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

En lejlighed 
til at skrive Modsætninger

mødes
Mange ting kan gå galt når journa-
listik møder videnskab, men trods
modsætningerne er mediernes
fokus på forskning mere og mere

nødvendig, lød budskabet på
konference om etik i viden-
skabsformidling  
LÆS SIDE 6 Krigens 

ondskab
Vi lever i den officielle pacifismes
tid hvor FN’s sikkerhedsråd vurderer
hvilke krige der er retfærdige. Men
krig er ond, og det har en historie
LÆS VIDENSKABET SIDE 8-9

københavns  univers itet

Universitetsavisen
28 0305 03

Hvis du vil undgå den dårlige samvittighed
og samtidig være effektiv, skal du arbejde
på specialet som et dagjob. Det gøres
bedst sammen med andre
LÆS SIDE 4-5 

Bureaukratisk
bachelor
Mange studerende risikerer at blive
forsinket i op til et år hvis de misser
et fag på bacheloruddannelsen. Det
kan blive en realitet når den nye
universitetsreform bliver vedtaget,
frygter de studerende  
LÆS SIDE 3
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Universitetsavisen

Torsdag den 13. marts var lidt af en festdag for
Københavns Universitet, og især for Økono-
misk Institut. Den nybagte KU-økonom

Rasmus Pilegaard kunne rejse til Bruxelles og mod-
tage førstepræmien i konkurrencen ‘Euroclear Euro
Grant’. Han vandt prisen for sit universitetsspeciale
om det europæiske pengemarked og blev dermed
15.000 euro (ca. 110.000 kroner) rigere.

Og det var slet ikke det
mest opsigtsvækkende

ved den historie. I dagene der
fulgte skrev de danske aviser
om det nærmest utænkelige:
Euroclear Euro Grant har
været uddelt i alt tre gange.
Hver gang har en studerende
fra Økonomisk Institut ved KU
erobret det øverste podium på
sejrsskammelen i skarp kon-
kurrence med Europas stærke-
ste universiteter. Det gav gen-
lyd i pressen med overskrifter
som ‘Københavns Universitet
scorer akademisk hattrick’ og
‘Sejr igen’. Dagbladet Børsen indledte sin artikel
med ordene: ‘Europamesterskabet i nationaløkono-
mi har taget fast ophold på Københavns Universitet’.

Og det må have været svært for dommerkomiteen
at træffe beslutningen om at give KU guld end-

nu engang. Ville det ikke se bedre ud hvis flere uni-
versiteter blandede sig i konkurrencen og dermed
markerede deres interesse for den Europæiske Mo-
netære Union? Jeg vil gætte på at dommerne meget
aktivt har ledt efter modkandidater blandt de 45
deltagende europæiske universiteter, og det gør jo
KU-sejren så meget mere exceptionel.

Studieleder Peter Erling Nielsen fra Økonomisk In-
stitut var i Bruxelles på instituttets og universitets

vegne. Han havde også god grund til at være glad,
for Økonomisk Institut får en belønning på cirka 1,1
million kroner for den studerendes bedrift. Det er
penge der vil blive brugt til rejsestipendier for uni-
versitetets studerende, ligesom det i øvrigt er sket de
foregående to år. 

Idenne tid hvor debatten om universiteterne let får
en lidt træt tone, er det skønt med den slags sejre.

De er med til at minde os om vores hovedformål som
stadig er at forske og uddanne »til højeste niveau«.
De er med til at bevise at det lykkes, og at KU på
mange områder er med helt i front, på trods af vil-
kår som undertiden kan føles vanskelige.

Og heldigvis er Økonomisk
Institut ikke ene om at

bringe internationale sejre
hjem til København. Det var og-
så i marts at et hold af fire jura-
studerende for første gang
bragte KU i finalen i European
Law Moot Court Competition.
Forud lå en bemærkelsesværdig
sejr i regionalfinalen som blev
afholdt i Bratislava, og KU er
også på dette felt helt med i
front, i øvrigt i konkurrence
med 80 europæiske universite-
ter. Rammen for European Law
Moot Court Competition er et
processpil hvor de studerende

påtager sig rollerne som henholdsvis forsvarer, an-
klager, kommissionsrepræsentant og generaladvo-
kat. De får en fiktiv sag, som var den forelagt for EF-
domstolen, og de skal så dyste mod de andre hold
og vurderes på kvaliteten af juridiske argumenter in-
den for EU-retten.

Hvilken betydning har disse enkeltstående sejre,
vil nogen måske spørge. Handler det ikke om ge-

nerelt at arbejde for et fagligt højt niveau på alle
fag? Naturligvis, men jeg tror alligevel at guldme-
daljer, offentlige anprisninger og faglige anerken-
delser er vigtige for os som universitet. Dels kan de
være med til at tiltrække studerende og forskerkræf-
ter til universitetet. Dels er de et stærkt argument i
debatten om universitets faglige niveau. Det kan i
længden give alle kandidater fra KU bedre mulighe-
der i kampen om job. Og endelig giver medaljerne
os endnu bedre mulighed for at tage ordet i den ver-
den som for hver dag bliver endnu mere internatio-
nal. Derfor skal prisvinderne både have en lykønsk-
ning og en tak herfra. ■

Tre gange guld til Økonomi
MEDALJEVINDER: 28-årige Rasmus
Pilegaard var synligt glad da han torsdag
13. marts fik overrakt guldmedaljen i
konkurrencen om Euroclear Euro Grant
ved en ceremoni i Bruxelles. Det er tredje
gang i træk at en økonomistuderende fra
Københavns Universitet løber med første-
præmien og dermed scorer 15.000 Euro
(ca. 110.000 kroner) til sig selv og
150.000 Euro (ca. 1,1 million kroner) til
Økonomisk Institut. Rasmus Pilegaard får
sin guldmedalje for specialet »Extracting
the risk premium from the euro area
Money Market«. Det er en teknisk opgave
inden for det felt, som i fagsproget kaldes
økonometri – en disciplin, der kombine-
rer metoder fra økonomisk teori, mate-

matik og teoretisk statistik. Sideløbende med studierne har han arbej-
det som økonom-statistiker ved den Europæiske Centralbank i Frank-
furt. Euroclear Bank har indstiftet prisen for at »forene den akademi-
ske verden med et forenet Europas forretningsbehov«. 
Læs mere på: www.euroclear.com.

Færre søger ind på KU

KVOTE II: Lidt færre kvote 2-ansøgere ønsker at studere ved Køben-
havns Universitet i år. KU havde ved ansøgningsfristen den 15. marts
2003 modtaget i alt 8376 ansøgninger. Men kun 4775 ansøgere havde
KU som førsteprioritet. I forhold til sidste år hvor 5000 ansøgere valg-
te KU som deres førsteprioritet, betyder det et lille fald på 4,5 procent.
Størst er faldet på Det Juridiske Fakultet som har oplevet et fald på 20
procent i forhold til sidste år. For Humaniora er faldet på lidt over 7
procent, mens Det Naturvidenskabelige Fakultet har næsten 8 procent
færre ansøgere. Derimod kan Sundhedsvidenskabeligt Fakultet glæde
sig over en stigning på mere end 6 procent. Alle disse tal kan dog
ændre sig i kvote 1-runden som tegner sig for langt det største optag.  

