædet om hal-
sen og sine imponerende
mængder af litteratur og kunst
i den hyggelige lejlighed i in-
dre by. 

Lektor Leer er en af de få
udvalgte der blev ansat som
lektor på Humaniora i slut-
ningen af 90’erne med specia-
le i postkolonial engelsk litte-
ratur, men han er en medtaget
mand. Syv år med stress tæt
inde på livet har sat sit præg.  

»Arbejdet bare hobede sig
op i al sin ugjorthed. Når jeg
havde nået at få lavet én ting
ordentligt, viste der sig pludse-
lig noget andet som jeg havde
forsømt. Det blev som i plottet
på en katastrofefilm. Jeg følte
ikke jeg nåede nogen vegne
med min forskning, der var
mindre og mindre tid til at gi-
ve de studerende den fornød-
ne undervisning og vejled-
ning, og nye studiestrukturer
bød på endnu flere adminis-
trative deadlines. Stress udlø-
ses jo ikke kun hvis man har
for meget at lave, men også
når man føler man ikke får la-
vet det man skal,« siger Martin
Leer der blev ansat som ad-

junkt på Københavns Universi-
tet i 1993 efter at have skrevet
ph.d. på University of Queens-
land, Australien.

Leers speciale er litteratur-
geografi og postkolonial litte-
ratur dvs. litteratur fra Austra-
lien, Canada, Caribien, Indien
etc., men i sine 12 år på uni-
versitetet har han efterhånden
undervist i alt inden for eng-
elsksproget litteratur.

»Efterhånden som ældre
kolleger gik på pension, kom
jeg til at undervise i flere og
flere emner, og jeg følte mig
som et jernbaneknudepunkt
hvor der afgik tog i fire ret-
ninger samtidig. En klog kolle-
ga sagde engang at grænsen 
er nået når man husker flere
ting som man ikke har fået
gjort når man går hjem, end
der var da man kom,« fortæl-
ler han.

Bange for kassedamen
Første gang Martin Leer for al-
vor mærkede arbejdet æde sig
ind på ham var kort tid efter
udnævnelsen til lektor i 1997. 

»Min mor fik konstateret
Alzheimers og kom på pleje-
hjem. Så fik min far et hjerte-
tilfælde og blev indlagt på hos-
pitalet. Samtidig følte jeg ikke
at jeg nåede nogen vegne med
min forskning. Jeg havde ni-ti

artikler der var næsten klar,
men jeg kunne ikke overkom-
me at gøre dem færdige, sam-
tidig med det mere umiddel-
bare krav om at undervise blev
voldsomt øget i den periode.
Studielederen sagde engang
for sjov til mig: Så Martin, nu
svarer du til fire fastansatte
lærere,« fortæller han og tilføj-
er at han selvfølgelig skulle ha-
ve sagt nej til nogle ting eller
prioriteret som det hedder:
»Men når arbejdet faktisk er et
kald, og der er bud efter én,
tager den ene arbejdsopgave
den anden uden at man helt
ænser det.« 

Som tiden gik, oplevede
Martin Leer dog at der var no-
get helt galt.

»En dag hvor jeg stod i Irma
med kurven fuld af økologiske
varer turde jeg pludselig ikke
gå op til kassedamen og beta-
le. Jeg var bange for at hun vil-
le synes jeg brugte for mange
penge på god mad. Det var jo
ikke fordi jeg ikke kunne beta-
le mine regninger, men kasse-
damen blev ligesom et symbol
på resten af verden der jo bare
synes at jeg brugte mine res-
sourcer forkert,« forklarer
Martin Leer.

Episoden i Irma fik Martin
Leer til at opsøge sin læge der
kunne konstatere at panik-

angst er et typisk symptom på
langvarig stress. Leer blev der-
efter henvist til psykolog og sy-
gemeldt, den første gang i syv
uger.

Systemstress
Kollegerne på Engelsk var me-
get forstående overfor Martin
Leers sygemelding.

»Især mine nærmeste kolle-
ger har givet mig meget op-
bakning. Var det ikke for dem,
så sad jeg ikke her,« siger han.
Fra ledelsen følte han dog ikke
den store forståelse:

»Vi gik fra at have en laissez-
faire ledelse til at få en ledelse
af strammere. Baggrunden for
opstramningen var at Engelsk
på det tidspunkt selv blev an-
svarlig for sin produktion af
STÅ’er (beståede eksamener,
red.). Det betød en halvering
af undervisningen til de stude-
rende, fyringer og et stadigt
stigende arbejdspres for alle
på instituttet.« 

Engelsk Institut var på
grund af dårlige STÅ-tal pres-
set på økonomien til at levere
mere effektiv undervisning.
Og det avlede konflikter.

»Folk begyndte at frygte at
hvis deres fag ikke var et obli-
gatorisk kursus i studieord-
ningen, så endte de nok med
at blive fyret,« fortæller han.

Presset kom ifølge Leer
blandt andet til udtryk i en
række disciplinærsager imod
de ansatte. Martin Leer var en
af dem. 

»Jeg havde forlagt et brev,
afleveret et eksamensspørgs-
mål for sent og glemt at indbe-
rette mine publikationer til
sekretæren,« fortæller Martin
Leer hvis mor døde umiddel-
bart forinden.

»Jeg fik fornemmelsen af at
ryge ned i et sort hul. På den
ene side måtte jeg indrømme
at jeg ikke havde fået gjort de
her ting, men på den anden si-
de kom det som et chok at
magtforholdene var skruet så
rigidt sammen på universite-
tet. Det var jo ikke fordi le-
delsen på Engelsk pludselig
havde forvandlet sig til en
panserbrigade. Vores chefer
var jo bare mennesker der var
presset ovenfra af et økono-
misk system der præmierer
universiteterne for at få så
mange studerende som muligt
til at bestå eksamen. Jeg blev
bevidst om hvor sygt det hele
var da jeg tog mig selv i at tæn-
ke på om de studerende nu var
1/8 eller 1/4 årsværk. Så kun-
ne jeg vurdere hvor meget ar-
bejde jeg skulle lægge i dem.
Men det er da fuldstændig
utilfredsstillende at jeg skal

tænke på den måde når det
egentlig burde handle om
hvordan vi giver de studeren-
de den bedst mulige uddan-
nelse,« siger han.

I virkeligheden drejer
mange af de konflikter som
Leer har oplevet på universite-
tet de sidste par år, sig om no-
get helt andet, mener han:

»De reelle konflikter og fru-
strationer kom aldrig rigtig op
til overfladen. Uudtalte kon-
flikter hvor folk fx ikke har talt
med hinanden i 30 år er jo et
kendt universitetsfænomen.
De undgår for alt i verden hin-
anden, fordi de finder det er
spild af tid at høre hinandens
argumenter. Dem har man jo
hørt for 20 år siden.«

Prepare to leave KUA
For Martin Leer er syv år med
et arbejde der fortærede alt i
hans liv måske ved at være
slut. Fra oktober er han ansat
som Maître d’enseignements
et de recherche på Universite-
tet i Geneve, men allerede for
fire år siden da han måtte sy-
gemelde sig endnu engang,
foreslog hans psykiater en kur
imod Leers depressionssymp-
tomer. 

»Prepare to leave KUA, sagde
han til mig. Og det var ikke en
joke, det var en advarsel,« for-
tæller Martin Leer hvis beslut-
ning om at skifte job har sat
hans tid på KUA i et andet lys.

»Som forskere på KU er vi
gået fra at være autonome fri-
tænkere til at blive lønmodta-
gere uden arbejdstidsregler.
På universitetet i Geneve står
jeg helt anderledes stillet. I
min kontrakt står der helt præ-
cist hvor meget undervisning
jeg skal give og hvor meget tid
jeg får til forskning. Det kan
jeg bedre forholde mig end at
det udelukkende er mit eget
ansvar hvor meget tid jeg har
til forskningen,« siger Martin
Leer og tilføjer:

»Man kan helt undgå stress
hvis man ikke går så højt op i
sit arbejde, men det er svært
som forsker, for det er jo en
branche hvor man investerer
utrolig meget af sig selv, og
hvor man ikke bare sådan lige
skifter job, for det er svært at
lægge en livsprojekt som
forskning bag sig.« 

likl@adm.ku.dk

Midt i en katastrofefilm

FORFRA – Syv år med stress

har forandret lektor Martin Leers

liv og syn på tilværelsen som for-

sker.

Presset for at producere STÅ’er og holde styr på administrative deadlines 
kombineret med sygdom i familien blev for meget for lektor Martin Leer der 
flere gange har været sygemeldt på grund af stress 
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Stress på hjernen
»Jeg har i stigende grad problemer med at huske hvad der ikke er skrevet ned. Det sker jeg at jeg glem-

mer at jeg har drøftet en sag med en kollega hvis den ikke er strøget fra min huskeliste. Jeg har sjældent

så meget ro at jeg virkelig kan fordybe mig i en faglig problemstilling eller sætte mig grundigt ind i nyt

stof. Der mangler ro til at koncentrere sig om at læse videnskabelige artikler. Arbejdsforholdene er øde-

læggende for mit vidensarbejde.«

Læserbrev af lektor Hanne Erdman Thomsen, CBS, i Magisterbladet, 15. april 2005.
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DISPUTATS

Af Kristoffer Holm 
Pedersen

På en måde kan man
sammenfatte hele dispu-
tatsforsvaret i den hæn-

delse der forekommer godt og
vel fem timer inde i forsvaret.
Opponent nummer to, dr.phil.
Johnny Kondrup, ser strengt
på den unge kandidat Sune
Auken og påpeger manglerne i
hans afhandling.

»Det forskningskritiske ka-
pitel er skuffende og virker
pligtmæssigt og mekanisk,«
konkluderer han. Derudover
er gennemgangen af selve den
danske litteraturhistorie alt for
kortfattet, Oehlenschlägers
indflydelse på Grundtvig
underbelyst, Poul Borums
Grundtvig-forskning bliver af-
fejet alt for nonchalant, og Au-
kens teoretiske overvejelse om
parafrasens anvendelighed ka-
rakteriserer Kondrup som »for
kort og, undskyld udtrykket,
hjemmestrikket.«

Her smiler Sune Auken
bredt, tager sig til hovedet og
drejer en fuld gang rundt om
sig selv mens salen bryder ud i
latter.

For der er ingen tvivl om at
34-årige Sune Auken nok skal
få sin doktorgrad i dag ligegyl-
dig hvilke indvendinger man
kan komme mod den. 

Hans 736 sider lange dispu-
tats Sagas spejl – Mytologi, his-
torie og kristendom hos N.F.S.
Grundtvig er allerede udkom-
met på Gyldendal, og anmel-
delserne af den har været
glimrende for at sige det mildt. 

‘En født klassiker i litteratu-
ren om Grundtvig’ er den ble-
vet kaldt, og stemningen i au-

ditoriet denne fredag efter-
middag er da også festlig og
løssluppen. Også til en grad at
lederen af forsvarshandlingen,
prodekan Thorkil Damsgaard
Olsen, må minde forsamlingen
om at bifalds- og mishagsy-
tringer under disputatsforsva-
ret ikke er tilladt.

Blinde punkter
At interessen for Sune Aukens
disputats har været overvæl-
dende opdager man hurtigt.
Forsvaret har trukket rigtig
mange mennesker til, og hvor
ofte er det at TV2 har en re-
porter udsendt til et litterært
disputatsforsvar? 

Tilhørerne tæller de fleste
akademiske kendisser her-
hjemme, heriblandt Sune Au-
kens forældre, professor Erik
A. Nielsen og præsten Mar-
grethe Auken, og før forsvaret
går snakken lystigt og lærd
blandt publikum. De skal i de
næste seks timer underholdes
af en række Grundtvig-diskus-
sioner på meget højt niveau.

Det var Sune Auken selv, der
først tog ordet. ‘Slib knivene,
kammerater,’ opfordrede han
med et citat fra Peter Seeberg

sine opponenter, og gik så i
gang med at ridse sine egne
motiver med afhandlingen op.
For ifølge Sune Auken har den
hidtidige Grundtvig-forskning
haft to blinde punkter. For det
første er der en meget stor for-
skel på den store rolle den nor-
diske mytologi spiller hos
Grundtvig og så den betydning
forskningen har tillagt den. Og
for det andet har man under-
betonet de poetiske hovedvær-
ker i Grundtvigs forfatterskab.
Det er der kommet glimrende
teologiske afhandlinger ud af,
men man har glemt de poetis-
ke træk, mente Sune Auken.
Man har glemt at Grundtvig
både var digter og teolog.

»Man går glip af centrale de-
le af Grundtvig ved kun at fo-
kusere på en af delene. Grundt-
vig var en stor digter, uanset
om han var en stor teolog.«

Og det er specielt som digter
at mytologien spiller en rolle
for Grundtvig. I poesien fore-
griber Grundtvig nemlig nogle
ting som han kun senere kan
tænke sig til i sin prosa. Poesi-
en kan således sammenlignes
med en spejder der løber for-
ud for prosaen.

»Poesien har sin egen dyna-
mik, den står ikke i et tjenende
forhold til tanken. Poesien er
ofte løbet et sted hen hvor tan-
ken siden hen kommer,« sagde
Sune Auken, og mindede om
at Grundtvig i sin poesi ofte
overvældedes af billeder og
syn som han ikke fornuftigt
kunne forklare.

Det er først i sit værk Nor-
disk Mytologi fra 1832 at
Grundtvigs teori så at sige når
op på side med hans praksis.
Her erkender han at man ikke
skal se på mytologien med teo-
logiske briller, men med
antropologiske. Mytologien
får hos Grundtvig her en for-
bundethed med det oprindeli-
ge, hedenske menneske, men-
te Sune Auken.

Subjektive læsninger
Første officielle opponent var
professor Steven A.J. Bradley
fra University of York, Eng-
land. Han kaldte disputatsen
for »a monumental piece of
work« og anerkendte Aukens
syn på misforholdet mellem
den teologiske og litterære
forskning om Grundtvig. 

Han roste disputatsens skar-

pe iagttagelser, Aukens gode
forståelse for sekundærlittera-
turen og selve værkanalyserne
som Bradley vurderede var det
der løftede disputatsen op til
forskning af det højeste ni-
veau.

Men det var ikke ros det he-
le. Steven Bradley mente nem-
lig at man som læser har be-
hov for et stærkere teoretisk
grundlag i disputatsen. Sune
Aukens metode er hermeneu-
tisk og værkanalytisk, og her
så professor Bradley en fare
for at analyserne og konklusio-
nerne simpelthen bliver for ar-
bitrære og i sidste ende subjek-
tive.

»Disputatsen står og falder
med dette subjekts integritet,«
fastslog Bradley og efterlyste
en større grad af objektivitet i
læsningerne.

Heri erklærede Sune Auken
sig lodret uenig. Fortolknin-
gerne i disputatsen er ikke me-
re subjektive end fortolkninger
altid vil være subjektive.

»Fortolkninger bliver til i
samspillet mellem et fortol-
kende subjekt og det materiale
der bliver fortolket. Jeg har
svært ved a forestille mig en

fortolkning der ikke er foreta-
get af nogen,« argumenterede
Auken. Han mente derudover
at netop de tætte værklæsning-
er klart viser hvor Grundtvig
slutter og Sune Auken begyn-
der.