Styr på snyderiet

EKSAMEN: Københavns Universitet vil investere i et softwarepro-
gram der kan hjælpe til at afsløre eksamenssnyd. Det amerikanske
program scanner internetsider i forsøget på at finde ud af om stude-
rende har brugt nettet til at hente lidt for meget inspiration til deres
opgaver. Selv om den studerende har rettet ord eller tegnsætning, så
er programmet stadig i stand til at opspore det. Eksamenssnyd er iføl-
ge specialkonsulent Lars Melin i Studieadministrationen blevet mere
udbredt de sidste par år fordi nye eksamensformer med mere hjem-
mearbejde er blevet indført. Inden for de seneste seks måneder er 20
sager endt på rektors bord mens en række mindre sager er blevet be-
handlet ude på fakulteterne, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Nye uddannelser springer ud

MASTER: Københavns Universitet lancerer nu den første master-ud-
dannelse i idræt herhjemme. Uddannelsen har fået titlen ‘Master i id-
ræt og velfærd’, og den henvender sig til konsulenter, forvaltere, un-
dervisere og socialarbejdere der er i berøring med idræt i offentlige
og private organisationer. Hvis Undervisningsministeriet godkender
den nye uddannelse, kan første hold studerende begynde undervis-
ningen til september, skriver Idrætsliv. Også en ny, tværfaglig master-
uddannelse i integreret planlægning går i gang den 1. september. Ud-
dannelsen er rettet mod personer der allerede har erhvervserfaring
inden for planlægnings- og forvaltningsopgaver. 

Af rektor Linda Nielsen 

Kvinders støtte til krigen vokser 
»Jeg tror det betyder enormt meget, at medierne laver færre historier om

hverdagslivet blandt irakerne og deres familier, end de gjorde før krigen.

Til gengæld følger tv-stationerne de amerikanske soldater meget tæt, og

man får et billede af, at de er nogle almindelige mennesker med liv og

følelser som alle andre.« 

Kvindeforsker og filosof Robin May Schott, 

Københavns Universitet til BT den 26. marts.

»Jeg tror at guldmedaljer,
offentlige anprisninger og

faglige anerkendelser er vigtige
for os som universitet. 

Dels kan de være med til at
tiltrække studerende og

forskerkræfter til universitetet.
Dels er de et stærkt argument 

i debatten om universitets
faglige niveau.«

MEDALJEVINDER –
Rasmus Pilegaard fremviser

stolt sin førstepræmie ved

ceremonien i Bruxelles.
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UNIVERS ITETSREFORM ▼  

Mindre valgfrihed
»De studerende skal have mulighed for at planlægge deres studieforløb i forhold til eksempelvis praktik eller

udlandsophold. Ved en placering af bachelorprojektet på tredje år skaber man et rigidt studieforløb der ikke

er hensigtsmæssigt for de studerende. Dermed er det direkte i modstrid med tanken om fleksibilitet i uddan-

nelsesforløbene.«

Fra Forenede Studenterråds henvendelse til medlemmerne af Folketingets udvalg 

for Videnskab og Teknologi om den nye universitetslov( L 125 – bilag 81).

Af Lise K. Lauridsen

Universitetsloven handler
ikke kun om styreform.
Også uddannelserne vil

politikerne gerne gøre mere in-
ternationale, fleksible og kon-
kurrencedygtige. Men stik
imod de gode hensigter, så risi-
kerer den nye universitetslov at
have den helt modsatte effekt,
mener de studerende. 

Årsagen er et par paragraffer
om bachelorprojektet og om
optagelse på overbygningen.
Når den nye universitetslov træ-
der i kraft den 1. juli, er det ef-
ter al sandsynlighed slut med at
kunne begynde på overbygnin-

gen hvis man mangler et fag på
bachelordelen. Og det er stu-
denterorganisationerne bekym-
rede over.

»Nogle udskyder et fag på
grund af studiejobs, andre får
børn, dumper til eksamen eller
bliver syge. Det vil få konse-
kvenser for vanvittigt mange
studerende at de ikke kan star-
te på overbygningen før de er
færdige med deres bachelorop-
gave,« siger Stine Østergren,
medlem af Konsistorium for
Forenede Studenterråd.

Også studerende der vil til
udlandet på deres tredje år, får
problemer. Medmindre det
udenlandske universitet har et

bachelorprojekt med vejleder,
hvilket er sjældent, så skal den
studerende afbryde sit udveks-
lingsophold for at tage til Dan-
mark og skrive projekt.

Ingen adgangs-
begrænsning
Studerende der mangler et fag
eller to på bachelordelen, kan i
dag godt begynde på kandidat-
delen via dispensationer. Under
den nye universitetslov skal en
central optagelse sluse alle stude-
rende igennem optagelse num-
mer to til kandidatuddannel-
sen, og det risikerer at gøre stu-
dietiden en del mere besværlig. 

»Jeg er bange for at en ny

central koordineret tilmelding
vil gøre systemet meget mere
bureaukratisk og rigidt fordi
det skal administreres af DJØF’er
der ikke ved særligt meget om
vores uddannelse. Jeg synes
politikerne skal være opmærk-
somme på at de kan skyde sig
selv i foden,« siger dekan på Na-
turvidenskab, Henrik Jeppesen.

Venstres uddannelsesord-
fører, Hanne Severinsen, er op-
mærksom på de praktiske pro-
blemer der kan være forbundet
med de nye regler for bachelor-
uddannelsen.

»Vi ønsker en afrundet ba-
cheloruddannelse. Jeg tør ikke
love at vi vil bløde op på regler-

ne, men vi overvejer om der
skal være en begrænset dispen-
sationsmulighed hvis der skulle
være ekstraordinære praktiske
problemer. Men nu skal det
altså være alvor med bachelor-
graden som i teorien blev gen-
nemført for 10 år siden. Univer-
siteterne kunne godt selv have
gjort mere for at tage bachelor-
delen alvorligt. Flere steder på
universitetet har man endnu ik-
ke indrettet uddannelserne så
der reelt er tale om en selvstæn-
dig uddannelse,« siger Hanne
Severinsen.

En ny internt koordineret til-
melding kunne lugte lidt af ad-
gangsbegrænsning til kandidat-
uddannelserne. Men det afviser
Hanne Severinsen:

»En ny interuniversitær koor-
dineret tilmelding skulle meget
gerne synliggøre andre mulig-
heder end den slagne vej. For at
undgå adgangsbegrænsning,
har vi sikret at de studerende
kan fortsætte på deres eget fag
på overbygningen.«

Dårligere gymnasielærere
Den ny universitetslovs regler
på uddannelsesområdet kan
også gøre det meget besværligt
for de studerende at blive gym-
nasielærere.

Under de nuværende regler
kan universitetet forlænge ud-

dannelserne med et halvt års-
værk når de studerende har ta-
get fag på to forskellige fakulte-
ter for at få kompetence til at
blive gymnasielærere. Den mu-
lighed har universitetet ikke
længere efter den 1. juli. Og det
gør det svært at tage sidefag på
et andet fag eller fakultet. Det
ekstra halve årsværk skulle nem-
lig kompensere for det ekstra
arbejde der er i at skifte fra en
videnskabstradition til en anden.

»Det er ærgerligt hvis de stu-
derende fravælger muligheden
for at blive kandidat med to
meget forskellige fag. Tofags-
kandidaterne er netop nogle af
de mest efterspurgte på gymna-
sierne,« siger dekan på Naturvi-
denskab, Henrik Jeppesen.

»Jeg synes det er lidt taleban-
agtigt at politikerne ikke vil
flytte sig på dette område. 
At gøre det mere besværligt at
tage to forskellige fag på fx 
to fakulteter, fremmer ikke
politikernes mål om at vi ud-
danner flere og bedre gymna-
sielærere.«  

Hanne Severinsen mener
først og fremmest at det er op
til universiteterne selv at bløde
systemerne op, så vilkårene for
de studerende der vil uddanne
sig til gymnasielærere, bliver
bedre. ■

likl@adm.ku.dk

Mange studerende risikerer at blive forsinket i op til et år hvis de misser
et fag på bacheloruddannelsen. Det kan blive en realitet når den nye
universitetsreform bliver vedtaget, frygter de studerende

F O T O :  P O L F O T O
BUREAUKRATI – De stu-

derende vil under den nye

universitetslov få mindre frihed til

at tilrettelægge deres egne

uddannelser, mener Forenede

Studenterråd.