En anden ting Steven Brad-
ley efterlyste var et punkt han
som englænder måtte bringe
op, nemlig Grundtvigs forhold
til det angelsaksiske, nærmere
betegnet Grundtvigs møde
med Beowulf, det gamle
middelalderengelske helte-
kvad. Dette kvad infiltrerede
Grundtvigs tankemåde og bur-
de ikke have været begrænset
til en enkelt note i afhandling-
en, mente Bradley.

»I Beowulf er der meget ma-
teriale der kan anvendes di-
rekte på Grundtvigs tekster.
Her er et Sagas spejl par excel-
lence,« slog Bradley fast. 

Sexet mytologi
Herefter var det tre såkaldte
ex auditorio opponenters tur
til at kommentere disputatsen.
Som den første efterlyste
ph.d.-stipendiat Sven Skriver
flere formelle analyser i Au-
kens disputats. 

Doktor i Grundtvig
Der var aldrig tvivl om udfaldet da Sune Auken forsvarede sin 
overbevisende doktordisputats om N.F.S. Grundtvig. 
Alligevel var det seks timer lange forsvar et sandt tilløbsstykke
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Nationalskjalden til debat
»Grundtvig er ikke for fastholdere. Danmarkshistoriens flittigste forfatter der også var præst og medlem

af Rigsdagen, kan bruges til at forsvare snart det ene politiske synspunkt, snart det andet. Nogen har gjort

ham til socialist. Andre har gjort ham til inkarneret nationalist. Atter andre har set ham som en tidlig in-

spiration til vores nuværende velfærdstat. At nå til nogen som helst enighed synes udelukket.«

Berlingske Tidende, 4. juni 2005.
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»Hvis man ikke inddrager de
formelle strukturer, bliver ana-
lyserne ikke begrundet,« sag-
de Skriver, og han spurgte om
ikke Sune Auken kunne have
presset sit materiale yderlige-
re.

»Har formen intet at bety-
de?,« spurgte han.

Derefter var det dr.phil.
Flemming Lundgreen Nielsens
tur. Lundgreen Nielsen blev
selv doktor i 1980 med en dis-
putats om Grundtvig, og han
glædede sig over at der nu var
kommet endnu en af slagsen.
Han undrede sig dog humoris-
tisk over hvorfor Auken og han
selv overhovedet beskæftigede
sig med disse meget svære
Grundtvig-tekster, og spekule-
rede samtidig over om ikke og-
så Grundtvig selv var i tvivl om
hvorvidt nordisk mytologi
overhovedet havde interesse-
ret den almindelige be-
folkning.

Her kunne Sune Auken be-
rolige Lundgreen Nielsen, og
fortælle at Grundtvig selv sent
i livet havde forsøgt at impo-
nere damerne med sin viden
om nordisk mytologi.

»Så han mente nok der var
noget sexet ved det,« sagde
Sune Auken.

Til sidst var det dr.theol.
Thorkild C. Lyby der oppone-
rede. Han talte begejstret og
langt over tiden om Sune Au-
kens forståelse for teologiske
problemstillinger. Alligevel
savnede Lyby nogle ordentlige
definitioner af kernebegreber-
ne kristendom, mytologi og
historie i afhandlingen. 

Specielt mente han der var
en uoverensstemmelse når Au-
ken ét sted kaldte den nordisk

mytologi for et fuldstændigt
religiøst system og et andet
sted for en quasi-religion.
Hvilken definition gjaldt,
spurgte han? Her forklarede
Sune Auken dog at der i selve
Grundtvigs opfattelse af myto-
logien var tale om et fuldstæn-
digt system mens han i sine
digte forsøgte at sammenskri-
ve den med kristendommen.
Dermed blev den en quasi-reli-
gion.

Rigeligt stof
Dagens sidste opponent var
lektor Johnny Kondrup der,
som han sagde, som anden op-
ponent påtog sig rollen som
pedant. Han fastslog at Sune
Auken var en fremragende læ-
ser af digteriske tekster, og en
præcis og nidkær læser af an-
dres videnskabelige værker.
Og netop dette krav om præci-
sion hos andre forskere undre-
de Johnny Kondrup når nu Su-
ne Auken var så generøs over-
for sin egen stil, som Kondrup
fandt talesprogsagtig og om-
trentlig.

»Stilen slører indholdet i
disputatsen og man kan undre
sig over at en der er så fintfø-
lende hos andre, kan skrive så
uopmærksomt,« sagde Kon-
drup som kunne påvise flere
steder hvor uklare formule-
ringer slørede for det udsagte.
Dette fjerner læserens fokus
fra Grundtvig og over på for-
fatteren.

»Og det er dog Grundtvig
det handler om. Og ikke dig,«
formanede Kondrup.

Johnny Kondrup efterlyste
også en præcisering af forhol-
det mellem de to registre, poe-
sien og prosaen, i Grundtvigs

forfatterskab. »Hvad er årsa-
gen til at Grundtvig ikke kan
bruge prosaen i digterisk hen-
seende?«, spurgte han, og
overvejede om ikke Sune Au-
ken i virkeligheden kunne ha-
ve sagt noget mere generelt
om de to genrer.

»Du har så rigeligt stof, så
du kunne have sagt noget væ-
sentligt om de to registre,«
sagde Kondrup. Han opfordre-
de Sune Auken til at tage dette
emne op igen ved en senere
lejlighed, ligesom han også
mente at Aukens forsvar for
parafrasen var værd at arbejde
videre med.

Som dagens sidste opponent
sammenfattede Johnny Kon-
drup disputatsforsvaret. Og
selv om Sune Auken i seks ful-
de timer havde måttet forsvare
sig selv og sin disputats, var
der ingen tvivl om udfaldet.

»Bedømmelsesudvalget
finder at Sune Aukens dispu-
tats er et væsentligt bidrag til
Grundtvig-forskningen, og
ingen af opponenterne har
ændret ved den opfattelse,«
sagde Kondrup. Og til rungen-
de klapsalver kunne han lyk-
ønske en træt, men glad Sune
Auken med doktorgraden.

»Der er grund til at lykønske
Grundtvig-forskningen med
din afhandling. Og dig tillykke
med forsvaret.«

Kristoffer Holm Pedersen er 
freelance journalist og dansk-
studerende.

LØSSLUPPENT – En ung

doktorand på toppen, et par

stolte forældre og en forsvarsle-

der der måtte indskærpe at til-

hørerne ikke måtte heppe. Sune

Aukens disputatsforsvar var et

tilløbsstykke.

Den (for)underlige Grundtvig
»Grundtvig er en dansk specialitet, en både underlig og forunderlig størrelse i vor åndelige historie. Alle-

rede da han som 25-årig i 1808 udgav sit første hovedværk om Nordens Mythologi, skete det i en bevids-

thed om at være kaldet til en opgave af profetiske dimensioner i det danske folks liv.

Men det samme folk ville ikke vide af ham. Han blev mødt med både foragt og spot af alle de lærde og

dannede i samtiden. Han blev frataget sin ytringsfrihed og sat under censur.«

Anmeldelse af Sune Aukens doktordisputats i Weekendavisen, 3. juni 2005.
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som flyvemaskinen skulle facilitere sig snart at
være mere konfliktfyldt end fremmende for den
fællesmenneskelige forståelse. 

1913 er trods alt året før Første Verdenskrigs
udbrud. En krig der forvandlede de spinkle fly-
vende maskiner af trælister, barduner og lærred
til krigsmaskiner der var monteret med maskin-
geværer og eksperimenterede med nedkastning
af bomber – om end repræsentationen af de
‘ridderlige’ kampe mellem flyver-esserne holdt
maskinens romantiske image oven vande for en
tid. 

Under Anden Verdenskrig og Vietnamkrigen
blev flyvemaskinen for alvor ladet med bomber
og giftgasser i den folkelige bevidsthed. Og me-
re vold blev tilsat vores flyvealbum med bille-
derne fra 1970’ernes flykapringer og interna-
tional terrorisme.

Det er således ikke alene 11. september 2001
der har kunnet forvandle flyvemaskinen fra fre-
dens og frihedens budbringer til en trussel fra
himlen om død og ødelæggelse. Flyvningens
historie er tvetydig allerede i de mytologiske
fortællinger som vi kender det fra Ovids beret-
ning om Ikaros’ fatale styrt. Parallelt med be-
gejstringen findes der en nervøsitetens og
angstens historie. Også i 1913, inden flyvema-
skinen overhovedet var inddraget i fjendtlige
handlinger, finder vi en usikkerhed bag den
vældige entusiasme. 

Flyvebegejstring hviler på identifikation med
den flyvende, den solidariserer sig med de luft-
bårne maskiner, og bevæger sig frit i luften med
dem. Men måske må vi i stedet se maskinerne
fra landjorden, og registrere det himmelvendte
bliks manglende harmoni med den menneskeli-
ge anatomi? Hvad vil det sige ikke blot at kunne
flyve men at blive overfløjet? Hvem kontrollerer
himlen og hvad konstituerer overhovedet luft-
rummet? 

Vi må undersøge hvordan flyvemaskinen
transformerer de overfløjne landmasser som
hidtil havde været opdelt og gjort forståelige
gennem nationale grænser og tilsnit. Hvad be-
tød den exceptionelle forøgelse af (rejse)hastig-
heden som allerede i 1913 forblændede kom-
mentatorerne vel vidende at denne hastighed
ville mangedobles de kommende år og for-
mindske distancerne frem mod ‘en Verden uden
Afstande’?

Flyvemaskinen anklager
Flyvemaskinerne fremkom på et tidspunkt hvor
kategorierne tid og rum ikke længere var givne
størrelser. Ved det 20. århundredes begyndelse
undersøgte europæiske modernister rummets
fragmentering via fokus på temporalitet og
hastighed. Hvad angår flyvemaskinen var de
enige om at i dens spor fulgte en destruktion af
den gamle verden om end der var flere bud på
hvad der ville komme i stedet. 

Futuristerne i Italien proklamerede at flyve-
maskinen ville medføre et kollaps af tid og rum.

Kronologi og geografi ville ikke længere kunne
diktere erfaringer og repræsentationer af virke-
ligheden – en virkelighed hvori det der syntes
fjernt fra hinanden eller modstridende, nu kun-
ne sammenknyttes. Det flyvende menneske vil-
le bebo en verden hvor simultanitet og dynamik
ophævede etablerede sandheder. 

Omvendt tog den funktionelle modernisme
flyvemaskinen til sig som et sandhedsvidne der
afslørede såvel naturens som kulturens sande
forfatning. Fra sit fugleperspektiv dokumente-
rede og anklagede flyvemaskinen den gamle
verden for dens manglende modernisering så-
dan som Le Corbusier erklærede i sin bog om
flyvemaskiner: ‘L’avion accuse’. 

Måske skal vi undersøge flyvemaskinen som
et blik der registrerer snarere end involverer
sig, som en maskine, der er uden for vores kon-
trol, men hvis bevæggrunde må afkodes fordi
den trækker signifikante spor efter sig? Med 

sin hast og sit perspektiv bryder flyvemaskinen
med fortiden og anklager nutiden idet den be-
sidder en viden og repræsenterer en fremtid
som vi endnu ikke kender. I dette perspektiv
kan vi muligt indskrive alle flyvende maskiner
fra Zeppelinerne til Apollo- og Mars-raketter?

Acceleration og timing
Således udstyret med spørgsmål vil vi vende til-
bage til Brindejoncs flyvende ankomst. Begej-
stringen glødede. Det var nu muligt at flyve fra
Stockholm til København eller fra København
til Hamburg på nogle få timer. 

Men det syntes på den anden side at true det
nationale territorium. Havne og broer, kyst-
strækninger og landegrænser kunne man be-
vogte, men hvad skulle man stille op med luft-
rummet? Hvem tilhørte luften? Andre lande
sloges med samme spørgsmål. 

Brindejonc havde allerede været arresteret 

Af Dorthe Gert Simonsen

Ijuni 1913 ventede københavnerne i stor spæn-
ding på den franske flyver Brindejonc des
Moulinais’ ankomst. Ikke blot var Brindejonc

på rundtur efter sin spektakulære flyvning fra
Paris til Warszawa via Berlin – den længste
dagsflyvning nogensinde. Han havde også
skabt en ny form for luftrejse der henrykkede
de jordbundne tilskuere: L’Aviateur des Capita-
les, som den franske presse havde døbt Brinde-
jonc, havde lanceret en ny specialitet, nemlig at
‘samle på hovedstæder’ ved at flyve fra den ene
til den anden som det blev forklaret i de danske
aviser der alle beskrev den forestående begi-
venhed. 

Den danske hovedstad skulle blive nummer
otte i samlingen, og stemningen var ved at koge
over. ‘Vi har ikke oplevet noget besynderligere,
noget mere storslaaet end den Ankomst, der i
Dag kan ventes’, skrev Politiken. 

Brindejonc ville lande i København blot tre år
efter det lykkedes Robert Svendsen at flyve
over Øresund, fra Amager til Malmø. Efter den-
ne store bedrift lod Svendsen i øvrigt sin flyve-
maskine transportere tilbage til København
med færge ligesom andre aviatører hidtil havde
sendt deres flyvende maskiner med tog og båd
til flyvepladserne hvorfra de optrådte. Dét var
det storslåede ved Brindejoncs ankomst: Han
kom flyvende fra Warszawa, St. Petersborg og
Stockholm og ville flyve videre fra København
til Hamborg, Haag og Paris. 

En ‘verdenshistorisk Begivenhed’ anslog Poli-
tikens journalist. ‘I det Øjeblik den tapre unge
Franskmand gaar ned paa Flyvepladsen paa
Amager, inddrager han for et Sekund vort lille
Land, der ellers ligger Begivenhederne saa
fjernt, under den hele store Verdensudvikling.
Danmark bliver et Led i den Kæde, som den
dristige Flyver sammenknytter paa sin Flugt.’ 

Det var denne ‘sammenknytning’ der bevæ-
gede københavnerne så voldsomt. Hvilken be-
tydning ville det få at man nu kunne rejse fra
sted til sted uden at det mellemliggende rum
skulle traverseres? Hvad ville det sige at Europa
nu kunne tegnes gennem en kombination af
sammensatte snarere end sammenhængende
steder og punkter? 

Et optimistisk bud finder man i Illustreret 
Tidende  der mente at Brindejonc var gået ‘for-
rest i det store Arbejde at udslette alle kunstige
Grænser og Skel mellem Menneskene og gøre
dem til et stort Samfund med en fælles Stræ-
ben.’ Alle var enige om at denne flyvning pege-
de mod en glimrende fremtid med stærke nye
bånd mellem landene. 

Flyvningens tvetydig historie
Hvor meget ironi skulle der til, for at vi i dag vil-
le drage til lufthavnen i Kastrup og modtage
Flyvemaskinen som en humaniserende primus
motor? Set i bakspejlet viste det kulturmøde

VIDENSKABET
HISTORIE

Forfløjen nationalitet
Med den franske flyver Brindejoncs ankomst til København i 1913 
åbnedes det nationale territorium fra luften. Fremtiden kaldte på nye
konstruktioner af geografisk rum og national identitet
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i London fordi han fløj direkte dertil fra Calais 
i Frankrig. Hermed overtrådte han ikke blot et
forbud om at flyve ind over storbyen. Han brød
også den britiske lov om at alle flyvemaskiner
skulle lande i Dover og anmode om tilladelse 
til at flyve ind i
landet. 