Din uddannelse efter den ny universitetslov

Den nye universitetslov der træder i kraft 1. juli, vil gøre bachelorud-

dannelsen til et afrundet forløb og skabe mere progression i uddan-

nelserne. 

Bachelorprojektet skal ligge på tredje år og ikke på andet år som det

nu er tilfældet på nogle fag. På samme måde kan specialet heller ikke

påbegyndes før alle andre eksamener er færdige. I dag kan de stude-

rende mere eller mindre selv tilrettelægge deres uddannelsesforløb. 

For at blive optaget på kandidatuddannelsen, skal de studerende søge

om optagelse på en Interuniversitær Koordineret Tilmelding (IU-KoT).

IU-KoT skal gøre det lettere at skifte til andre overbygninger. De stude-

rende er dog kun garanteret plads på den uddannelse de er bachelorer i.

Muligheden for at forlænge bacheloruddannelsen med et halvt års-

værk når den studerende tager sidefag på et andet fakultet, er blevet

fjernet. Forlængelsen har været forbeholdt studerende der ville kva-

lificere sig til at undervise i gymnasiet hvor to fag er påkrævet.

Studerende på tredje år der læser i udlandet, kan i mange tilfælde

blive tvunget til at afbryde deres udlandsophold for at tage hjem og

skrive bachelorprojekt. 

Bureaukratisk bachelor
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AF Thomas Wiben

Et helt år alene foran com-
puteren kun omgivet af en
stabel bøger og sine egne

tanker. Sådan ser virkeligheden
ud for mange specialestuderen-
de. Men ikke for de tre
danskstuderende Nikolaj Zeu-
then, Kristine Kabel og Iben
Schulze. De har nemlig fundet
sammen i en specialelejlighed. 

Ganske vist skriver de om så
forskellige emner som neuro-
æstetik, sammenhængen mel-
lem den tyske früh-romantik og
den danske halvfemserlittera-
tur samt den sproglige artikula-
tion af begrebet osteoporose.
Alligevel har de foretrukket et
arbejdsfællesskab i en lille lej-
lighed på Østerbro til sammen-
lagt kun 900 kr. om måneden.
Men hvorfor egentlig cykle den
lange vej hertil hver dag når
man kunne blive hjemme i sin
stue?

»Her har jeg ikke en eneste
kanal ud over den der er mel-
lem mig og specialet. Derhjem-
me er det sværere at koncentre-
re sig. Telefonen ringer, og man
kan hele tiden checke sin e-
mail. Der er simpelthen flere
kanaler man kan blive forstyr-
ret på,« siger Nikolaj, der nu be-
tragter specialet som et fuld-
tidsjob.

En tidlig martseftermiddag
er Universitetsavisen på besøg.
Lyset strømmer ind ad koøjet i
den atelier-lignende lejlighed
og spreder en varm og hyggelig
atmosfære. Samtidig hersker
her dog en seriøs stemning i det
rummelige lyse lokale hvor tre
skriveborde er strategisk place-
ret i forhold til hinanden. Dette
er et sted hvor der arbejdes.

»Det er utrolig vigtigt at
komme væk fra sin lejlighed
hver dag. Alle ens bøger er her-
ude, og dem tager man ikke
med hjem. Her arbejder man,
for der er ikke mulighed for at
gøre så mange andre ting, og
derhjemme kan man så holde
fri. På den måde er arbejde og
fritid adskilt,« siger Iben. 

Lejligheden blev fundet via

en respons på et simpelt opslag
i Netto hvor en tidligere specia-
lestuderende søgte efter et sted
at skrive sit speciale. Herefter
er den ‘gået i arv’ til andre stu-
derende der stod foran at skulle
give sig i kast med det store af-
sluttende specialeprojekt.

Det er op til en selv 
Springet fra almindelig stude-
rende til specialestuderende
virker uoverskueligt på mange.
Man forlader de faste rammer
såsom undervisning, læsegrup-
per og eksaminer der trods alt
kunne holde en fast gennem
studieforløbet. Nu skal man til
at definere alting selv – lige fra
valget af emnet til hvordan
man strukturerer sin hverdag. 

Det er udelukkende op til en
selv at skabe en struktur man
kan læne sig op ad. Der er tilsy-
neladende ikke megen hjælp at
hente fra hverken KU eller Det
Kgl. Bibliotek.

»På Det Kgl. Bibliotek skal
man enten være forsker eller
have behov for en samling der
kun findes på biblioteket for at
få en fast plads,« oplevede Iben.

Som almindelig specialestu-
derende på KU er det svært at
få en fast skriveplads hvor man
kan opbevare sine ting, og det
er ikke særlig attraktivt hver
dag at skulle transportere sine
bøger og computer frem og til-
bage mellem biblioteket og ens
hjem. Ganske vist bliver der på
institutniveau hvert semester
holdt endagskurser om at skri-
ve speciale, men derudover er
det småt med hjælp fra univer-
sitetets side.

En undtagelse er de specia-
leworkshops formidlingscen-
trene på de forskellige fakulte-
ter afholder. Men de tre
danskstuderende savner initia-
tiver på institutniveau der kan
knytte studerende med lignen-
de interesser sammen i arbejds-
fællesskaber. 

Forståelse forpligter  
Et arbejdsfællesskab er dog net-
op hvad der er blevet skabt i
denne specialelejlighed. Her

deler man lokale med andre
der sidder i samme situation
som en selv. Gennem speciale-
lejligheden er der blevet skabt
en langt stærkere forståelses-
ramme for de tre studerende og
en daglig mulighed for socialt
samvær og en ligeværdig dialog.

»Her er man i et forum hvor
det er normalt at skrive specia-
le, og det forstår de andre. Da
jeg sad derhjemme syntes min
kæreste det var lidt mærkeligt
at sidde med den samme ab-
strakte og teoretiske problem-
stilling dag efter dag. Herude
giver det mening på en anden
måde,« som Nikolaj udtrykker
det.

Det er ikke blot internt at de
tre specialeskrivere har kunnet
mærke en større forståelse og
accept af det de laver; speciale-
lejligheden har også haft en af-
smittende, positiv effekt udad-
til. For nu ligner specialet fak-
tisk et rigtigt arbejde.

»Ens venner og familie kan
bedre forstå at man har en fuld-
tidsbeskæftigelse. Derhjemme
er det svært at sige til en ven:
Du kan altså ikke komme ind,
jeg arbejder. Herude er det me-
get nemmere at sætte de
grænser, og folk respekterer det
på en anden måde,« siger Kri-
stine. 

Den forståelse man nu møder
fra sin omgangskreds og sine
medstuderende, er vigtig for
Iben, Kristine og Nikolaj fordi
det skaber en forpligtelse til at
komme ud og få noget fra
hånden hver dag. Kernen i at
have en specialelejlighed sam-
men er nemlig at man ikke læn-
gere er anonym. Man deler et

socialt forum, og det skaber en
forpligtelse overfor andre; en
forpligtelse der holder en fast. 

For de tre danskstuderende
har det betydet en bedre ar-
bejdsdisciplin der har gjort at
de alle regner med at blive fær-
dige til sommer efter knap et
års arbejde. ■

twj@adm.ku.dk

TEMA OM SPECIALESKRIVNING ▼  

Høje karakterer er et must
»Pædagogisk Center foretog i 2000 en undersøgelse på Samfundsvidenskab og Humaniora af de specialestu-

derendes forventninger til den foranstående vejledning. Samlet ligger karakterforventningen på 10,15 i gen-

nemsnit. Højest er forventningerne på Humaniora hvor ikke mindre end 16% regner med at få 13!«

De studerendes forventninger til specialevejledning – en spørgeundersøgelse. Juni 2000.  

En lejlighed 
til at skrive
Hvis man vil undgå den dårlige samvittighed og
samtidig være effektiv, skal man arbejde på specialet
som et dagjob. Det er nemmest i en specialelejlighed

Bindende kontrakter

På Københavns Universitet har det in-

gen konsekvens hvis man ikke overhol-

der specialekontrakten. Sådan er det ik-

ke på andre videregående uddannelser.

På Danmarks Tekniske Universitet er

der ingen kære mor. Her udformer den

studerende sammen med sin vejleder

en kontrakt inden det afsluttende spe-

cialeprojekt skal realiseres. Afhængig af

projektets størrelse forpligter den stu-

derende sig til at færdiggøre specialet

på minimum fem måneder eller maksi-

mum et år.

Hvis denne frist overskrides, bliver

man prompte rykket for det. Herefter

er der dog en mulighed for at få en ud-

sættelse – dog kun på tre uger. Hvis

specialet ikke er afleveret inden da,

falder hammeren. Den studerende risi-

kerer øjeblikkelig udsmidning.

Ganske vist kan man søge om en

dispensation for at få bevilget ekstra

tid. Men denne dispensation skal være

særdeles velbegrundet. 

Det kan være måleudstyr der er ble-

vet ødelagt eller alvorlige sygdomspro-

blemer. Andre undskyldninger gælder

ikke.

Det er dog yderst sjældent at det bli-

ver nødvendigt. Således har DTU’s stu-

dievejledning aldrig hørt om nogen der

har overskredet tidsfristen.

Det samme idealscenario gælder på

Copenhagen Business School, også

kendt som Handelshøjskolen i Køben-

havn. De har ganske vist ikke nogen

fast regel for hvor megen tid man må

bruge på specialet, men hvis man ikke

har afleveret senest fem år efter man

begyndte sin overbygning, kan man bli-

ve smidt ud. Muligheden for dispensati-

on er dog også til stede her.

For begge uddannelsesinstitutioner

gælder det altså at det har alvorlige

konsekvenser hvis man ikke holder sig

inden for tidsrammen. Derfor bliver de-

res studerende færdige til tiden – noget

KU kun kan drømme om.
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FÆLLESSKAB –
Nikolaj, Kristine (t.v.) og Iben 

har skabt et arbejdsfællesskab 

i specialelejligheden.
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Af Thomas Wiben

Ien årrække har cand.psych.
Lotte Rienecker fra Formid-
lingscentret på KUA vejledt

specialeskrivere; både dem der
står overfor at skulle i gang
med det store projekt, og dem
der er gået i stå med det. Rien-
ecker er en kvinde der vælger
sine ord med omhu, men de
mange erfaringer med strande-
de specialestuderende kan hun
dog godt opsummere meget
klart: 

»At gennemføre specialet på
seks måneder kan kun lade sig
gøre hvis alt klapper, og hvis
der overhovedet ikke opstår
nogle problemer undervejs.
Ellers er det ikke muligt.«

Studerende der er løbet ind i
problemer med specialet, kan
groft sagt deles op i to kategori-
er. Den første kategori rummer
studerende med faglige proble-
mer. Det er ‘udsætterne’ som
bruger for megen tid på at ud-
skyde deres arbejde og derfor
ender med at blive ineffektive. 

De har ofte mange store ide-
er, men der mangler det skarpe
fokus der kan skære et ambi-
tiøst og måske vidtløftigt oplæg
ned til en velfungerende og
sammenhængende tekst. De
mangler simpelthen en grund-
læggende struktur på deres ar-
bejde og på deres tekst. Det kan
man dog gøre noget ved, hvad
de mange specialeworkshops i
Formidlingscentret vidner om. 

De deprimerede
De studerende i den anden ka-
tegori er derimod sværere at
hjælpe fordi deres problemer er
mere personlige. Det er de ‘de-
primerede specialeskrivere’.
Man behøver ikke at være psy-
kisk ustabil eller at have en de-
pression i klinisk forstand for at
komme i denne kategori. Blot
en mindre ubalance i ens per-
sonlige liv kan være nok til at
fremkalde stærke rystelser når
man sidder alene og skriver
speciale. Det hænger ifølge Lot-
te Rienecker sammen med at

specialeskrivningen er en me-
get krævende, men samtidig
også skrøbelig proces. 

»Man skal have et mentalt
overskud for at kunne lave et
mentalt stykke arbejde. Så hvis
man følelsesmæssigt er et andet
sted, kan det ikke lade sig gøre.«

At skrive speciale er først og
fremmest et intellektuelt arbej-
de der ikke i nær samme grad
som andre typer job involverer
rutineopgaver. Der er dig selv,
din computer og dine bøger.
Den sociale struktur med kolle-
gaer og faste arbejdstider man i
varierende grad finder i stort
set alle andre beskæftigelser, er
simpelthen ikke til stede. Det
kan placere den specialestu-
derende i en udsat position hvis
noget ‘ligger og roder’ i ens per-
sonlige bagage.

»Når man pludselig har så
megen tid for sig selv kan alle
de sorger man ikke har bearbej-
det komme frem. Så sidder
man der og græder hver dag
foran computeren i stedet for at
skrive. Der skal egentlig ikke så
megen ‘ked-af-det-hed’ til for at
det speciale ikke kommer ud ad
stedet. Man kan være i et godt, i
et neutralt eller sågar i et ag-
gressivt humør – man kan bare
ikke være ked af det.«    

Passiv vejledning
På Formidlingscentret undrer
de sig ofte over den vejledning
de specialestuderende får.

»Alt for meget bliver god-
kendt selv om det er alt for stort
i forhold til et halvt år. Vi tæn-
ker tit: hvordan har den stude-
rende fået det her vejledergod-
kendt? Det er jo til en doktoraf-
handling. Det er jo enormt.«

Men de enorme projekter bli-
ver godkendt og det hænger
ifølge Rienecker sammen med
vejlederkulturen på KU hvor
vejlederne mere er passive
modtagere i stedet for at være
direkte udfarende over for de
studerende. 

Det er uhensigtsmæssigt i
forhold til de mange speciale-
skrivere der har alt for store op-

læg med en masse ‘dyre’ para-
metre svævende i luften. Her er
der brug for aktive vejledere
der kan få de studerende til at
forvandle de store ideer til et
mere realistisk projekt der kan
realiseres på et halvt år.     

»Med kun et halvt årsværk til
rådighed har vi ikke længere
råd til en passiv vejlederkul-
tur,« siger Rienecker, der mener
at kontakten mellem vejlederen
og den studerende med fordel
kunne være mere regelmæssig.
Det kan bare være en e-mail
hver 14 dag der beskriver hvor-
dan det går. Så er der dog et
minimum af kontakt der kan
modvirke at den studerende
forsvinder helt ned i sumpen.

Bindende kontrakter
Som det er nu, underskriver
hver specialestuderende på KU
ved specialets start en speciale-
kontrakt på kun et halvt år.
Denne kontrakt er dog ikke bin-
dende. Lotte Rienecker, der ik-
ke synes at være til fals for dra-
stiske udmeldinger, er ikke bleg
for at melde klart ud med hen-
syn til motivet bag den ‘smalle’
specialekontrakt.

»Ikke mange mennesker tror
på det halve år. Det er rent
pragmatiske SU-hensyn der gør
at man sætter grænsen til et
halvt år – ikke andet.«

Ifølge Rienecker burde der i
stedet skabes en længere og
mere realistisk deadline der til

gengæld indebærer en binden-
de kontrakt med konsekvenser
hvis ikke den bliver overholdt. 

»Fra universitetets side burde
vi tilbyde mere hjælp og stille
flere krav. Det kunne være en
specialekontrakt på et år. Hvis
man ikke får afleveret inden for
tidsrummet af sin kontrakt,
skulle man søge dispensation
for at få lov til at fortsætte. I
sidste instans skulle man kunne
blive udmeldt.« 

Men Rienecker ved godt at
pisk langt fra er tilstrækkeligt
til at hjælpe de studerende
igennem. Der skal også en gule-
rod til.   