De danske avi-
ser søgte med
denne historie at
demonstrere ab-
surditeten ved
grænser i luften.
Fire år efter Bleriots berømte krydsning var de
tider forbi hvor flyverne måtte lande straks de
var kommet over Den engelske Kanal for at sun-
de sig. De danske skribenter fandt ikke alterna-
tive løsninger på de luftige grænser. Men den
engelske lovgivning syntes at modsætte sig den
glimrende udvikling flyvemaskinen tegnede, og

ikke mindst hæmmede den accelerationen som
var flyvemaskinens væsentligste aktiv. 

Også i København krævede denne accelera-
tion en ny timing. Fra Brindejonc tog af sted fra
Stockholm til han landede i København ville

der blot være få ti-
mer til at koordi-
nere velkomsten i
København: Politi-
afspærringerne
skulle være på
plads, offentlighe-
den skulle infor-

meres og transporteres til Kløvermarken, jour-
nalisterne, Den danske Aeroklubs medlemmer,
et væld af professorer, teaterdirektører, over-
ingeniører, militærpersoner, ballonførere og
andre notabiliteter skulle være til stede, afte-
nens fest på Hotel Bristol skulle organiseres etc. 

Men landingen vedblev at blive udskudt via

en strøm af telegrammer fra Stockholm. Aviser-
ne ændrede deres opsætning i sidste øjeblik,
uddelte flyvesedler med de seneste nyheder, og
besvarede tusindvis af telefonopkald. 

Information var der nok af, men, klagede Fol-
kets Avis: ‘Vi har til Formiddag talt med x og y
men ingen ved noget. Man ‘haaber’, ‘venter’ og
‘tror’ men man ved intet.’ Kombineret med de
ny kommunikationsmaskiner forlangte flyve-
maskinen konstant parathed og gentagende
synkronisering med ny information. Forøgelse
af kommunikations- og rejsehastigheden kræ-
vede fortsat omstilling, men skabte derved et
tomrum hvori der ikke kunne kalkuleres og
planlægges, men blot ventes.

Endelig efter flere dages udsættelse ankom
Brindejonc og blev modtaget af hysterisk hurra-
råbende københavnere der løb igennem politi-
afspærringerne for at kaste deres violbuketter,
sætte deres autografer på flyvemaskinen og bæ-
re Brindejonc af sted i guldstol. 

Ventetiden var tilgivet, men straks blev tiden
et emne igen. For hvor længe ville han blive?
Forud for sin ankomst havde et telegram fra
Stockholm forlangt at benzin og olie skulle stå
parat på flyvepladsen. Det indikerede at Brin-
dejonc ville flyve videre til Hamborg med det
samme. Var København blot en mellemlanding
eller en egentlig destination? 

Som tingene udviklede sig skulle det blive
kongen, det nationale samlingspunkt par excel-
lence, der intervenerede for at holde på den
franske lufthelt. Brindejonc blev kaldt i audiens
for at modtage ridderkorset og blev en ekstra
dag. Offentligheden åndede lettede på. 

Cirkulation af national identitet
Et par avisinterviews blev bevilliget. Efter Brin-
dejonc havde omtalt sine bedrifter, rekorderne
og tallene, afbrød en journalist: ‘Keder De Dem
ikke, når De sidder der alene, saa mange Timer
oppe i Luften?’ Det bekræftede Brindejonc, men
fortalte at han underholdt sig med at tage foto-
grafier af de skyformationer han fløj forbi. 

Flyvemaskinen ikke blot transformerede rej-
setid til kedsom ventetid, den overfløj også lan-
djorden med en sådan afstand, at jorden under
den blev uden signifikans. Brindejoncs flyve-
maskine kaldte med andre ord på nye konstruk-
tioner af det rum som gennem mere end et år-
hundrede var blevet identificeret gennem et ro-
mantisk og historisk begrebsværktøj for at
understøtte nationalstaten. 

De geologiske formationer under flyvemaski-
nen kunne simpelthen dårligt understøtte noget
så specifikt som en national identitet. Eller, som
Brindejonc fortalte en anden interviewer, der
ivrigt spurgte efter hans indtryk af Danmark:
‘Jeg fik næppe Tid til at se paa det. Det løber
altsammen i et, når man er oppe i Luften.’

Dette tab af det geografiske rums nationale
egenart er en forudsætning for at en ny form for
national identitet kunne afmærkes. Hvis Brin-

dejoncs flyvemaskine neutraliserede det natio-
nale rum, pegede den samtidig mod en natio-
nalisme der afhang af cirkulation og netværk;
kommunikationens og luftens netværk. 

Skønt Brindejonc fotograferede skyerne og
ikke landet, så hæftede journalisterne sig ved
hans kamera. Fotografiet formidler nemlig en
viden om hvordan det danske, eller måske ret-
tere Københavnske, fremover kunne identifice-
res. Som det ofte er blevet påpeget, skaber foto-
grafiet en nærhed til et objekt der ikke er til ste-
de, men indsætter netop derigennem en uover-
stigelig fjernhed eller fravær i det fotograferede
emne. 

Det fjerne er nært idet det nære er fjernt. Bå-
de flyvemaskinen og fotografiapparatet har
denne effekt og varsler overgangen til en tid
hvor det er reproduktion og cirkulation snarere
end det er eksistensen af en geografisk egenart
eller folkelig sjæl der sikrer den nationale iden-
titet.

Man må således registrere såvel entusiasmen
som de ængstelige spørgsmål for at forstå den
henrykkelse københavnerne udtrykte ved Brin-
dejoncs ankomst. Det er ikke tilstrækkeligt at
aflægge sig sin ironiske distance. Flyvningens
vidunder var sammenblandet med frygten for
at blive overfløjet: objektiveret via flyvemaski-
nens fjerne blik eller negligeret i fremtidens
mobilitetsøkonomi. 

Brindejonc valgte at lande i København der
således, trods sin marginale placering, syntes
indtegnet på det ny europakort af reproducere-
de og cirkulerede hovedstæder. Som Politiken
skrev ved Brindejoncs afrejse: ‘Millioner af Øjne
Verden over har i de sidste dage søgt efter den
lille prik paa kortet, der hedder Kjøbenhavn. I
Gaar trak Brindejonc en ny Linje paa Kortet, en
Linje der udgik fra den lille kjøbenhavnske Prik,
og fik Millioner af Øjne til at flytte sig fra denne
til Hamburg og videre mod sydvest til Haag.’ 

Brindejonc inkluderede København, men na-
turligvis var det nye luftbårne landkort ikke af
den permanente slags. Hovedstadsflyveren
kunne blot fastholdes et par dage. Men deri lå
jo netop flyvningens væsen og det storslåede
såvel som det betænkelige ved den ny luftbårne
fremtid. En fremtid hvor danskerne stadig sy-
nes at have ganske vanskeligt ved at forholde
sig til transformationen fra substantiel til cirku-
lerende og forfløjen nationalitet. 

Dorthe Gert Simonsen er adjunkt, ph.d. ved Afde-
ling for Historie. Ud over et kulturhistorisk pro-

jekt om flyvning, hastighedsfor-
øgelse, tid og rum i det 20. år-
hundrede, arbejder hun også
med historisk videnskabsteori
og har udgivet bogen Tegnets
tid. Fortid, historie og historici-
tet efter den sproglige vending,
2003.

»Med sin hast og sit perspektiv bryder flyve-
maskinen med fortiden og anklager nutiden
idet den besidder en viden og repræsenterer
en fremtid som vi endnu ikke kender.«
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INTERVIEW

Af Ole Wæver og Ingvar Sejr Hansen

Med bogen Theory of International Poli-
tics skabte Kenneth Waltz i 1979 den
teori der siden har sat tonen i discipli-

nen international politik: ‘Neo-realismen’ – og-
så kaldet ‘strukturel realisme’ – som er en mo-
derne, videnskabelig opdatering af den realpo-
litiske tradition hvor verdenspolitikken styres af
magt og magtbalancer. 

Magtpolitikken skal ikke forklares ud fra
menneskets ondskab, men skal forstås ud fra
det internationale systems struktur (se boks).
Her uddyber Waltz sine synspunkter i en samta-
le med Ole Wæver, professor i international po-
litik på Institut for Statskundskab. 

OW: Ved din første forelæsning her i København
introducerede jeg dig som ‘de sidste 50 års mest
indflydelsesrige teoretiker’. Du protesterede: ‘Ind-
flydelsesrig? – de lytter jo ikke!’

KW: »Det er rigtigt. Bush-administrationen fører
jo fx en politik med det erklærede mål at undgå
realismens centrale forudsigelse: at der altid vil
opstå en magtbalance mellem stater.  Bush-ad-
ministrationen  påstår at en ubalance ikke vil
blive korrigeret, at de kan gøre USA’s forspring
så stort at ingen vil forsøge at indhente dem.«

OW: I begge dine to forelæsninger i København
anbefalede du en udenrigspolitik som ikke er den
officielle politik for hverken dit land eller vores:
Kan du kort opsummere hvad din pointe er i for-
hold til kernevåben (emnet for den første forelæs-
ning i København)?

KW: »Kernevåben har bevaret freden førhen, og
de vil blive ved med at bevare freden i fremti-
den! Sådan kan det siges i én sætning. Resten er
en forklaring på hvorfor det er sådan.«

OW: Og hvad med konsekvenserne af den analyse
i dag hvor politikerne udråber ‘spredningen’ af
atomvåben til et af vores primære sikkerhedspro-
blemer, og aviserne skriver bekymret om atom-
programmer i Nordkorea og Iran?

KW: »Vi ser igen og igen at folk omtaler atom-
våbnenes glade fortid, dvs. den gavn de gjorde
os under den kolde krig, men den atomare

fremtid er altid skræmmende. Hvis land X får
atomvåben, så vil det blive en katastrofe. Hvor-
for ikke acceptere den faktiske erfaring: atom-
magter bliver ikke involveret i krige der udford-
rer deres vitale interesser.  

Atomvåben gør folk forsigtige. De kan ikke
bruges til andet end afskrækkelse. Til gengæld
er afskrækkelse meget lettere end politikere
hævder. Det kræver ikke tusindvis af atomvåben.

Vi er bange for at herskerne i såkaldte ‘slyn-
gelstater’ får atomvåben. Men de er typisk
‘overlevere’ som har været ved magten længe.
De er ikke gamblere. Man kan kun være hersker
ved at have et land at herske over, så de gør
væmmelige ting, men stopper altid i tide.

Har et land først besluttet at deres sikkerhed
kræver atomvåben, så er det næsten umuligt at
forhindre det. Og det er vel ikke så underligt
hvis Iran og Nordkorea har den opfattelse i dag.
Når USA udnævner tre lande til at udgøre en
‘ondskabens akse’ (Irak, Iran og Nordkorea,
red.) og derefter invaderer det første på listen –
kan man så fortænke de to andre i at tænke at
de kan være de næste?

Betegnelsen ‘spredning’ (‘proliferation’ på
engelsk) af atomvåben får det til at lyde som en
vild, ustyrlig proces a la skovbrand. For 60 år si-
den opstod den første atommagt, for 30 år siden
var der seks atommagter, og i dag er der otte-ni
stykker. Det er spredning i sneglefart. Og det er
godt. Alle forandringer i det internationale sy-
stem der sker hurtigt, er farlige. Men det er be-
dre at denne spredning sker langsomt end at vi
gør umulige forsøg på at undertrykke den. Hvis
man slår til mod et land for at stoppe dets atom-
våbenprogram, må man jo være villig til at gøre
det igen og igen, for angrebet vil kun gøre dem
endnu mere overbeviste om at de har behov for
et afskrækkelsesvåben.«

Verden ude af balance
OW: Så begynder man måske at forstå hvorfor
politikerne ikke lytter. Ikke nok med at lederne
skal leve med nye atommagter; krigsmodstander-
ne skal blive atomvåbentilhængere: ‘Elsk bomben,
og du får det bedste argument for at USA skal la-
de være med at intervenere alle mulige steder i
verden!’ Måske det budskab er for overraskende i
forhold til de almindelige fronter i debatten? Lad
os høre om dit bud på USA og verdensordenen i
din anden forelæsning var lige så kontroversielt.

KW: »Jeg stillede spørgsmålet: Skyldes de sene-
re års ekstreme amerikanske aktivisme med mi-
litære interventioner og den unilaterale tilbøje-
lighed til at beslutte det på egen hånd Bush ad-
ministrationen, eller er det en naturlig følge af
at være verdens eneste supermagt?

Jeg mener klart det sidste. Vi kan ikke und-
skylde hvad USA har gjort ved at sige at vi til-
fældigvis har en neo-konservativ præsident for
øjeblikket. Alexander Hamilton, en af USA’s
‘founding fathers’, sagde: ‘The spirit of modera-
tion in a state of overbearing power is a pheno-
menon which has not yet appeared, and which
no wise man will expect ever to see’. Bemærk
Hamilton siger intet om hvilken slags stat den
overvældende magt er, om det er en moderat
stat, en republik, eller et autoritært monarki.
Kun én egenskab er nævnt, nemlig at staten be-
sidder en overvældende magt. 

Det forekommer klart at lande som besidder
overvældende magt opfører sig egenrådigt og
umådeholdent i international politik. Jeg kan
ikke komme på nogen eksempler hvor et land
dominerede sit område – og handlede med
overbærenhed og mådeholdenhed. Man kan
bare se på amerikansk fremfærd på den vestlige
halvkugle hvor USA har været den domineren-
de magt i de sidste 100 år. Nylige eksempler er
invasionerne i Den Dominikanske Republik,
Chile, Libanon, Grenada, Panama, to gange
Irak og Afghanistan. Det er noget af en liste for
en fredelskende demokratisk stat!

Forklaringen er at unipolaritet svækker struk-
turelle begrænsninger (dvs. det internationale
system fremtvinger ikke en bestemt politik,
red.). Unipolaritet udvider handlemuligheder-
ne for den eneste tilbageværende supermagt.
Unipolaritet øger betydningen af de indenrigs-
politiske forhold i den ene supermagt. 

Et internationalt system med kun en super-
magt er som et politisk system uden ‘checks and
balances’. Ulighed i magt fremmer despotisk
herredømme i indenrigs- og udenrigspolitik.

Det er ironisk at amerikanerne forstår – og
har indbygget i forfatningen – at magt skal tøj-
les og balanceres. Men vi anvender kun princip-
pet hjemme. Vi ser ikke, at hvis et land er enerå-
dende i international politik, som USA er netop
nu, så kan det frit følge sine luner.«

OW: De helt store spørgsmål i dag er om unipola-
riteten er stabil eller ej, og om den er venligsindet
eller ej. Det er de afgørende spørgsmål for stater i
dag for at kunne manøvrere i verden. Det gælder i
høj grad i dansk politik som synes baseret på an-
tagelserne om at unipolariteten er stabil, og at det
er en rar og god ting.

KW: »Jeg forstår ikke hvorfor man i Danmark
tror at unipolariteten er en god ting. Ikke-balan-
ceret magt udgør en fare for andre lande og en
fare for den der besidder den fordi der er en
stor fristelse for at spænde buen for højt og så-
ledes komme ud i problemer.«

Er der nogen der lytter? 
OW: Din bog fra 1979 ‘Theory of International
Politics’ topper disciplinens citationsstatistik år
efter år. Tilhængere og kritikere er enige om –
med glæde eller bekymring – at pege på neorealis-
men som den mest indflydelsesrige teori. Og alli-
gevel er de markante policy-konklusioner som du
her har givet eksempler på – og som du i årevis
har fremlagt så skarpt og pædagogisk at de ikke
var til at misforstå – forblevet politisk marginale,
ja nærmest dissident-agtige.

KW: »Mine bøger har nok haft en vis indflydelse
blandt akademikere – en indflydelse som har
inspireret folk til at være kritiske overfor mine
ideer. Men indflydelse på policy er et andet
spørgsmål. Hans Morgenthau [den ledende
realistiske teoretiker i den forrige generation,
red.] havde meget lidt indflydelse på ameri-
kansk udenrigspolitik. Han var stærk modstan-
der af Vietnamkrigen, men ingen hørte efter før
det var for sent.

Jeg tror ikke at det er usædvanligt at selv ind-
flydelsesrige akademikere ikke har nogen ind-
flydelse i den politiske verden. I hvert fald ikke
direkte. 

Selvfølgelig har mange politikere og embeds-
mænd indenfor udenrigs- og forsvarspolitik ta-
get universitetsgrader og læst international po-
litik, og i deres uddannelse har det være svært
at undgå at læse bare en smule jeg har skrevet.
Så der er måske en residual indflydelse. Men
nogen direkte indflydelse på policy, det har jeg
ikke haft. Jeg tror ikke at særlig mange i Wa-
shington lytter til akademikere.«

Teori, 
praksis og 

fredelige 
atomvåben

Verdens mest berømte teoretiker i faget
International Politik, Kenneth N. Waltz, 
har netop besøgt Danmark. Med sig havde
han et par yderst kontroversielle argumenter
om verden i dag og en forklaring på hvorfor
det er som om ingen lytter selv om Waltz 
er den mest læste forfatter

Atomvåben er et gode
»Frygten for atomvåbenspredning er stærkt overdrevet. Det er lutter vestlige fordom-

me, der ligger til grund for, at vi ikke vil have, at lande som Irak, Iran og Nordkorea har

atomvåben. Flere atomvåbenmagter kan gøre verden mere fredelig at leve i. Det var

atomvåben, som sikrede den ‘lange fred’ mellem USA og Sovjetunionen.«

Kenneth N. Waltz, Politiken, 20. maj, 2005. 
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OW: Problemet med at komme igennem med ide-
erne er nok alment, men måske er der en særlig
udgave for realister. Det er normalt antaget at en
realist har særlig nemt ved at komme i kontakt
med person i magtpositioner, at realismen er
magtpolitikkens sprog – det sprog fyrstens rådgi-
ver hvisker i hans øre. Teoretisk arbejder også de
andre teorier jo ofte med realismen som en slags
default position: Vi antager at politikere er reali-
ster. Det er, når de ikke handler som sådanne at vi
skal forklare det. Er det forkert at antage at rea-
lismen er magthavernes teori?

KW: »De er tydeligvis bevidste om magtbalan-
ceteori, og kender det historiske mønster at der
plejer at dannes en magtbalance – en viden der
for nogen fører til forsøg på at bryde det møn-
ster. Men der er meget stærke anti-realistiske
strømninger især i USA. Det er meget nemt for
politikere og embedsmænd at tro at egenskaber
ved de enkelte stater – fx om de er demokratier
– også former deres udenrigspolitik. Også
mange såkaldte ‘realister’ blandt politikere tæn-
ker sådan.« 

OW: Det er vel realismens vanskelighed at vi i po-
litik altid gerne vil tænke at vi har ret og de tager
fejl, at vi er de gode og de er de onde. Men hvis
man virkelig er realist, så må man erkende at vi
ikke af natur er bedre. Vi spiller det samme spil
som alle andre, på den samme bane, med de sam-
me regler. Og det er meget svært for politikere at
tænke sådan.

KW: »Ja, og jeg tror ikke at politikere tror på dén
realistiske pointe. De vil altid tro på at de er be-
dre regeringer end alle andre. Jeg tror Bob Gil-
pin havde ret i at sige: ‘Nobody loves a Realist.’

Hvad er teori?
OW: Du har ofte argumenteret for at egentlige
teorier er sjældne. Det er ikke bare et spørgsmål
om at indsamle data og putte ind i den ene ende
af pølsemaskinen, så kommer der teorier ud i den
anden ende. Der skal altid noget mere til, en idé.
Kan du sige noget mere om det?

KW: »Alt andet end simple fakta, eller historie,
eller en aktuel begivenhed bliver kaldt teori.
Men nej, det er ikke teori. En teori er et mentalt
skabt billede af de vigtigste faktorer og kræfter
som virker indenfor et afgrænset område eller
domæne, og de nødvendige forbindelser imel-
lem dem. Dvs. at forstå nødvendighederne in-
denfor teorien og dernæst finde ud af om de
nødvendigheder findes i verden udenfor teo-
rien. Og det er det neo-realismen forsøger at
gøre. 

Mange siger så: ‘Well, men hvad med det
økonomiske aspekt i international politik – det
har du ikke med i teorien, det er udeladt.’ Men
der er jo en række ting som er udeladt. Faktisk
består en teori mest af udeladelser. Teori er me-
get simple konstruktioner, og verden er meget
kompliceret. En god teori hjælper med at forstå
hvad der foregår indenfor et afgrænset domæ-
ne. 

Man kan ikke have en teori om alting. Og
man forbedrer ikke teorien ved bare at putte en
ekstra faktor ind. Det nytter ikke noget at sige:
‘Der er noget, som mangler. Sæt det ind. Bring
teorien tættere på virkeligheden.’ Går man til
det ekstreme, målestok 1:1, så bliver teorien lig
med virkeligheden. Jo tættere på virkeligheden,
jo mindre er det en teori.

Hvis man er utilfreds med en teori, skal man
ikke udbygge den, men forsøge at lave en ny.
Mange siger: teorien er ‘utilstrækkeligt specifi-
ceret’, men det er meningen – det gælder for en
teori, specifikationen skal komme ind når man
anvender den. Fysikere bruger det meste af de-
res tid på sådanne specificeringer, ikke på at
opfinde nye teorier. Anvendelse er også teore-
tisk arbejde.

Eksempelvis bruger man almindeligvis ikke
Einsteins teorier i rumprogrammet, det er me-
get nemmere at arbejde med Newtons teorier.
De er ikke helt så nøjagtige, men hvis man vil
skyde noget efter månen, så vil man gerne vide
hvor den er og man vil gerne ramme den. Så
betyder det ikke spor om man rammer ti eller
20 kilometer ved siden af det ideelle mål. Der-
for bruger man Newtonsk fysisk.«

Brusebadets videnskabsteori
OW: At skabe en teori er en kreativ handling; den
rummer et originalt element der ikke kan læses
ud af ‘empirien’ – i dit tilfælde en specifik idé om
international politisk struktur. Vil du forklare
hvordan det lykkedes for dig selv at skabe en teori
når det nu lykkes for så få?

KW: »Mange påvirkninger fra fortiden løb sam-
men. Jeg brugte lang tid på at læse matematik
og fysik, derefter økonomi. Og jeg brugte læn-
gere tid på hver af disse end på at læse stats-
kundskab. Så det var virkelig påvirkningerne
andetstedsfra, især mikro-økonomisk teori, an-
tropologi (Emile Durkheim) og økonomifagets
videnskabshistorie om hvordan man gik fra at
registrere hvad folk gjorde til at forklare det. Det
krævede teoretiske begreber og afgrænsningen
af et domæne. 

Men man skal have en idé. Hvis man ikke får
en idé, så kan man ikke udvikle en teori. Det er
jo også derfor at mange teoretikere fx fra natur-
videnskaben vil fortælle: ‘Jeg stod i badet og
SÅ.’ Man arbejder og arbejder og arbejder på et
problem og så lige pludselig så er den der.«

OW: Var det også sådan det skete for dig? Stod du
i badet?

KW: »Nej, dog ikke. Men jeg sagde ofte til min
kone: ‘Jeg kan næsten se det, men ikke så klart
at jeg kan skrive det ned’.«

OW: Så når du siger at en teori er et mentalt
skabt ‘billede’, så er du ret bogstavelig. En teori er
grafisk.

KW: »Ja, men at billedet er mentalt skabt – det
er selvfølgelig også vigtigt.«

Ingvar Sejr Hansen er specialestuderende ved 
Institut for Statskundskab, og Ole Wæver, ph.d.,
er professor i international politik sammesteds.

Neo-realisme
International politik skal ikke primært for-

stås ud fra særtræk ved enkelte individer el-

ler enkelte stater – stater opfører sig alt for

ens til at sådanne forklaringer kan holde.

Når forskellige stater placeres i samme situa-

tion opfører de sig ens – som fx USA og Sov-

jetunionen under den kolde krig – og de

bedste forklaringer kommer derfor fra selve

det internationale system. 

Systemet har en struktur. Den internatio-

nale politiske struktur er for det første ‘anar-

kisk’ i betydningen at der ikke er nogen

verdensregering over de enkelte stater. Det

er et uforanderligt vilkår, så den del af teori-

en handler om at tænke dette – for så vidt

velkendte – vilkår systematisk igennem, for

det forklarer hvorfor stater ofte opfører sig

anderledes end mennesker indeni et sam-

fund; og man slår sig hvis man glemmer det-

te vilkår. Hvor denne første del af strukturen

er stabil, skifter den anden med årtiers eller

århundreders mellemrum, og den er dermed

i stand til at forklare forskellen på forskelli-

ge internationale systemer: hvilken magtfor-

deling råder på et givent tidspunkt – er sy-

stemet bipolært med to stormagter, multipo-

lært med flere stormagter eller måske uni-

polært med kun én?

Waltz’ teori har været i centrum de sidste

25 år også for alle andre, konkurrerende te-

orier. De fleste er formuleret som kritik af

hans teori, og mange har stræbt efter at la-

ve teori der levede op til hans standarder for

videnskabelighed. 

Næsten alt i disciplinen kan ses som bølge-

virkninger efter 1979-bogens nedslag. Inter-

viewerne kunne derfor ikke nøjes med ver-

den, det vil sige at prøve at forstå indholdet

i teorien, de måtte også spørge til formen.

Når teorien har påvirket disciplinen så bredt,

bliver det vigtigt hvad Waltz’ opfattelse af

teori egentlig er. 

Biografi 
Kenneth N. Waltz

(1924) er i dag ad-

jungeret professor

på Columbia Univer-

sity og Ford Profes-

sor Emeritus på Uni-

versity of Califonia, Berkeley, USA. Kenneth

Waltz blev i 1995 udnævnt til æresdoktor i

Statskundskab ved Københavns Universitet.

Kenneth Waltz’ bøger Man, the State, and

War (1959) og Theory of International Poli-

tics (1979) er blandt de største klassikere i

international politik-litteraturen. 

Tidsskriftet POLITIK der udgives ved KUs

Institut for Statskundskab, udsendte i vinter

et temanummer 10x10 hvor ti indflydelses-

rige samfundsforskere præsenterede de ti

bøger der har betydet mest for deres egen

faglige udviklinger. Waltz var naturligvis en

af disse, så man kan her finde en slags intel-

lektuel selvbiografi – www.tidsskriftetpoli-

tik.dk/index.php?id=124

Under sit ophold i Danmark underviste

han på et kursus for ph.d.-studerende og

holdt to velbesøgte offentlige foredrag. Den

17. maj på DIIS om ‘The Nuclear Future’ og

den 19. maj på Institut for Statskundskab om

USA’s rolle i verden anno 2005, ‘America –

alone in the world’. 
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Traktakkollaps
Den 35 år gamle Traktat mod Spredning af Atomvåben er i fare for at kollapse, efter at en månedlang opfølgnings-

konference i FN's hovedkvarter i New York i går endte i total fiasko.

Diplomater sagde til amerikanske nyhedsbureauer fredag, at formanden for konferencen - brasilianeren Sergio Du-

arte - på det sidste møde havde underrettet de delegerede fra 183 lande om, at han var ude af stand til at formule-

re et slutdokument. Fiaskoen tilskrives en dyb kløft mellem på den ene side USA og på den anden side alliancefri

lande anført af Egypten og Iran.

Martin Burcharth, Information, 28. maj, 2005
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Universitetsavisen

Det var utrolig positivt med det brev. Det ramte
lige ned i min dårlige samvittighed og den
gamle irritation over ikke at have gjort studiet

færdigt.« Sådan udtaler jurastuderende Hanne
Baunkjær i det seneste nummer af KU-bladet Jura. Da
hun i foråret fra Det Juridiske Fakultet fik et person-
ligt brev om kravene for at være studieaktiv, opfatte-
de hun det som et tiltrængt, kærligt spark – et wake up
call. I fremtiden vil Jura fokusere endnu mere på dem
der er gået i stå på deres studier. De vil blive mødt
med tilbud om personlig vejledning allerede efter ét
års stilstand. 

Fra rektoratets side tager vi nu også et initiativ i den-
ne retning. Fremover vil der blive sat en stopper for

at studerende kan være indskrevet på universitetet i
årevis uden at have fremdrift i studiet. De studieakti-
ve studerende skal ikke længere forny deres årskort
en gang om året. Det sker helt automatisk. Der er gen-
nem årene brugt alt for mange administrative res-
sourcer på studieaktive studerende der blot har glemt
at forny deres indskrivning. Efter de nye regler skal
Hanne Baunkjær – og andre studerende – derimod
aktivt tilkendegive at de vil fortsætte på uddannelsen
hvis de ikke har været studieaktive i to år. Og har de
ikke bestået eksaminer i tre år, udmeldes de automa-
tisk.

Dette er minimumsregler der gælder alle fakulteter
og fag. Flere har allerede iværksat eller overvejer

mere restriktive krav. På lægeuddannelsen har der i
mange år været ret skrappe tidsgrænser. Andre fag vil
kræve at fx en bacheloruddannelse skal være bestået
på maksimalt fem år. Det er ikke vores hensigt at lave
et rigidt regelsæt. Der kan være gode grunde til at en
student ikke studerer i normal takt: sygdom, værne-
pligt eller lignende. Og de nye regler skal følges op af
en massiv studievejledning. Er en studerende gået i
stå i studiet, skal der tilbydes en samtale med en vej-
leder. Årsagen til den manglede fremdrift skal afdæk-
kes. Der skal laves planer for hvordan den studerende
kommer tilbage på sporet.

Ofte vil det være et godt redskab at indgå en form
for aftale eller kontrakt med den studerende om

hvilke eksaminer der skal klares hvornår. En tæt plan-
lægning af det kommende semester eller to. Der skal

udvikles redskaber, så fagene kan følge med i hvilke
studerende der ikke melder sig til eksaminer, hvem
der ofte melder fra eller dumper flere gange i træk.
Det er vigtigt at tilbyde studerende vejledning når de
første tegn på manglende fremdrift viser sig. Målet er
ikke et overvågningsuniversitet, men at tilbyde ekstra
hjælp og vejledning til de studerende der ikke klarer
sig tilfredsstillende.