»Universitetet kunne godt gø-
re mere for at holde fast i de stu-

derende. Indkalde dem til sam-
tale efter et år for at høre hvor-
for de ikke har fået afleveret
endnu, og diskutere hvad man i
fællesskab kan gøre for at det
snart sker. Man forventer at de
specialestuderende har et jerns-
tærkt ‘overjeg’, men de er som
alle andre mennesker. De skal
have noget at forholde sig til.« 

De mange års erfaring med
specialeskrivningens faldgru-
ber har nemlig gjort én ting
klart for Lotte Rienecker:

»Jo længere tid specialet
trækker ud, jo større risiko er
der for psykiske lidelser.« ■

twj@adm.ku.dk

Hop på et specialeskrivekursus
»Hvert semester afholder Formidlingscentret på Humaniora specialework-

shops med undervisning og skrivekurser. Man skal have valgt et emne for at

kunne workshoppe, men behøver ikke at have skrevet noget på forhånd.

Henvendelse til Formidlingscentret kan ske på tlf. 3532 9126 eller formid-

ling@hum.ku.dk.«

Formidlingscentrets pjece – Specialeworkshop. 

Der er noget galt med speciale-
skrivningen. Den isolerede arbejds-
proces er for mange mennesker en
stor psykisk belastning, og tidsram-
men på et halvt år er urealistisk 

Udsætterne 
og de deprimerede
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Af Lise K. Lauridsen

Vi får flere og flere infor-
mationer, men mindre
og mindre fælles viden.

Derfor er der brug for god og
inspirerende formidling af
forskning. Med det budskab
åbnede rektor Linda Nielsen
konferencen Fup, forskning og
formidling arrangeret af Danske
Videnskabsjournalister i Alex-
andersalen på Økonomisk In-
stitut. En skønsom blanding af
knap hundrede journalister og
forskere var mødt op for at
sætte fokus på etik i viden-
skabsformidlingen set fra både
forskernes og journalisternes
synsvinkel. 

Redaktør Sara Abdulla fra
det britiske tidsskrift Nature
lagde ud med at illustrere de
kolossale kommunikationspro-
blemer der er blandt forskere.
Billedet på kommunikations-
bristen var en tilfældig udvalgt
side fra hendes eget tidsskrift
Nature anno 2003.

»Ja, det kunne vel lige så
godt være skrevet på ‘klingon’
(rumsprog i sciencefiction-se-
rien Star Trek, red.) eller dansk
for mit vedkommende,« lød
hendes kommentar til artiklen.

»Selv en professor i genetik
ville ikke kunne forstå artiklen
fordi den er uden for hans fag-
område. Og når selv viden-
skabsfolk har problemer med at
forstå hinandens artikler, så er
det et hårdt job at kommuni-

kere videnskab ud til resten af
befolkningen,« sagde Sara Ab-
dulla. 

Ved at ændre skrivestil har
forskerne suget al dramatik ud
af forskningen, mente Abdulla
og fortalte om dengang forsker-
ne skrev ‘vi’ og ikke var mere
specialiserede end at mange
andre veluddannede kunne for-
stå hvad de skrev.

Men i dag skriver forskerne
så uforståeligt at der skal en
oversættelse til hvis et tidsskrift
som Nature skal leve op til for-
målsparagraffen fra 1869 om at
informere almenheden om
forskning. På Nature Science
Update – som er netversionen af
Nature – prøver journalisterne
at formidle videnskabens virke-
lighed videre til den interesse-
rede læser. Men vejen fra labo-
ratoriet til forsiden eller tv-
skærmen er langt mere kom-
pliceret end »mand i laborato-
rium taler med kvinde fra avis i
telefonen,« som Sara Abdulla
udtrykte det. 

Passion sælger
Ifølge Abdulla og hendes kon-
kurrent fra det populærviden-
skabelige New Scientist, redak-
tør Jeremy Webb, så er de træf-
sikre forskningshistorier kende-
tegnet af tre typer.

– Det overraskende og/eller
fantastiske, fx fundet af skelet-
tet af en tre meter høj kæmpe-
and der har levet samtidig med
dinosaurerne. 

– Det-kunne-være-mig-histo-
rien, fx om nye fremskridt in-
den for kræft- eller aids-be-
handling

– Historier der anfægter vo-
res politiske holdninger, tro og
moral som fx kloning af menne-
skelige arveanlæg.

»De resterende 99 procent 
af forskningen handler mere
om fremskridt inden for den
enkelte forskningsretning.
Journalisten ender derfor ofte
med at presse videnskabens
virkelighed for at få folk til at
læse artiklen,« forklarede Sara
Abdulla.

Jeremy Webb supplerede
med et par rigtig gode eksem-
pler på hvordan dårlig viden-
skabsjournalistik kan tage sig
ud: »Aids stammer fra bøsse-
drug.« »Cannabis mindre farligt
end alkohol.«

Eller hvad med »Kræftens gå-
de er løst« indtil flere gange de
seneste par år.

Flere i salen ville gerne høre
hvordan man kunne gøre det
mere interessant for journali-
ster at skrive om forskning.
Svaret var passion.  

»Folk hægter sig på når no-
gen brænder for noget,« forkla-
rede Sara Abdulla og påpegede
at forskningsformidling ikke
kun drejer sig om retfærdiggøre
at pengene går til noget ‘nyt-
tigt’, men også handler om
større gennemslagskraft i for-
hold til kollegerne i udlandet.

»Jeg tror amerikanske forske-

FORSKNINGSFORMIDL ING ▼  

Trivial pursuit
»Forskere har det med at være seriøse omkring trivielle ting, mens jour-

nalister kan være trivielle i deres omgang med meget seriøse ting.«

Tim Redford, videnskabsredaktør, The Guardian.

FORSIDE-
BASKER – 

De to britiske

tidsskrifter Nature

og New Scientist for-

midler forskningshisto-

rier til henholdsvis forskere

og almindelige læsere. 

Men hvad gør egentlig forsk-

ning til en god historie, lød

spørgsmålet på en konference om

etik i videnskabsjournalistik.

Mange ting kan gå galt når
journalistik møder videnskab,
men trods modsætningerne
er mediernes fokus på forsk-
ning mere og mere nødven-
dig. Sådan lød et af bud-
skaberne på konference
om etik i videnskabsfor-
midling hvor også en 
af forskerne bag Dandy-
sagen for første gang
stod frem

meget hurtigt blev glemt da
mediemøllen kørte.  

»Da sagen først rullede i
pressen, mistede journalisterne
grebet om det primære emne.
Jeg valgte at forblive tavs fordi
jeg ikke mente den videnskabe-
lige diskussion egnede sig til at
blive taget i medierne. Senere
har professor i journalistik An-
ker Brink Lund understreget at
jeg netop havde magt fordi jeg
holdt min mund,« sagde Bente
Nyvad.

Den bemærkning vakte be-
kymring blandt journalisterne i
salen, men også en del forskere
var uenige i at man stod sig
bedst ved at tie. Bente Nyvad
mente ikke hun ville have over-
levet sagen og dens mange per-
sonlige omkostninger hvis hun
var stået frem mens det gik løs.

»Der er ikke mange der fore-
stiller sig at man er nederst i
hierarkiet som forsker, når man
står i en sag som den her hvor
alle prøver at retfærdiggøre sig
selv,« sagde Bente Nyvad og
påpegede at man netop som vi-
denskabsjournalist burde være
med til at beskytte forskeren i
forhold til ledelsen. ■
likl@adm.ku.dk

Læs mere om Dandysagen i Den
redigerende Magt af Anker Brink
Lund, Aarhus Universitetsforlag.

re bliver citeret mere fordi de
har langt større tradition for
forskningsformidling. Euro-
pæiske universiteter fejler ved
ikke at satse mere på markeds-
føring af deres forskning,« sag-
de redaktøren for Nature Scien-
ce Update.

Fra forskerens side
Så blev det tid til at se på jour-
nalistik fra forskerens side.
Bente Nyvad – en af forskerne
fra Dandysagen – talte for
første gang offentligt om hvor-
dan det havde været at være i
pressens vridemaskine.