Når vi spørger dem der er droppet ud af studierne
om hvorfor det er sket, fortæller de ofte at en af

hovedårsagerne var at der ikke var en mors sjæl på
universitetet der var interesseret i dem. Især på første
år er det et problem. I gymnasietiden blev de skældt
ud når deres fravær var for stort, eller de ikke afleve-
rede skriftlige opgaver til tiden. Underviserne på uni-
versiteterne er til tider ligeglade, og studiekammera-
terne glemmer dem også hurtigt. Universitetet er ikke
noget gymnasium. Studerende må langt hen ad vejen
tage ansvar for deres egne studier. Men overgangen
til dette liv kan være brat. Ofte vil et brev eller en kort
samtale med en studievejleder være tilstrækkelig til at
få en studerende i gang med et fornuftigt studiefor-
løb.

Studievejlederne bør udrustes med en værktøjskas-
se med redskaber der kan bruges i vejledningen af

de studerende der er på skæv kurs. Alle på universite-
tet skal geares til at hjælpe de studerende igennem.
Primært underviserne, men også studievejlederne og
det administrative personale. Den tættere opfølgning
kan også bruges til at finde ud af om der på uddan-
nelserne er særlige flaskehalse hvor for mange stude-
rende går i stå. Og der skal en helt særlig indsats til
overfor de alt for mange specialesumpere. 

Ordningen går ikke ud på at smide studerende ud
fra universitetet. Tværtimod. Flere skal igennem

og gerne lidt hurtigere. Bliver en studerende udskre-
vet på grund af manglende studieaktivitet, skal der
selvfølgelig også være en mulighed for at de kan kom-
me ind igen. I den sammenhæng skal det vurderes om
der er en tro på at den studerende nu har fået udsigt
til at få ægte gang i sin uddannelse. 

Af rektor Linda Nielsen og 

prorektor Jørgen Olsen

Et wake up call
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dem, er det nødvendigt at un-
dervise på engelsk. Det lader
sig umiddelbart gøre inden for
rent kemiske emner, men drej-
er det sig fx om kemiens vi-
denskabsteori, er det noget an-
det. Så er engelsk kemisk fag-
sprog ikke tilstrækkeligt, og
næppe alle kemikere føler at
deres engelskkundskaber slår
til her.

Men alt kan læres, og det er
ikke en umulig opgave at ind-
føre engelsk som undervis-
ningssprog på kemiuddan-
nelserne. Det er blot en dårlig
ide!

Hensynet til det danske
samfund
De fleste vil nok finde det et
kulturelt tab hvis dansk ikke
udvikles i takt med at nye op-
dagelser gøres, og nye teorier
formuleres. Inden for kemi på-
hviler denne opgave bl.a. de
kandidater vi uddanner. 

Kun ved hjælp af et komplet
dansk sprog er det muligt at
formidle nye forskningsresul-
tater til offentligheden, her-
under de politikere der i et de-
mokratisk samfund ikke selv
kan have faglig indsigt i ret
mange af de forhold de lovgi-
ver om. Og manglende kemisk
viden er en dårlig baggrund
for at tage stilling til spørgs-
mål om miljøet, anvendelsen
af nanoteknologi og mange
andre kemirelaterede emner. 

Man kan næppe heller fore-
stille sig at kommende gymna-

Universiteternes uddan-
nelser skal internationa-
liseres, lyder det igen og

igen. I Udviklingskontrakt
2005 lover KU da også at udar-
bejde en internationaliserings-
plan, indeholdende bl.a. en
sprogpolitik, og at udbyde
fremmedsprogede kurser og
studieprogrammer. 

Ønsket om internationalise-
ring leder således til en diskus-
sion om undervisningssprog,
og lad mig som udgangspunkt
tage mit eget fag, kemi.

Internationalisering og
undervisningssprog
Kemi er et globalt fagområde,
og kemiske forskningsresulta-
ter offentliggøres i almindelig-
hed i internationale fagtids-
skrifter hvor engelsk er det do-
minerende sprog. Derfor er
det vigtigt at vore studerende
tilegner sig engelsk kemisk
fagsprog. 

Det sker gennem anvendelse
af engelsksprogede lærebøger,
og de studerende får træning i
at kommunikere både mundt-
ligt og skriftligt på engelsk ved
at deltage i seminarer og arti-
kelskrivning og ved at omgås
udenlandske gæsteforskere.
Det er altså ikke af hensyn til
vore studerendes og kandida-
ters mulighed for at begå sig
internationalt at vi eventuelt
skulle undervise på engelsk.

Anderledes forholder det sig
når talen er om udenlandske
studerende. Vil vi tiltrække

KEMISK SPROGPOLIT IK

Dansk eller 
engelsk?

NY KANDIDATUDDANNELSE:
CAND. MAG. I 

AFRIKASTUDIER
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Ny toårig tværfaglig kandidatuddannelse. 
Et områdestudium der giver indsigt i Afrikas 
økonomi, udvikling, politik, kultur & religion. 
Optagelseskrav: bachelorgrad og gode eng-
elskkundskaber.
Start: 1. september 2005. 

Ansøgningsfrist: 1. juli 2005. 

For merit/enkeltfagsstuderende er ansøgnings-
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Rekvirer ansøgningsskema og informations-
materiale på www.teol.ku.dk/cas 

Center for Afrikastudier,
Købmagergade 46, 4., 1150 Kbh. K.,
tlf. 35322585, e-mail: cas@teol.ku.dk 
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sielærere ikke skulle kunne
undervise i kemi på et forståe-
ligt dansk. Eller at vore kandi-
dater ikke skulle kunne instru-
ere en laboratorietekniker el-
ler udfærdige en kemikalie-
brugsanvisning på dansk. Dis-
se og mange andre hensyn
nødvendiggør dansk som
undervisningssprog.

Undervisningssproget på
kemiuddannelserne
I lyset af ovenstående er
hovedreglen at obligatoriske
kurser på bacheloruddan-
nelserne undervises på dansk.
Men også hensynet til de stu-
derendes sikkerhed nødven-
diggør undervisning på dansk
i kemilaboratorierne de første
år. 

Med de valgfri kurser der
ofte har en mere speciel karak-
ter, forholder det sig derimod
anderledes. De er placeret i
sidste halvdel af bachelorud-
dannelserne, og det er dem
der især appellerer til uden-
landske studerende. Disse kur-
ser undervises derfor på eng-
elsk blot een studerende øn-
sker det. 

Men der er, som anført, go-
de grunde til at opretholde
dansk som undervisnings-
sprog på de obligatoriske kur-
ser. Hvis det af hensyn til den
internationale rekruttering al-
ligevel ønskes at undervisning-
en på disse kurser skal foregå
på engelsk, bør der efter min
mening være tale om en sær-
skilt, parallel aktivitet. Hvad
angår kandidat- og ph.d.-ud-
dannelserne, ser jeg derimod
intet problem i at undervis-
ningen foregår på engelsk. Det
sker fx i det miljøkemiske
hovedfag der udbydes i fælles-
skab mellem KU, DFU, KVL og
DTU.

Sprogpolitik? Ja tak!
Overskriftens »eller« bør altså
være et »og«. Men hvad der
skal foregå på dansk, og hvad
på engelsk, må vi diskutere, og
bolden er hermed spillet vide-
re. 

Resultatet, en sprogpolitik
som lovet i udviklingskontrak-
ten, vil medvirke til at skabe
den klarhed på området der er
nødvendig for at internationa-
liseringen skal lykkes.

Ole Hammerich, studieleder,
Kemisk Institut
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Priser
Oana Ciofu 

Dr.med. ph.d.

Oana Ciofu, 

Panum Institut-

tet, er blevet

tildelt HN-Pri-

sen 2005 på

400.000 kr. til sin forskning i

forebyggelse af bakteriernes

modstandsdygtighed overfor

antibiotika ved hjælp af antioxi-

danter. Antioxidanter kan hæm-

me udviklingen af nogle kræft-

former og kan eventuelt anven-

des som forebyggelse af udvik-

ling af bakteriernes modstands-

dygtighed overfor antibiotika.

Det kan potentielt lede til nye

behandlingsmuligheder for 

kroniske infektioner fx hos pa-

tienter med rygerlunger.

BOLIGER

Bolig søges

København/Frb. 

Periode: Fra 1/9-05 og gerne 

1 år frem.

Størrelse: Lejlighed, 21⁄2-3 vær.,

min. 50 kvm.

Udstyr: Umøbleret.

Lejere: 2 journalistpraktikanter.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: Søren Bjørn-Hansen, 

e-mail: sbha@adm.ku.dk el.

tlf. 2294 9184/6024 6648

København

Periode: Fra 1/8-05 til 31/1-07.

Størrelse: Vær. el. lejlighed. med

køkken og bad.

Udstyr: Umøbleret.

Lejer: Journalistpraktikant på

Universitetsavisen.

Husleje: Maks. 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: Simon J. Pettitt, e-mail:

simon@mail.djh.dk el. 

tlf. 2681 1833.

City el. brokvartererne

Periode: Fra 15/8-05 til 31/5-06.

Størrelse: Lejlighed, min. 21⁄2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Lejere: Russisk gæstelektor m.

familie.

Husleje: 5.-5.500 kr. pr. md.

Kontakt: Karin Outzen, 

tlf. 3532 1448 el. e-mail: 

karino@diku.dk.

City el. brokvartererne

Periode: Fra 15/8-05 til 31/5-06.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Lejere: Amerikansk gæstelektor

K.

Leje: 4.-5.000 kr. pr.md.

Kontakt: Karin Outzen, 

tlf. 3532 1448 el. e-mail: 

karino@diku.dk.

Copenhagen 

Period: From 1/8-05, for 1 year

or more.

Size: Apartment, 1-2 rooms with

kitchen, bathroom and toilet

Equipment: Furnished

Tenant: Chinese scientist.

Rent: Max 4.500 kr. per month

incl. heating, electricity and

water.

Contact: Mingjun, tel. 2921 7206

or e-mail: wang@mai.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/10-05 og 6 mdr.

frem.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.,

køkken og bad.

Lejer: Tjekkisk par.

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md.

Kontakt: Sekretær Nina Alster,

tlf. 3532 0202 el. e-mail: 

alster@kiku.dk.

Copenhagen

Period: From 1/10-05 and up to

6 months.

Size: Apartment.

Equipment: Furnished. 

Tenant: German visiting F scholar.

Contact: E-mail:

mygleba@yahoo.com. or 

tel. +49 345 6949 356.

Christian 

Krarup

Prof. overlæge

og dr.med.

Christian Kra-

rup, Klinisk

Neurofysiolo-

gisk Klinik, Rigshospitalet, har

modtaget 2 mio. kr. fra Lund-

beckfonden. Pengene skal an-

vendes til at belyse sammen-

hængen mellem aktivitet og de-

generation af nervevæv under

omstændigheder hvor energi-

syntesen er reduceret eller op-

hørt. Projektet vil give indblik i

nogle af de mekanismer som

medfører nedbrydning af nerve-

væv samt indblik i hvor der evt.

kan opnås en beskyttelse mod

degeneration.  

Copenhagen

Period: From app. 1/9 and for 

1 year or more.

Size: Apartment, 2 rooms, bath-

room and kitchen.

Equipment: (Un)furnished.

Tenant: Lektor at KUA, non-

smoker, no pets.

Price: Max 5.000 kr. per month

Contact: Alan,e-mail: 

walmsley@hum.ku.dk.

Copenhagen

Period: 1 or max 2 years. 

Size: 1 room with bath and 

kitchen.

Tenant: Student. 

Contact: E-mail:

rsaddo2002@yahoo.com or

tel. 23327 7491614.

København 

Periode: Fra 1/9 til 31/12-05.

Størrelse: Lejlighed el. 1-2 vær.,

gerne med delt køkken og

bad.

Udstyr: Helst møbleret.

Lejer: Tysk forsker, ikkeryger.

Kontakt: Andreas, e-mail: 

awanninger@bi.ku.dk el. 

tlf. 2982 3826.

Bolig udlejes

Islands Brygge

Period: From July or August

2005 and unlimited.

Size: 1 room, 20 sqm.

Equipment: (Un)furnished, ac-

cess to kitchen with sitting

area and bathroom/toilet,

washing machine, dryer, 

internet and cable TV.

Tenant: F, non-smoker.

Rent: 4.000 kr. per month incl.

all.

Deposit: 8.000 kr.

Contact: E-mail: thomsentrine@

hotmail.com or tel. 2721 3112.

Østerbro

Periode: Fra 1/8-05 til 1/2-06.

Størrelse: Lejlighed, 58 kvm., 

2 vær.

Udstyr: Evt. møbleret.

Husleje: 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 4032 0806 el. e-

mail: bachsnak@hotmail.com.

Gentofte

Periode: Fra 1/8-05 til 31/7-06.

Størrelse: Værelse, ca. 15 kvm. 

Udstyr: Evt. møbleret, adgang til

køkken, bad, spisestue, have,

terrasse og vaskemaskine.

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. 

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: E-mail: sauer@kiku.dk.

Amager

Periode: Fra 1/9 til 31/12-05, evt.

forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 90 kvm., 

3 vær., spisekøkken og bade-

værelse. 

Udstyr: Møbleret, adgang til

gård og vaskekælder.

Lejer: Gæsteforsker el.lign.,

ikkeryger.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl. el,

På eventyr i forskernes klub

Eske Willerslevs forskerkarriere kan sagtens tåle betegnelsen even-

tyrlig. 33 år gammel kan han nu pryde sit visitkort med titel både

som professor og som pelsjæger. Han er dermed den yngste profes-

sor på hele Københavns Universitet med en videnskabelig produk-

tion på 34 artikler, deriblandt en 6 stk. i tidsskrifterne Nature og 

Science.

Den faglige fællesnævner for Eske Willerslevs forskning er fossilt

dna, dvs. undersøgelser af det genetiske materiale fra fossiler.

Blandt Eskes hidtidige fund er en 30.000 år gammel mammut fra 

Sibirien, planterester fra Centralasien i iskernerne på Grønland og

en 3 meter høj og 200 kg tung hunmoa fra New Zealand.

Stræber eller nørd er dog ikke passende betegnelser for Eske. Han

tog 6 måneder ud af sit studium for at leve i total isolation som

pelsjæger i de sibiriske ødemarker i Jakutien. Hele fire rejser til

Sibirien bl.a. sammen med tvillingebroderen Rane har givet de to

plads i Eventyrernes Klub. Og det er nu som dengang hverken en

søgen efter succes eller økonomisk gevinst der har drevet ham på

nye eventyr.

Han har som forsker rejst verden tyndt, og der er altid bud efter

ham inden for mange forskellige forskningsfelter. Han har deltaget

i iskerneboringer på Grønland, undersøgt den forsvundne landbro

mellem Alaska og Sibirien og skændtes med NASA om deres resulta-

ter fra Lake Vostock ved Antarktis.

Eske Willerslev har trods tilbud fra England, Canada, USA og Fran-

krig valgt at vende hjem til et professorat på Det Naturvidenskabe-

lige Fakultet. Han bliver dermed den yngste professor på hele 

Københavns Universitet. Efter eget udsagn valgte han Danmark for

at vise at man også her kan bedrive high profile forskning. Og fordi

forskningsmiljøet er unikt – primært fordi danske studerende lærer

at tænke selv. 
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EU-bevillinger til KU

Ved årets uddeling af EUs efter-

tragtede Marie Curie Excellence

Fellows er Det Naturvidenskabe-

lige Fakultet kommet helt i top.

Det naturvidenskabelige Fakul-

tet er som det eneste fakultet i

Danmark blevet tildelt bevillin-

ger. Det er blevet til hele to be-

villinger på i alt ca. 3 mio. euro.   

Marie Curie Excellence bevilling-

er søges af fremragende euro-

pæiske forskere for at danne

transnationale forskergrupper.

Det var to yngre italienske for-

skere, Patrizia D’Ettorre og

Francesco Sannino, der skal lede

nye projekter på henholdsvis

Biologisk Institut hos prof. 

Jacobus J. Boomsma og Niels

Bohr Institutet hos prof. Andrew

D. Jackson og lektor Poul Henrik

Damgaard.

Patrizia 

D’Ettorre der

har fået 1,5

mio. euro til sit

arbejde på Bio-

logisk Institut,

kommer fra en

stilling ved Regensburg Univer-

sitet i Tyskland. Hun skal ved

Center for Social Evolution an-

vende myrer og hvepse til at

studere hvordan medlemmerne

af et insektsamfund kommuni-

kerer med hinanden ved hjælp

af kemiske stoffer.

Francesco 

Sanninos for-

skergruppe 

på Niels Bohr

Institutet skal

arbejde med

‘Gauge-teorier

for fundamentale interaktioner’

inden for teoretisk fysik. Fran-

cesco har sammensat et interna-

tionalt hold med forskere fra

MIT og Brookhaven i USA samt

Scuola Normale Superiore i Ita-

lien. Han har modtaget 1,4 mio.

euro over 4 år til arbejdet. 

NAVNE

Jubilæum
Poul Erik 

Lindelof

Reception i 

anledning af

professor 

Lindelofs 40 års

jubilæum på

KU den 16. juni kl. 15.30 på 

Niels Bohr Instituttet, Aud. C 

og D.



Success in the lab, failure in the clinic: 
Robert Koch and tuberculin therapy
Foredrag af dr.phil. Christoph Gradmann, Institut für Geschichte der Medizin, Universität Heidelberg,

Tyskland. Se www.museion.ku.dk/sker/forum.aspx.

Tid: 16/6 kl. 14.30-16.00

Sted: Medicinsk Museion, Fredericiagade 18, 1. sal, mødelokalet

Arr.: Forum for tværvidenskabelig medicinhistorie

Seminar i anledning af professor Søren Johansens 40 års jubilæum
On the approximation error of chi-squared tests in discrete statistical models ved prof. Ib Skovgaard,

Kongelig Veterinær- og Landbohøjskole og Estimation of structure ved prof. Steffen Lauritzen, 

University of Oxford, England. Efter det faglige program er der reception til kl. 17.30 i lok. E419.

Tid: 17/6 kl. 14.15-16.00

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, Aud. 4

Arr.: Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik

Den katolske (homo)seksualitet
Vi får en rundtur i kirken og hører om katolikkernes tro og lærdomme. Derefter taler vi lidt om 

kirkens forhold til homoseksualitet – og til seksualitet i hele taget

Tid: 17/6 kl. 20.15

Sted: Jesu Hjerte Kirke, Stenosgade 4

Tilmelding: Til Jann Kuusisaari, tlf. 3284 2502, e-mail: jann@profile.cc

Arr.: BLUS, bøsse-lesbisk universitetsstuderende og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i 

København

Fest i Studenterforeningen
Sommerfest. Tilmelding senest den 12/6 på e-mail: tilmeld@studenterforeningen.dk. 75 kr. for 

medlemmer, 200 kr. for andre

Tid: 18/6

Sted: Munkekælderen På Københavns Universitet

Arr.: Studenterforeningen
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varme, vand, internet og ka-

bel tv.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

randicharlotte@city.dk.

Copenhagen N

Period: From 1/9-05 to 1/7 or

1/8-06.

Size: Apartment, 98 sqm.

Equipment: Fully furnished,

washing machine and dish

washer.

Rent: 7.500 kr. per month incl.

utilities.

Deposit: 15.000 kr.

Contact: E-mail:

jedwards@hum.ku.dk.

Nørrebro 

Periode: Fra ca. 1/9-05 til 1/6-06. 

Størrelse: Lejlighed, 92 kvm., 

31⁄2 vær. 

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken,

bad, vaske- og opvaskemaski-

ne og tv. 

Lejer: Ikkeryger, ingen børn. 

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl. el,

varme, vand og adsl. 

Depositum: 25.000 kr. 

Kontakt: E-mail: kmart@mail.dk

el. tlf. 2236 1369.

Christianshavn 

Period: From 1/9-05 to 1/7-06. 

Size: Apartment, 38 sqm., 

1 room. 

Equipment: (Un)furnished, bath,

kitchen, internet and court-

yard. 

Rent: 4.000 kr. per month incl.

water, heating, electricity, and

internet. 

Deposit: 8.000 kr.

Contact: E-mail:

rasmusm@hum.ku.dk.

Amager

Period: From primo August 2005

to app. June 2006.

Size: Apartment, 54 sqm., 

2 rooms with kitchen and

bathroom.

Equipment: Fully/partly furnish-

ed. Access to courtyard. 

Tenant: Non-smoker

Rent: 4.300 kr. per month incl.

water, heating, electricity, and

cable TV.

Deposit: 7.000 kr.

Contact: Camilla Christensen, 

e-mail : Camilla_kc@

hotmail.com or tel. 2877 7749.

Vesterbro

Periode: Fra 15/7-05 til 15/1-06.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Seng, bord, stol, skab.

Adgang til køkken, bad, va-

skemaskine og internet.

Lejer: Helst M.

Husleje: 2.200 kr. pr. md. inkl.

alt.

Depositum: 2.200 kr.

Kontakt: E-mail:

krogness@hum.ku.dk.

Dragør Sydstrand

Periode: Fra 1/10-05 til 1/1-06,

evt. kun til dec. 2005.

Størrelse: Villa, 3 vær., 120 kvm,

Contact: Lone Skov Al Awssi, 

tel. 3314 5131 or e-mail:

alawssi@get2net.dk.

København

Periode: Fra sept. 2005 til feb.

2006.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær.

Udstyr: Alle faciliteter.

Lejer: K gæstelærer.

Husleje: Ca. 4.000 kr. pr md. 

Kontakt: E-mail: 

anne.chansen@adr.dk.

Trørød

Period: From mid August and up

to 3-4 years.

Size: House, 188 sqm. and 

4 bedrooms.

Tenants: Suitable for a family

with 3 children. 

Rent: 17.000 kr. per month incl.

charges.

Contact: Ole Egberg Mikkelsen,

e-mail: olemik@um.dk or tel.

3392 1250.

Brønshøj 

Periode: Fra 1/6 til 1/9-05. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

78 kvm. 

Udstyr: Møbleret, op- og vaske-

maskine, internet, kabel tv og

altan. 

Lejere: Par, ikkerygere. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

varme. 

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: E-mail: Gunnar@

bi.ku.dk el. tlf. 3889 7009. 

Vanløse  

Periode: Fra 1/9-05 til 1/2-06. 

Størrelse: Lejlighed, 50 kvm., 

2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl. el,

vand, bredbånd og kabel tv. 

Kontakt: Tlf. 2323 9050.

Vanløse

Period: From Sept. 2005 to Jan.

or Feb. 2006.

Size: Room, 16 sqm., with en-

trance, toilet and bath and tea

kitchen.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 2.500 kr. per month incl.

electricity, heating and water.

Deposit 5.000 kr.

Contact: E-mail: 

ingrid.leth@privat.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/9-05 til 1/2-06.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

92 kvm.

Udstyr: Evt. delvist møbleret.

Køkken, bad, op- og vaske-

maskine.

Lejer: Gæsteforsker el. maks. 

3 gæstestud.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug, ca. 1.000 kr. pr. md. 

Depositum: 24.000 kr.

Kontakt: Hakon Iversen, e-mail:

hakon@mail.tele.dk.

spisekøkken, bad og bryggers.

Udstyr: Møbleret. Have. Vaske-

maskine, tumbler, opvaske-

maskine og adsl.

Lejer: Ingen husdyr, ikkeryger. 

Husleje: 12.500 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: E-mail: chrilon@hot-

mail.com el. tlf. 3965 8080.

Holte

Periode: Fra 1/9-05 til 1/7-06.

Størrelse: Hus, 140 kvm, stue,

køkken/alrum, bryggers og 

2 badevær.

Udstyr: Møbleret. Have og 

terrasse.

Husleje: 12.000 kr. pr. md inkl. 

el og varme.

Kontakt: Tlf. 6139 7379 el. 

e-mail: cul@as3.dk.

Frederiksberg

Period: From 1/8-05 to 1/7-06.

Size: Apartment, 3 rooms, 96

sqm. Kitchen and access to

garden.

Equipment: Unfurnished. Wash-

ing machine and dishwasher. 

Tenant: Family.

Rent: 8.000 kr. per month excl.

gas, electricity and heating

Deposit: 24.000 kr.

Contact: E-mail:

mw@nepa.ku.dk.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/9-05 til 1/2-06.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Møbleret, vaskemaskine

i kælderen. 

Husleje: Ca. 6.500 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: Sanne, tlf. 2680 8808.

København K

Periode: Fra 1/8 el. 1/9-05 og

maks. 2 år frem.

Størrelse: Værelser i lejlighed – 

i alt 4 store og 1 lille.

Udstyr: Evt. møbleret. 2 bade-

værelser, vaskemaskine/tørre-

tumbler, spisekøkken, adgang

til tagterrasse og gårdhave.

Husleje: Ca. 4.500 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: E-mail: bgm@email.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 15/8-05 til 31/1-06.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

kabel tv og vaskeri i kælde-

ren.

Lejer: Gæsteforsker el.lign.,

ikkeryger.

Husleje: 6.500 kr. pr md. inkl.

alt.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Julie, e-mail:

julietr@s5.stud.ku.dk.

Copenhagen City

Period: As soon as possible. 

Size: Apartment, 150 sqm. 

Equipment: Kitchen, bathroom,

balcony, yard, washing ma-

chine and dishwasher.

Rent: 13.000 kr. per month. 

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

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

og bringes kun én gang. 

Deadline 22/8 for avis 10 der udkommer 1/9 og 

deadline 5/9 for avis 11 der udkommer 15/9.

The Idea of the Gothic Cathedral from the Post-Medieval 
to the Post-Modern

Tid: 17-19/6

Sted: Teologisk Fakultet, Købmagergade 44-46

Arr.: Dr. Stephanie A. Glaser, www.teol.ku.dk/kulturarv

The colloquium brings together a select group of experts from the fields of architecture, art history and

literature in order to engage the traditional disciplines in collaboration on a theme which has already

proved fruitful and important as the literary colloquium, La Cathédrale, organized in 2000 by Joëlle

Prungnaud at the Centre de Recherches en Littérature Générale et Comparée de Lille 3, and the recent

books by Elizabeth Emery and Segolène Le Men conspicuously demonstrated. From this interdisciplinary

perspective, moreover, the colloquium aims to push the larger discussion on Gothic Revival and of Medi-

evalism to new brinks and to open up new venues of study, which may include textual-architectural

interactions, by incorporating a variety of methodologies and perspectives on the medieval monument

and its importance and overwhelming presence in the modern period. 
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Studenterforeningens fødselsdag
Reception. Evt. tilmelding til e-mail: 

tilmeld@studenterforeningen.dk

Tid: 16/7 kl. 16.00

Sted: Café Finderup Lade, KUA

Arr.: Studenterforeningen

Unveling the Hidden: 
An interdisciplinary conference on divination
Se program på www.unveiling-the-hidden.dk

Tid: 1-3/8 kl. 9.30-17.00

Sted: Aleksandersalen, Bispetorvet 1-3

Arr.: Med støtte fra KUs satsningsområde Religion I det 21. år-

hundrede, andersl@hum.ku.dk

Toward a Science of Consciousness 2005: 
Methodological and Conceptual Issues
Konference. Program og tilmelding på www.cfs.ku.dk/tsc2005

Tid: 17-20/8

Sted: Panum Instituttet, KU

Arr.: Dan Zahavi, Nini Prætorius, Andreas Roepstorff, Oliver 

Kauffmann og Morten Overgaard

Religion Out of Place. Civil Religion, 
Nationalism, and Globalization in the 
21st Century
Hovedtalerne er prof. Anthony D. Smith, London School of Econo-

mics; prof. Roger O’Toole, University of Toronto, Canada og prof.

Pål Repstad, Agder Högskole, Norge.  Læs mere på www.religion-

out-of-place.dk.

Tid: 29-31/8

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09, 27.0.17 og 22.0.11

Tilmelding: Til ahvit@hum.ku.dk

Arr.: Adjunkt, ph.d. Annika Hvithamar; netredaktør, ph.d. 

Morten Højsgaard; ph.d.-stipendiat, cand.mag. Brian Jacobsen og

prof., mag.art. Margit Warburg

Schizophrenia: Boundaries, psychopathology,
and pathogenesis
Se program på www.cfs.ku.dk.

Tid: 8-9/9 

Sted: Se programmet

Tilmelding: Senest 1/7 til Louise Dahl, Psykiatrisk Afd., e-mail:

Louise.Dahl@hh.hosp.dk

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning (Josef Parnas); Graduate

School of Neuroscience, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; og

Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afd. (Peter Handest)

Antropologisk Analyse og udvalgte temaer i
Sundhedsantropologi 
Forelæsningsrække for meritstud. og stud. under Åben Uddannelse

på Institut for Antropologi. Se mere på www.anthro.ku.dk. under

merit- og åben uddannelse. Ansøgningsfrist 15/8, kl. 12.00

Tid: Efterår 2005

Arr.: Institut for Antropologi

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET
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Frederiksberg

Periode: Fra 9/8-05 til 9/6-06.

Størrelse: Lejlighed, 104 kvm., 

4 vær.

Udstyr: Delvist møbleret, gård-

miljø og vaskerum.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme, gas, el og licens.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3534 1169 el. 

e-mail: peteroggry@os.dk.

City

Period: As soon as possible and

up to 2-3 years.

Size: Apartment, 2 rooms, 

113 sqm.

Equipment: (Un)furnished, 

kitchen with all utilities and

dishwasher. Washing machine

and dryer.

Rent: 10.000 kr. per month.

Contact: E-mail: sonderby@

unhcr.ch or saf@cowi.org.ug.

Frederiksberg

Period: From 1/8-05 to 15/1-06.

Size: Apartment, 3 rooms, 110

sqm., kitchen and bathroom.

Equipment: Fully furnished,

washer, dryer and microwave.

Rent: 10.000 kr. per month incl.

water, electricity, cable, Inter-

net and heating.

Tenant: Non-smoker.