Den såkaldte Dandysag star-
tede i efteråret 1999. Bente
Nyvad og hendes kolleger hav-
de undersøgt hvilken effekt
Dandys V6 tyggegummi havde
på huller i tænderne. Da for-
skerne ville offentliggøre deres
resultater der viste at tygge-
gummiet ikke havde nogen ef-
fekt, krævede Dandy at Aarhus
Universitet skulle tilbageholde
forskningsresultaterne. En
journalist opsnusede historien,
og så rullede sagen hele vejen
til Folketinget. 

Bente Nyvad sagde at hun
helst havde set at hele affæren
ikke var blevet til en ‘sag’. Det
undrede folk i salen. Hvordan
kunne det være en fordel at
holde en sag om forskeres yt-
ringsfrihed nede?

Men Bente Nyvad forklarede
at den oprindelige sag om
knægtelsen af ytringsfriheden

Modsætninger
mødes
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DEBAT ▼  

Iflere medier har man kunnet forstå
at aktivisterne der ‘besatte’ KUA for
nogle uger siden, er skuffede over

de studerendes manglende engage-
ment og opbakning – således også
Claus Pedersen i Universitetsavisen
(4/03). Det udgangspunkt som både
Claus og jeg deler – et traditionelt so-
cialistisk inspireret syn på de velud-
dannedes ansvar for kritisk at engage-
re sig i deres omverden og ikke kun i
deres studie og karriere – støder dog
mod en mur af kæphøj arrogance i
Claus’ indlæg. 

Når Claus konstaterer – oven på én
fredags gøgl og aktiviteter – at det
uigenkaldeligt ikke lykkedes at enga-
gere KUA-studerende på grund af en
ifølge ham helt grundlæggende angst
for engagement, får man lyst til at
spørge: Hvad ved du om det? Fordi de
studerende der tilfældigvis var på

KUA den fredag, ikke involverede sig i
jeres aktiviteter, så er de ikke ‘engage-
rede’?

Skal man konsekvent fremlægge
klare partipolitiske indlæg forklædt
som akademiske ræsonnementer i un-
dervisningstimerne eller endda boy-
kotte undervisning eller lave barrika-
der? Tjah, hos Claus bliver det faktum
at ´besætterne´ ikke korporligt blev
smidt ud, til et bevis på de KUA-stude-
rendes manglende engagement. 

Selvfed glorie
Måske er de KUA-studerende noget
betænkelige ved uden videre at enga-
gere sig ind i en politisk happening
der så tydeligt hører hjemme på en
bestemt del af venstrefløjen? 

Kickstart KUA repræsenterer en
ganske bestemt del af venstrefløjen –
en fløj der synes det er nyskabende at

stikke billeder af et folketingsmedlem
ind i et værk af Marx, som bruger gøgl
og grøn maling i ansigtet for at kom-
munikere et politisk budskab ud og
som dyrker ‘aktiviteten’ som et poli-
tisk mantra. 

Og dét selv om besøget på KUA
ifølge Claus altså var for at gøre op
med fordomme om venstrefløjen. 
Og det gjorde man altså så ved at akti-
vere næsten alle eksisterende klichéer
om den aktivistiske venstrefløj: gøgl,
udklædning, autoritetssatire, ulydig-
hed og så videre og placere det på et
par universitetsgange en tilfældig
fredag. 

Du tager fejl, Claus. Én ting var for-
andret efter jeres aktion: Kickstart
KUA’s selvfede glorie over jeres egne
aktiviteter strålede klarere.

Ole Kjeld Hansen, Historie.

Svar
Tak for din kritik af Kickstart KUA. Jeg
forsøgte i mit ‘Synspunkt’ at beskrive
hvordan kritik af form og udseeende
kan bruges som undskyldning for ikke
at handle. På trods af at dit indlæg
udelukkende er en kritik af formen af
Kickstart KUA, vil jeg vil forsøge kort
at besvare kritikken.

Kickstart KUA var ikke kun »én fre-
dags gøgl og aktiviteter«. For mig var
Kickstart KUA ét i en række af politi-
ske aktiviteter på såvel Statskundskab
som Historie, og min oplevelse er så
beskrevet i pågældende synspunkt. 

Selvretfærdige aktivist-klichéer
■ KOMMENTAR T IL  CLAUS PEDERSEN

Danmarks Tekniske Universitet
Teknik og Videnskab for Samfundet

Legat
Fru Ellen Holmberg Juhl og frøken Johanne
Holmbergs legat

Af ovennævnte legat kan søges legatportioner
op til 10.000 kr. til rekonvalescenthjælp for
enker efter eller ugifte døtre af:

1. Professorer og lærere ved Danmarks Tekniske 
Universitet

2. Præster i København af evangelisk-luthertsk 
trosbekendelse (Folkekirken) 

3. Professorer eller lærere ved Københavns 
Universitet.

der ikke uden vanskelighed selv kan skaffe de til
sådant ophold fornødne midler.

Ansøgning indsendes på særlig blanket senest
den 2. maj 2003 til

Danmarks Tekniske Universitet
Administrationen
Bygning 101
2800 Kgs. Lyngby 

Ansøgningsblanket kan rekvireres hos Anne Lise
Dinesen, tlf. 4525 1088, ald@adm.dtu.dk

Informationsmøde

Se mere på www.it-c.dk
IT-højskolen •Glentevej 67 •2400 København NV

Kandidat- og gæstestuderende:
9. april kl. 10.00-12.30 og 13.00-15.30

Master, diplom og enkeltfag:
8. april kl. 19.00-21.00

Læs IT på universitetsniveau
Kandidat•Master•Diplom•Enkeltfag

Resten af din kritik går på at vi – på
trods af vores ønske om det modsatte
– aktiverede samtlige fordomme om
venstrefløjen da vi afholdt Kickstart
KUA. Jeg er uenig i din betragtning,
men jeg vil meget gerne lade diskussi-
onen være åben, og jeg ser frem til at
du (måske i et fremtidigt indlæg) be-
skriver hvordan du oplever de aktive
studerende, og hvordan man bryder
de traditionelle fordomme om venstre-
fløjen som vi er enige om skal brydes.

Claus Pedersen, stud.mag.

På vegne af Forenede Studenter-
råd bliver jeg nødt til at svare på
dit debatindlæg om »Erhvervs-

henrettelsen af forskningsfriheden« i
sidste nummer af Universitetsavisen.
Det gør jeg primært fordi du kommer
med nogle påstande som ikke er kor-
rekte.

Forenede Studenterråd afholdt sid-
ste måned et debatarrangement hvor
du som en af de fremmødte deltagere
tilsyneladende følte dig uretfærdigt
behandlet.

Den primære målgruppe var de stu-
derende, men vi havde dog ambitio-
ner om at få startet en debat på
Københavns Universitet omkring den
kommende universitetslov. Derfor var
der også inviteret en del forskere. Pri-
mært forskere som sidder i de styren-
de organer eller som har vist interesse
for lovudkastet. Annonceringen af ar-
rangementet var ydermere slået of-
fentligt op uden specielle præferencer
for de studerende.

Du anfører i dit indlæg at arran-
gørerne af debatarrangementet »ville
undgå at diskussionen blev alt for tek-
nisk«. Dette har du fuldstændig ret i.
Vi ønskede at alle deltagere skulle
kunne forstå diskussionerne – forske-
re såvel som studerende. Dog vil jeg
sige at mit eget ønske var at debattere
hvorfor man fratager de studerende
væsentlig indflydelse, og det var såle-
des ikke »konsekvenserne for grund-
forskningen og forskningsfriheden«
der stod øverst på dagsorden.

Du har ret i at et af varemærkerne
for universiteterne har været at for-
skerne har haft frihed til at forske in-
den for det område som de nu ønsker.
Det håber jeg også vil ske under den
kommende lov, men det er selvfølge-
lig noget som vi må være opmærk-
somme på.