Deposit: 10.000 kr.

Contact: E-mail: 

kasperdoessing@hotmail.com

or rwellejus@hotmail.com.

Holte

Periode: Fra 1/10-05 til 31/7-06.

Størrelse: Villa, 300 kvm. Have

med adgang til skovbryn og

sø.

Udstyr: Helt el. delvist møbleret.

Op- og vaskemaskine, tørre-

tumbler og bredbånd.

Husleje: 14.500 kr. ekskl. for-

brug.

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: E-mail: ow@ifs.ku.dk

el. tlf. 4546 1744.

Emdrup

Periode: Fra 1/8-05 til 15/1-06.

Størrelse: Hus med have og va-

skekælder.

Udstyr: Fuldt møbleret. Op- og

vaskemaskine, tv og internet.

Husleje: 12.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: ewhelge@

ifi.ku.dk el. jhelge@mfi.ku.dk.

STILLINGER

Rektor
Sted: Københavns Universitet.

Indhold: Rektor skal i samspil

med bestyrelsen og universi-

tetets personale lede en

stærkt forgrenet organisation

og varetage universitetets

interesser nationalt og inter-

nationalt. 

Kvalifikationer: Forskningsmæs-

sig erfaring svarende til pro-

fessorniveau, undervisningser-

faring fra videregående ud-

dannelser og ledelsesmæssige

kvalifikationer, gerne fra

komplekse organisationer.

Ansøgningsfrist: 12/8-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

opslag.

VIP-stillinger

Samfundsvidenskab

Positions in Finance and
Economics
Place of employment: Institute

of Economics.

Contents: Professorship in 

Finance, assistant/associate

professor in Finance, profes-

sorship in Development Eco-

nomics and fixed term profes-

sorship in Economics.

Deadline of applications: 

16/9-05.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this

extract. See www.econ.ku.dk/

Institute/jobs.

Kandidat
Sted: Universitetsklinikken, 

Institut for Psykologi.

Indhold: 1 etårig kandidatstil-

ling på børne- og/el. voksen-

området. 

Kvalifikationer: Cand.psych.

samt klinisk erfaring og inter-

esse for forskning.

Til besættelse: 1/9-05.

Ansøgningsfrist: 22/6-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger/ el kontakt Personale

og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Sekre-

tær Heidi Riiber, tlf. 3532

8725 el. klinikleder Susanne

Lunn, tlf. 3532 8680.

Adjunkter
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: 2 treårige videreud-

dannelsesstillinger med

forsknings- og undervisnings-

forpligtelse.

Kvalifikationer: Ph.d. i antropo-

logi el.lign. med solidt kend-

skab til antropologisk teori og

metode samt dokumenteret

feltarbejdserfaring.

Til besættelse: 1/1-06.

Ansøgningsfrist: 15/8-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Kirsten Hastrup, 

tlf. 3532 3460 el. e-mail: kir-

sten.hastrup@anthro.ku.dk.

Sundhedsvidenskab

Professorat
Sted: Institut for Medicinsk

Mikrobiologi og Immunologi.

Indhold: 5-årigt professorat

MSO i Malaria Patogenese og

Immunologi.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 15/8-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el kontakt fakultetet,

tlf. 3532 7118.

Yderligere oplysninger: Prof.

Thor Theander, tlf. 3532 7677

el. institutleder Carsten 

Geisler, tlf. 3532 7880.

Vicestatsobducent
Sted: Retspatologisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut.

Indhold: Vicestatsobducenten

skal sammen med statsobdu-

centen og de to øvrige vice-

statsobducenter varetager rå-

dighedsforpligtelsen alle døg-

nets 24 timer og alle årets 

365 dage med henblik på vej-

ledning i retsmedicinske

spørgsmål.

Til besættelse: 1/7-05 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 15/8-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt fakultetet,

tlf. 3532 7118.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder, statsobducent,

prof. Hans Petter Hougen, 

tlf. 3532 6165 el. institutleder,

prof. Niels Morling, tlf. 

3532 6113.

Eksterne lektorer 
Sted: Den Pædagogisk Udviklen-

de Funktion i Region Øst, 

Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Indhold: 11⁄2 stilling i almen me-

dicin med bl.a. medicinsk pæ-

dagogisk rådgivning, udvikle

og afholde kurser i lærings-

og evalueringsmetoder/un-

derstøtte implementering af

metoderne på afdelings-

niveau.

Omfang: Tidsbegrænset i 3 år

med tiltrædelse snarest mu-

ligt.

Ansøgningsfrist: 1/7-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger el. kontakt fakultets-

sekretariatet, tlf. 3532 7048.

Kollegier

Elers Kollegium
Periode: Efteråret 2005.

Målgruppe: Studerende fra KU

el. DTU med 2 års beståede

studier. Evt. slægtninge af

fundator el. dennes hustru

har fortrinsret, vedlæg doku-

mentation. 

Kollegiet: Ligger i St. Kannike-

stræde og har 20 alumneplad-

ser. 

Faciliteter: Værelser på 9-22

kvm. Til kollegiet hører bl.a.

bibliotek, computerrum, sau-

na og have med kroketbane.

Der er desuden tilknyttet en-

kelte mindre legater.

Husleje: 1.340 kr. pr. md. for stu-

derende og 2.010 kr. pr. md.

for kandidater samt 125 kr. pr.

md. til kollegiekassen.

Ansøgning: Benyt Københavns

Universitets ansøgningsskema

for De Gamle Kollegier der 

fås på SU-kontoret. Vedlæg

skriftlig motivation.

Ansøgningsfrist: 1/7-05.

Yderligere oplysninger: Inspec-

tor Collegii, tlf. 7730 9266 el.

7730 9263. 

Regensen
Periode: I løbet af sommeren og

efteråret 2005 bliver et antal

kollegieværelser ledige.

Målgruppe: Studerende ved KU

el. DTU der har taget eksami-

ner svarende til 2 års norme-

ret studietid med min. 8 i gen-

nemsnit. Særlige optagelses-

berettigede er grønlændere

og færinger der kan tildeles

regensplads direkte efter be-

stået studentereksamen. Ved

bedømmelsen af ansøgningen

lægges særlig vægt på ansø-

gerens sociale og økonomiske

forhold.

Kollegiet: Ligger i Indre by og

har plads til 100 studerende.

Hunde og katte er ikke tilladt. 

Husleje: 1.340 kr. pr. md. inkl.

telefonabonnement samt 

75 kr. pr. md. til div. fælles-

udgifter.

Ansøgning: Ansøgningsskema

fås hos SU-kontoret, 

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/7-05.   

Yderligere oplysninger: Se

www.regensen.dk el. kontakt

Regensens Klokkere på e-

mail: klokker@regensen.dk.

Ret til mere viden. Ny ansøgningsfrist!
På Jura er der nu tilbud om meritkurser for studerende fra andre fag

end jura. Ansøgningsfristen er udskudt til den 15. juli 2005 til de tre

kurser Introduktion til Jura, Introduktion til Formueret og Miljøret. 

Læs mere på www.sis.ku.dk/jur.

Legatbolig i Paris

Statens legatbolig i Paris giver danske videnskabsmænd og kunst-

nere mulighed for ca. 1 måneds ophold i Paris. Boligen – med op-

holdsstue, sovealkove, badeværelse og køkken – er fuldt møble-

ret og udstyret til 4 personer. Huslejen er 925 euro/md. inkl. var-

me, lys og telefonabonnement. Ansøgning om ophold i 2006 med

oplysninger om personlige og professionelle forhold og en be-

skrivelse af opholdets formål sendes inden 30/9-05 til: Ludvig

Preetzmann-Aggerholm og Hustrus Stiftelse, Kontorchef Lars

Thuesen, Kommunikationsenheden, Udenrigsministeriet, 

Asiatisk Plads 2, 1448 Kbh. K.



Jazzfestival på Musikvidenskab
Foreningen MI-Jazz arrangerer igen i år den succesfulde jazzfestival på Musikviden-

skabeligt Institut. I år kan jazzen opleves i dagene 7-9. juli.

Mere info fås hos Troels J. Dilling, e-mail: tjd@studentergaarden.dk el. tlf. 2184 4967. 
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tlf. 3532 3761 el. e-mail: 

fjeldsoe@hum.ku.dk.

Naturvidenskab

Undervisningsassistent
Sted: Botanisk Laboratorium.

Indhold: Øvelsesundervisning 

i Organismernes diversitet,

højere planter.

Omfang: 4 øvelseshold a 14x2 ti-

mer fra 29/8 til 15/10-05. 

Ansøgning: Vedlægges cv, mrk.

‘UASS, Organismernes diversi-

tet, højere planter’ og sendes

til Institutsekretær Jette Sø-

dahl, Biologisk Institut, Ø. Fa-

rimagsgade 2D, 1353 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 7/7-05, 

kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: 

Lektor Signe Frederiksen, 

e-mail: signef@bi.ku.dk el. 

tlf. 35322158. 

TAP-stillinger

AC-fuldmægtig 
Sted: Centre for Textile Re-

search, Saxo-Institutttet

Indhold: Projektstyring af øko-

nomi, mødereferater, web-

administrator, fundraising,

korrespondance, løn- og per-

sonaleforhold, forsknings-

assistance m.v.

Kvalifikationer: Godt kendskab

til it og engelsk.

Omfang: 30 timer/uge med be-

sættelse 1/8-05 el. snarest der-

efter.

Fuldt opslag: 

Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 24/6-05.

Yderligere oplysninger: 

Centerleder Marie-Louise

Nosch, tlf. 3532 9409 el. 

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

Dokumentalist
Sted: Dansk Grundforsknings-

fonds Center for Sociolingvis-

tiske Sprogforandringsstudier

og Afdeling for dialektforsk-

ning, Nordisk Forskningsinsti-

tut.

Indhold: Bl.a. informationsbetje-

ning af forskere, registrering

af informanter og optagelser,

registrering, sikring og vedli-

geholdelse af optagelser.

Kvalifikationer: Bibliotekar,

cand.scient.bibl. el.lign. 

Til besættelse: 1/7-05 el. snarest

muligt.

Ansøgningsfrist: 20/6-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.dgcss.dk og

www.hum.ku.dk/dialekt/

Yderligere oplysninger: 

Prof. Frans Gregersen, tlf.

3532 8354 el. afdelingsleder

Jann Scheuer, tlf. 3532 8502.

Forskningssekretær
Sted: Afdeling for Social Medi-

cin, Institut for Folkesund-

hedsvidenskab.

Indhold: Forskningsadministra-

Humaniora

Ekstern lektor
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Undervisning i analyse

og satslære i et bredt udvalg

af stilarter.

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelse på kandidatniveau samt

undervisningserfaring.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Ansøgningsfrist: 1/7-05, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Michael Fjeldsøe,

tlf. 3532 3761 el. e-mail: 

fjeldsoe@hum.ku.dk.

Ekstern lektor
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Undervisning inden for

det 20. århundredes musik-

teater og musikteaterproduk-

tion.

Kvalifikationer: Relevant uddan-

nelse på kandidatniveau samt

kvalifikationer på højt akade-

misk niveau inden for emnet

og undervisningserfaring på

universitetsniveau.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Ansøgningsfrist: 1/7-05, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Michael Fjeldsøe,

tlf. 3532 3761 el. e-mail: 

fjeldsoe@hum.ku.dk.

Undervisningsassistent
Sted: Slavisk Studienævn, Øst-

europainstituttet.

Indhold: Russisk propædeutik,

10 timer/uge i efteråret 2005.

Til besættelse: 1/9-05.

Ansøgning sendes til: Studiele-

der Joel Nordborg Nielsen,

Slavisk Studienævn, Østeuro-

pæisk Afdeling, Snorresgade

17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 23/6-05, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Joel Nordborg Nielsen, 

tlf. 3532 8525.

Undervisningsassistent
Sted: Musikvidenskabeligt Insti-

tut.

Indhold: Undervisning i sang

med særligt henblik på ryt-

misk sang. 

Kvalifikationer: Faglig relevant

uddannelse samt pædagogisk

erfaring.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Ansøgningsfrist: 1/7-05, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Michael Fjeldsøe,

Forskningsassistent
Sted: Farmakologisk Institut,

Molecular Neuropharmacolo-

gy Group.

Indhold: Forskning i neurofar-

makologi.

Kvalifikationer: Cand.scient. el.

tilsvarende med medicinsk el.

humanbiologisk baggrund.

Ansøgningsfrist: 20/6-05, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/stil-

linger.

Undervisningsassistenter
Sted: Medicinsk Videnskabs-

teori.

Indhold: Undervisning med 

13 konfrontationstimer på 

3. semester under den nye

studieordning samt evalue-

ring.

Kvalifikationer: Ansøgningerne

skal indeholde oplysninger

om faglige og pædagogiske

kvalifikationer og om hoved-

stilling haves.

Ansøgning: Stiles til studiesekre-

tær Ulla Lau Rolvsen, Afdeling

for Medicinsk Videnskabs-

teori, Panum Instituttet, 

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 30/6-05.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Peter

Rossel, tlf. 3532 7934.

Undervisningsassistenter
Sted: Medicinsk Videnskabs-

teori.

Indhold: Undervisningen omfat-

ter 10 konfrontationstimer på

6. semester under den nye

studieordning.

Kvalifikationer: Ansøgere som

tidligere selv har gennemgået

kurserne i Medicinsk Viden-

skabsteori, foretrækkes.

Ansøgningsfrist: 30/6-05. 

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Michael

Norup, tlf. 3532 7952.

Undervisningsassistenter
Sted: Medicinsk Videnskabs-

teori.

Indhold: Undervisningen omfat-

ter 18 konfrontationstimer på

8. semester under den nye

studieordning samt evalue-

ring.

Kvalifikationer: Ansøgere som

tidligere selv har gennemgået

kurserne i Medicinsk Viden-

skabsteori, foretrækkes.

Ansøgning: Stiles til studiesekre-

tær Ulla Lau Rolvsen, Afdeling

for Medicinsk Videnskabsteo-

ri, Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 30/6-05. 

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Michael

Norup, tlf. 3532 7952.

tion i forbindelse med flere

forskningsprojekter. 

Omfang: 5 år, min. 181⁄2 timer/

uge el. efter aftale. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/

stillinger.

Ansøgningsfrist: 24/6-05, 

kl. 12.00.  

Studievejleder
Sted: Afdelingen for engelsk, 

Institut for Engelsk, Germansk

og Romansk.

Indhold: Bl.a. vejledning af pri-

mært engelskstuderende på

dagstudiet og Åbent Universi-

tet om studiets indhold og

opbygning.

Omfang: 200 timer/semester

med besættelse 1/8-05 el. sna-

rest derefter.

Ansøgningsfrist: 1/7-05, 

kl. 12.00.

Studentermedhjælper
Sted: Center for Sprogteknologi.

Indhold: Regnskabsmæssige og

administrative opgaver. 

Kvalifikationer: Interesse for

regnskaber og økonomisty-

ring.

Omfang: 10 timer/uge fordelt

på 2 dage.

Ansøgning: Sendes med cv til

Center for Sprogteknologi,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S, att:

souschef Hanne Fersøe, 

e-mail: hanne@cst.dk el. 

tlf. 3532 9073. Se www.cst.dk.