Jeg håber at du som stifter af Kritisk
Intellektuelt Netværk vil starte 
en debat blandt forskerne på Kø-
benhavns Universitet. Det ville være
rart at få denne gruppe endnu mere i
tale.

Dine øvrige ytringer ønsker jeg ikke
her at tage stilling til, men blot kon-
statere at der tilsyneladende også er
stor forskel på modstanderne af loven.
Selv om politikerne sikkert ikke ved
hvad de er ved at ødelægge, så vil jeg
stadigvæk bevare demokratiet og de
demokratiske processer. Men et eller
andet sted håber jeg at du får lidt ret...
Gid flertallet af forskerne og de stude-
rende ville springe op og engagere sig
lidt mere som dig i disse tider. ■

Lasse Harder, Uddannelsespolitisk
sekretær i FSR (laha@fsr.ku.dk).

Svar

At man bevidst havde undgået forskere,
i hvert fald i panelet, fik jeg oplyst af
to ‘arrangører’, heriblandt ordstyreren. 

Ønsket om at alle altid skal forstå
alt, er tilsyneladende sympatisk og
harmløst, men når det som i dagens
Danmark gennemtvinges som almen
lov, får det en forfladigende og ensret-
tende effekt der er livsfarlig for den
frie udfoldelse af menneskelig mang-
foldighed. Tvangslefleriet for den
laveste forståelsesfællesnævner er
særligt farlig for forskere (og kunstne-
re) der for at frembringe det for sam-
fundet væsentlige og værdifulde må
søge de yderste – ofte næsten ufor-
ståelige – grænseområder hvor origi-
naliteten og kreativiteten bor.

Politikernes magtfuldkommenheds-
arrogante bortrationalisering af alt hvad
de ikke forstår, er samfundsskadeligt
hinsides enhver beskrivelse. At så få for-
skere protesterer mod tvangs-sterilise-
ringen af dansk åndsliv, vidner sørgeligt
om den fremskredne zombificering. 

De få der kan fatte situationens ræd-
selsvækkende alvor, har ikke tid. Ingen
har tid. Men at de fastansatte forskere
ikke gør højlydt oprør, skriger til him-
len. Tolv professorer der samlet turde
sige sandhederne på den frygtindgy-
dende hårde måde, ville vække et skel-
sættende ramaskrig og redde os alle
fra forskningsslaveriet og ensretnin-
gens levende død. ■

Jakob Stensgaard, ph.d.-studerende,
FPR, stifter af KIN.

Gid du får lidt ret
■ KOMMENTAR T IL  JAKOB STENSGAARD

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

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

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

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

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 2.
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Af Gunner Lind

FN-pagten har trods alle
svagheder været det vigtig-
ste dokument i internatio-

nal politik i mere end 50 år.
Pagten er gennemsyret af ét
budskab: Krigen er et usigeligt
onde. Så usigeligt at ordet ikke
bruges, undtagen i linje to samt
i omtale af Anden Verdenskrig.
Ellers bruges vendinger som
‘brud på freden’ og ‘foranstalt-
ninger til at opretholde freden’. 

Al krig er altså ond, men for-
svarskrig og brug af vold til at
genskabe freden har alligevel
en nødtørftig legitimitet. Dog
kun så længe man ikke har rea-
liseret det projekt der prokla-
meres i den første sætning: Helt
at afskaffe krig.

Det er ikke bare et synspunkt
der er gemt væk i en traktat.
Meget tyder på at FN-pagtens
opfattelse er den dominerende
synsmåde i det meste af verden,
både folkeligt og i officiel poli-
tik. Vold kan mødes med vold,
men krigen burde i princippet
udryddes helt.

Den spontane følelse af kri-
gens ondskab handler om død.
I krig risikerer man at slå ihjel.
Det er stærkt belastende for de
fleste. Man risikerer også at
blive slået ihjel, og det er alle
som regel imod. Døden er syn-
lig, truende og ulækker. Afvis-
ningen af krigen bygger på
stærke følelser. Vi kan vise at de
er af almen karakter og mødes
overalt i historien. Alligevel er
opfattelsen af krigens ondskab
ikke den samme til alle tider.

Krigens ondskab 
har en historie
Vi skal kun en generation tilba-
ge. Så kaldte forsvarsministre-
ne sig krigsministre uden at
rødme. Et par generationer før
var militære parader og cere-
monier populær underholdning
i alle de ‘civiliserede’ lande. Der
var naturligvis munter musik
og brogede uniformer. Man
skal dog ikke tro at vores olde-
forældre var blinde for at de

spraglede soldater skulle dræbe
og dø. Det vidste de godt, men
deres syn på krigens ondskab
var en anden.

Krigens ondskab har en hi-
storie som kan følges langt til-
bage og i alle kulturer. Det er
en indviklet historie fordi den
er så omfattende, og fordi der
ikke er nogen simpel, lineær
udvikling. Så jeg kan kun kom-
me med en grov karikatur af en
del af historien, nemlig den eu-
ropæisk-vesterlandske. I den
karikatur vil jeg dele udviklin-
gen op i fire tidsaldre. Hver
tidsalder har sine hegemoniske
tankegange som er udbredt bå-
de i lærde og folkelige varian-
ter, nemlig:

Den klassiske oldtid og den
kristne tid indtil omkring 1600.
De hegemoniske forestillinger
er at krigen er en del af verdens
orden, men at der findes ret-
færdige og uretfærdige krige.

Perioden fra ca. 1600 til 1850
hvor begreberne suverænitet og
statsræson bliver centrale og di-
skussionen af kriges retfærdig-
hed bliver mindre vigtig.

Perioden fra ca. 1850 til 1945
hvor pacifisme, militarisme og
nationalisme på samme tid er
markante strømninger.

Og perioden efter 1945. Den
officielle pacifismes tid.

Hunger, pest og krig
To tankegange kan følges fra
den klassiske oldtid. Den ene
går ud på at krigen er en selv-
følgelig del af verdens indret-
ning. Den anden at der findes
retfærdig og uretfærdig krig.
Disse synsvinkler monopolise-
rer næsten diskursen om krigen
til efter år 1600 og er aldrig
helt forsvundet fra synsfeltet.

Krigen indgår så selvfølgeligt
i verdens orden at det mest ud-
trykkes indirekte. For eksempel
når krigen sættes ind i samme
remse som sygdom, sult og vil-
de dyr. Onde ting, men ting
som mennesker stort set ikke
kunne gøre noget ved. Remsen
kan for eksempel findes i alle
dele af Bibelen, fra Mosebøger-

ne til Johannes’ Åbenbaring:
»Og jeg så en gustengul hest,

og han, der sad på den, hed Dø-
den, og Dødsriget fulgte med
ham. Og de fik givet magt over
en fjerdedel af jorden, til at
dræbe med sværd og sult og
pest og jordens vilde dyr.«

Disse dræbere ville slå til
igen og igen uanset hvor megen
omhu man lagde i at undgå det.
Man kunne formindske tab og
lidelser ved at handle dygtigt
og menneskekærligt. Men fæ-
nomenet som sådan faldt det
ingen ind kunne forsvinde.

Selv om krigen kun består af
menneskers handlinger, blev
den lagt i samme skuffe som
vanheld i omgang med natu-
rens kræfter. Mange tekster fra
oldtid og middelalder håner
krigens dårskab eller begræder
dens lidelser. Lærde mænd
vrænger af heltene og vrisser af
folks beundring. Men, som en
historiker har sagt, det svarer
til klager over vejret. De der for-
dømte krigen, adskilte sig fra
moderne pacifister ved at de ik-
ke forestillede sig en bedre ver-
den uden krig.