Ansøgningsfrist: 1/7-05. 

Fuldt opslag: Se

www.cst.dk/job/index.html.

Andre stillinger

Praktikant
Sted: Den Centrale Studie- og

Erhvervsvejledning, Køben-

havns Universitet.

Indhold: Inspirationsopsamling,

udvikling af studievejledning-

ens websider samt om at 

arbejde med integration af

vores forskellige kommunika-

tionsindsatser.

Omfang: Efterår 2005.

Fuldt opslag. Se

www.hum.ku.dk/erhverv/prak

tik/index.html.

Legater

Professor, dr.phil. Arthur
Christensen og Hustrus 
Legat for Orientalister
Målgruppe: Forskere der har 

bestået kandidateksamen el.

magisterkonferens ved uni-

versiteterne i Kbh. el. Århus,

og som studerer sprog, littera-

tur el. kultur på en af de ori-

entalske filologiers område.

Støtte: To legatportioner er til

uddeling. Støtten, som bl.a.

kan omfatte rejseunderstøt-

telse, skal fortrinsvis komme

forskere inden for Den Nære

Orient til gode. Ansøgere må

kunne dokumentere viden-

skabelige evner i form af pu-

blicerede arbejder.

Ansøgning: Intet skema. Ansøg-

ningen skal indeholde cpr.nr.

og privatadresse samt oplys-

ning om evt. tidligere modta-

gelse af legatet. 

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultet, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/8-05.

STØTTE

Ph.d.-stipendier

Jura
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold/kvalifikationer: Forsker-

uddannelse for juridiske kan-

didater el.lign.

Omfang: 3 år. 

Ansøgningsfrist: 7/7-05, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Odontologi

Sted: Odontologisk Institut.

Indhold: 3 ph.d.-stipendier der

omfatter forskning i odonto-

logi og undervisning inden

for området.

Kvalifikationer: Afsluttet kandi-

dateksamen.

Til besættelse: 1/11-05.  

Ansøgningsfrist: 1/9-05.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt ph.d.-administra-

tionen, tlf. 3532 7095.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Nils-Erik Fiehn,

tlf. 3532 6500.

Scholarstipendier

Japanese Government
(Monbusho) Scholarships
Indhold: 1 stipendium af 2 års

varighed fra april 2006 til

marts 2008 og 1 stipendium af

11⁄2 års varighed fra okt. 2006

til marts 2008. 

Ansøgning: Kontakt Cirius, 

Viggo Haarløv, tlf. 3395 7063

el. e-mail: vh@ciriusmail.dk.

Se www.ciriusonline.dk/

Default.asp?ID=388.

Ansøgningsfrist: 4/7-05.

Hjerne- og bevidstheds-
forskning
Indhold: Et antal scholarstipen-

dier inden for hjerne- og be-

vidsthedsforskning med hen-

blik på at sikre unge stude-

rende mulighed for uforstyr-

ret at beskæftige sig med

forskning inden for satsnings-

området Krop og bevidstheds

forskningsområder.

Ansøgningsfrist: 31/8-05, 

kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Se www.ku.dk/

satsning/krop_og_bevidsthed.

Seniorstipendier

Gigtforeningen
Indhold: 1 seniorstipendium.

Omfang: 1 år, men kan evt. for-

længes.

Til besættelse: 1/2-06 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 27/9-05

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se  www.gigtfor-

eningen.dk/forskning.

Yderligere oplysninger: Marian-

ne Pagels, tlf. 3977 8073.
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FORSVAR

Disputatsforsvar

Naturvidenskab

Subsurface oxygen consump-

tion – environmental controls

and impacts

Doktorand: Bo Elberling.

Tid: 14/9-05, kl. 13.15.   

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, Aud. B. 

Officielle opponenter: Prof. 

Søren Christensen og prof.

William H. Schlesinger.

Opponenter ex auditorio: Kan

tilmelde sig hos forsvarslede-

ren.

Afhandlingen: Fås ved Informa-

tionen, Geografisk Institut,

Øster Voldgade 10, tlf. 

3532 2500. Indstillingen fås

ved henvendelse til Det natur-

videnskabelige Fakultet, 

tlf. 3532 4256 el. e-mail:

gin@adm.ku.dk.

Storbyens ændrede social-

geografi. Storkøbenhavn i et

Nordvesteuropæisk perspektiv

Doktorand: Hans Thor Ander-

sen.

Tid: 30/9-05, kl. 14.00.   

Sted: Studiestræde 6, o. gården.   

Officielle opponenter: Prof. 

Bo Lenntorp og prof. Terje

Wessel.

Opponenter ex auditorio: Kan

tilmelde sig hos forsvarslede-

ren.

Afhandlingen: Fås fra 1/9-05 ved

henvendelse til Informatio-

nen, Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10. Indstillingen fås

ved henvendelse til Det natur-

videnskabelige Fakultet, 

tlf. 3532 4256 el. e-mail:

gin@adm.ku.dk.

Ph.d.-forsvar

Jura

Slægtens funktion i nordisk 

højmiddelalderret – Kanonisk

retsideologi og fredsskabende

lovgining

Kandidat: Cand.mag Helle Vogt. 

Tid: 1/7-05, kl. 14.00.

Sted: Alexandersalen, 

Bispetorv 1-3.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Det Juridiske

Dekansekretariat, Skinder-

gade 14 og på Juridisk Labo-

ratorium, Studietræde 34.

Samfundsvidenskab

Labor Market Dynamics in 

Macroeconomics

Kandidat: Cand.oecon. Søren

Gaard.

Tid: 17/6-05, kl. 15.00.

Sted: Økonomisk Institut, Stu-

diestræde 6, 2. sal, St. Øvelses-

sal.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Karin Eriksson, 

tlf. 3532 3011. 

A Cultural Economy of Satellite.

Television in India

Kandidat: Norbert Wildermuth.

Tid: 24/6-05, kl. 13.15. 

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling, afdeling

for Film- og Medievidenskab.

Naturvidenskab

Molecular characterization of

human mannose-binding lectin

gene variants

Kandidat: Cand.scient Flemming

Larsen.

Tid: 13/6-05, kl. 10.15.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140 

Modelling relativistic astro-

physics at the large and small

scale

Kandidat: Troels Haugbølle.

Tid: 14/6-05, kl. 10.00.

Sted: Niels Bohr Institutet, 

Rockefeller Komplekset, 

Juliane Maries Vej 30, 

Auditoriet.

Afhandlingen: Kan ses på

www.astro.ku.dk/~troels_h/.

Data Analysis of the Microwave

Observations from the TOPHAT

Experiment: From Time Ordered

Data to the Angular Power

Spectrum

Kandidat: Dan Fleron Gregor.

Tid: 21/6-05, kl. 13.15.

Sted: Niels Bohr Institutet, 

Rockefeller Komplekset, 

Juliane Maries Vej 30, Aud.

Afhandlingen: Fås ved hen-

vendelse til forfatteren, 

e-mail: fleron@dsri.dk.

Essays in Empirical Demand

Analysis: Evidence from Panel

Data

Kandidat: Cand.scient.oecon.

Mette Lunde Christensen.

Tid: 23/6-05, kl. 14.00.

Sted: Økonomisk Institut, Stu-

diestræde 6, 2 sal, St. Øvelses-

sal. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Karin Eriksson, 

tlf. 3532 3011.

Sundhedsvidenskab

Inflammatory Mediators in 

Infants Infected with Respira-

tory Syncytial Virus (RSV)

Kandidat: Morten Breindahl.

Tid: 17/6-05, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Hann-

over Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

breindahl@dadlnet.dk.

Health impact of zoonotic Sal-

monella and other foodborne

bacterial gastrointestinal infec-

tions, with particular reference

to antimicrobial drug resistance

in Salmonella Typhimurium

Kandidat: Morten Helms.

Tid: 21/6-05, kl. 14.00.

Sted: Statens Serum Institut,

bygning 43, Foredragssalen.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

helms@dadlnet.dk. Se også

www.sund.ku.dk/ph.d.-

forsvar/resumeMortenHelms.

htm.  

Electrocardiographic ST de-

pression. Similarities in its 

prevalence and prognostic 

significance in the population

and in patients with arterial

hypertension

Kandidat: Carsten Toftager 

Larsen.

Tid: 24/6-05, kl. 14.00.

Sted: Store Auditorium, Amts-

sygehuset i Gentofte.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

toftager@dadlnet.dk. Se og-

såwww.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeCarstenToftager-

Larsen.htm.

Humaniora

Sjælen efter døden. Kunstens

og religionens krise i den sene

danske guldalder

Kandidat: Lasse Horne Kjæld-

gaard.

Tid: 24/6-05, kl. 13.15. 

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn og hjemlån i Det Kgl.

Biblioteks information på

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst, Diamanten samt

på Institut for Nordiske Stu-

dier og Sprogvidenskab.

Er du sæddonor?
Potentielle, aktive eller forhenværende sæddonorer søges som infor-

manter til antropologisk undersøgelse om sæddonorer i Danmark. 

Klik ind på www.feltstudie.dk for nærmere beskrivelse.

Sport and Body
6 åbne forelæsninger

17. august
Fascist Body As Political Icon; Shaping the Superman

Professor J. A. Mangan, Strathclyde University, England

18. august 
Disability Sport and the Body

Professor Gudrun Doll-Tepper, Freie Universität, Berlin, Tyskland 

Understanding disabled, impaired, and ill bodies: The possibilities and pitfalls of narrative

Dr. Brett Smith, University of Exeter, England

19. august 
Gymnastics, Politics and Male Aesthetics 

Professor Hans Bonde, Institut for Idræt, KU

The American Racialization of Non-white Bodies

Professor Gerald Gems, North Central College, Naperville, USA

20. august 
Body, Health and Sport in Modern China

Professor Dong Jinxia, Beijing University, Kina

21. august 
Bodily Perfection Experts. Training and Drug Regimes in Danish Gyms

Lektor Inge Kryger Pedersen, Sociologisk Institut, KU  

The Sociology of the Body

Lektor Søren Damkjær, Institut for Idræt, KU

22. august 
The Male Body and the Consumer Culture

Professor Kari Fasting, Norges Idrettshøgskole, Oslo  

Alle foredrag finder sted kl. 9.00-11.00 på Institut for Idræt, Nørre Allé 53, Store Auditorium. 

Arrangør er Institut for Idræt, Afdeling for Humaniora og Samfundsvidenskab, www.ifi.ku.dk, 

og kontaktperson Anne Lykke Poulsen, e-mail: apoulsen@ifi.ku.dk.

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



FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE

Af Gry Giftig Gaihede

En eksamensstresset elev
ombringer sin sadistiske
lærer med plantegiften

stryknin i fortællingen om det
forsømte forår. Virkelige gift-
mord lader dog ikke fiktionen
noget efter. I 1978 blev en bul-
garsk systemkritiker dræbt i
London af en forbipasserendes
paraply. Den injicerede en gift-
ampul med ricin i hans lår –
ren inspiration for agent 007
og andre med attentatintentio-
ner.

Sidste år nød den daværen-
de ukrainske oppositions præ-
sidentkandidat en suppe hos
chefen for sikkerhedstjenes-
ten. Det fortrød han senere da

kramperne i hans mave tog til.
I dag – en forgiftning senere –
ligner Jusjtjenko som bekendt
et lavalandskab i ansigtet.

Der er noget på en gang dra-
gende og skræmmende ved
giftige planter. Og mangen en
kriminalforfatter har hentet
inspiration i haven til sine listi-
ge mord. 

Botanisk Museum er Dan-
marks største herbarium der
opbevarer materiale til
forskning. En gang om året, i
sommermånederne og i efter-
årsferien, åbnes museet for en
udstilling om et udvalgt bota-
nisk emne. Museet har tidlige-
re haft velbesøgte udstillinger
om blandt andet tropiske frug-
ter og krydderier. Denne som-

indtages i moderate mængder.
En del planter er dødeligt gifti-
ge selv i meget små doser. 

Planterne er dog ikke kun
skadelige. Mange bruges til
fremstilling af medicin, andre
bruges til jagt og fiskeri. Gifti-
ge planter misbruges også som
narko – opiumvalmue, koka og
hamp – eller til mord.

Hvilken giftplante har suve-
rænt flest dødsfald på samvit-
tigheden? Tobakken. Det kan
man blandt meget andet læse i
arrangørernes udstillingshæf-
te der på forbilledlig vis under-
holder med saftige anekdoter
og oplyser om historiske fakta. 

God forbrydelse, øh, fornø-
jelse.

gbg@adm.ku.dk

mer står menuen på giftige
planter.

Host hark
Botanisk Museum præsenterer
en buket af de giftige planter
omkring os. Mange af de plan-
ter vi selv vælger at omgive os
med, er potente giftplanter
uden at ret mange af os ved
det. Måske fordi vi ikke bliver
gjort opmærksomme på det;
måske fordi vi ikke har brug
for at vide det.

Alle planter indeholder me-
re eller mindre giftige stoffer,
men deres art og koncentra-
tion varierer. De fleste vegeta-
riske fødevarer er i praksis
ganske ufarlige mens andre, fx
mange krydderier, kun bør

Københavns Universitet

Universitetsavisen

Krystalgade 16

1172 København K

ID 11021

A

Fatal flora
Jorden er giftig. Botanisk Museums sommerudstilling 
handler om farlige planter og historiske giftmord 

FARLIG ATTRAKTION –
Nektaren fra den solgule rodo-

dendron Guldazalea er giftig, 

og i USA har flere slikmunde 

været syge efter indtagelse af

vildhonning herfra.

Giftplanter
Udstillingen Giftplanter arrangeres i samarbejde med Botanisk Have der opsætter skilte ved udvalgte giftplanter. Udstillingen er åben

fra 25. juni til 14. august og igen fra 10. oktober til 23. oktober. Åbningstiden er kl. 12-16, og udstillingen er gratis. Botanisk Museum

ligger i Botanisk Have med indgang fra Gothersgade 130. Der arrangeres omvisninger i haven som annonceres ved opslag i udstillings-

lokalet.

Læs mere på www.botaniskmuseum.dk/bot/ og evt. www.giftinformationen.dk

HIDSIG PRYDPLANTE –
Kæmpebjørnekloen stammer fra

Kaukasus’ bjerge og blev indført

til Danmark som prydplante om-

kring 1870. Nu breder den sig

voldsomt og ukontrollabelt på

bekostning af den vilde flora.

Plantesaften kan i kombination

med sollys give alvorlige skader

på huden. 

UDSKÅREN ALRUNEROD – Alrunens faktis-

ke egenskaber er for længst overhalet af dens ma-

giske ry. Som Harry Potter erfarede på troldmands-

skolen, er dens skrig sønderrivende. Men hvis plan-

ten er trukket op af en sort hund (der godt nok går

til ved samme lejlighed) og derefter overhældt

med urin eller menstruationsblod, så er man garan-

teret et langt liv med oceanisk seksuel nydelse.

F
O

T
O

: 
B

JA
R

N
E

 P
E

T
E

R
S

S
O

N
F

O
T

O
: 

B
JA

R
N

E
 P

E
T

E
R

S
S

O
N

F
O

T
O

: 
IN

G
E

B
O

R
G

 N
IE

L
S

E
N