Idealistiske visioner gik i an-
dre retninger. Et fint eksempel
er Thomas Mores Utopia
(1516). Mores utopianere af-
skyr filosofisk krigen som en
brutal ting, men øver alligevel
dagligt både mænd og kvinder
til krig. De fører krig for at for-
svare sig selv og deres venner
eller for at hjælpe undertrykte
folk med at styrte tyranner. De
hjælper deres fjender både i de-
fensive og offensive krige, men
sørger altid for at krigen har en
retfærdig grund.

Oldtidens kulturer havde
krigsguder som var knyttet til
forskellige sider af krigen og of-
te samtidig havde andre aspek-
ter. Et godt udtryk for hvor tæt
og gnidningsløst krigen var in-
tegreret i samfundslivet og ver-
densopfattelsen. 

Krigen er en større udfor-
dring for den kristne tanke. Kri-
stendommen foreskriver at
man skal vende den anden kind

til og elske sin næste. Det førte
typisk til en dobbelt standard.
Bibelen fortalte både om Jeho-
va, Hærskarers Herre, og om
fredens Kristus. Verdslige men-
nesker kunne være krigsfolk
mens kirken blev et fredens
rum og præster, munke og non-
ner blev fredens mænd og kvin-
der. Ikke nogen stabil tradition,
men heller ikke en tradition
uden betydning.

Den kristne tanke blev også
udfordret af at den almægtige
Gud tillod hunger, sult og krig.
Broen blev bygget af forestillin-
gen om synden. Ulykkerne var
Guds straf over de syndefulde
mennesker. Enten alment, for
alle mennesker er syndere. El-
ler specielt ved at bringe straf
over de særligt syndige.

»Krigen er Guds våben mod
alle tyranner som sætter sig mod
Guds bud og hans hellige ord,«
som der står i en dansk bog fra
1646. Dermed blev krigen for-
vandlet fra at være et paradoks
til at være en del af Guds plan
med verden. Det var svært at
forstå Guds hensigt når man så
hvem der blev dræbt, plyndret
og voldtaget. Men hvorfor skul-
le menneskene kunne gennem-
skue Guds planer?

Retfærdig og 
uretfærdig krig
Begrebet synd skabte en forbin-
delse til tanken om retfærdige
og uretfærdige krige. At føre
uretfærdig krig var en synd, og
den retfærdige krig straffede
synderen.

Tanken om den retfærdige
krig er imidlertid langt ældre
end kristendommen. Den blev
diskuteret af græske og romer-
ske politikere, historikere, juri-
ster og filosoffer før de kristne
teologer. Et gammelt synspunkt
er at man skal have autoritet til
at føre krig. Privatmænd må ik-
ke holde fejde eller drive
sørøveri. Det vigtigste krav til
en retfærdig krig er dog at den
skal have en retfærdig grund.

Det er altså ikke krigen som
sådan, men krigens parter og
deres grunde der er i fokus.
Retfærdig krig er ikke det sam-
me som forsvarskrig. Selvfor-
svar er en retfærdig grund, men
langt fra den eneste. Det er og-
så retfærdigt at angribe for at
kræve sin ret eller hvis æren er
krænket.

Kristendommen tilføjer et
krav til hensigten, til sjælen.
Den retfærdige krig føres med

en ren hensigt, ikke ud fra et
syndigt begær. I næstekærlig-
hed, siger Sankt Augustin. Mid-
delalderens stadig mere avan-
cerede teoridannelse får sit au-
toritative udtryk hos Sankt
Thomas Aquinas der forener ju-
ridiske og teologiske traditio-
ner til en definition med tre
led: En retfærdig krig skal have

en retfærdig grund, føres ud fra
en retfærdig hensigt og med en
sand autoritet.

I teorien var kravene høje, og
de lærde var skeptiske over for
syndernes fremfærd mod hin-
anden. Men i praksis var det let
at proklamere en retfærdig krig.
Det vrimlede med små og store
autoriteter; deres subjektive
hensigt var det svært at dømme
om; og krænkede rettigheder
var der ingen mangel på.

Suverænitet og
statsræson
Tanken om at skelne mellem
retfærdig og uretfærdig krig ta-
ber terræn efter 1600. Kun
propagandaen råber stadig op
om ret og skyld. Det hænger
sammen med et nyt syn på sta-
ter og fyrster som karakterise-
res af to begreber: Jean Bodins
suverænitet og Giovanni Boter-
os statsræson. To lærde ord fra
1500-tallets anden halvdel som
hurtigt spredes i politik, lige fra
fyrsternes rådskamre til den
folkelige publicistik.

Den ny tankegang skelner
skarpt mellem de suveræne sta-
ter og alle andre slags magt.
Staterne giver deres egne love
og har ingen over sig. Den fol-
keret der bør gælde for dem, er
af en anden karakter end anden
ret. En etik for suverænen må
også være anderledes. Det kan
være rigtigt i fællesskabets
navn at gøre ting som ellers må
fordømmes.

Teoretikernes forsøg på at
skabe en folkeret trækker på
stof fra skrifterne om den ret-
færdige krig. Men fokus flyttes
væk fra dette spørgsmål. Det
ligger inden for suverænens ret
at føre krig. ‘Kongens sidste ar-
gument,’ skriver man på kano-

nerne. Hvor relevant er det så
at fundere over retfærdigheden?

I 1700-tallet har den nye tan-
kegang fået hegemoni. Krige
retfærdiggøres med politiske
interesser og med almenvellet.
Med deres rationalitet som red-
skaber til at skabe rigtige
løsninger. I sin konsekvens vil
det sige at den onde krig er den

irrationelle. Den der ikke sigter
mod et realistisk, klart tænkt
formål eller som ikke er den
bedste vej til formålet.

Krigsforbrydelser
Det passer godt sammen med
at interessen for at skelne mel-
lem retfærdige og uretfærdige
måder at føre på krig steg i pe-
rioden 1500-1800. Det er ikke
et nyt tema, men nu bliver det
centralt.

Der er to overskrifter. Den
ene er moderation: Ingen
formålsløs grusomhed eller
ødelæggelse. Den anden er
uskyldighed: Ingen vold mod
uskyldige. Disse principper
trækker grænsen mellem hvad
der er tilladt i krig og hvad der
med et nutidigt ord er krigsfor-
brydelser.

Citatet er ikke fra et lærd
skrift, men fra en dansk krigsvi-
se fra 1560’erne. Mellem 1500
og 1800 var hærene domineret
af professionelle soldater. Det
passede med deres verdensbil-
lede og med deres private inter-
esse at trække et skel mellem
krigsmænd og civile (et nyt ord
fra den tidsalder) og at undgå
grusomhed mod krigsfanger,
syge og sårede.

Men mange andre interesse-
rede sig for hvad der var tilladt
i krig. Tankegangen passede
godt med forestillingen om kri-
gen som et spil mellem suve-
ræne stater. »Krig ført i sin rette
form må betragtes som retfær-
dig på begge sider,« sagde Vat-
tel, 1700-tallets berømte folke-
retsteoretiker.

I praksis var staterne tit ueni-
ge om reglerne fordi de havde
fordel af forskellige tolkninger.
Men denne tids krige var allige-
vel mere præget af moderation
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Krigens ondskab
Vi lever i den officielle pacifismes tid hvor
FN’s sikkerhedsråd vurderer hvilke krige der
er retfærdige. Krig er ond, det har den altid
været, men på forskellig måde

»Set i det lange perspektiv er det dog mest
påfaldende at en unik og ret ny forestilling om 
krigen som et onde der burde kunne udryddes, 
har en høj grad af ideologisk hegemoni og øver
nogen indflydelse på vores handlinger.«
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end normalt både før og sene-
re; og i tankens verden fik ide-
en om at der var regler for krig
en central placering som den
ikke har mistet.

Krigens ondskab blev altså
nydefineret mellem 1500 og
1800. At krigen var en del af
den givne orden, fik en ny for-
mulering i statsræsonens og
suverænitetens terminologi.
Det skubbede tanken om kriges
retfærdighed ud i periferien. Til
gengæld skulle krigen føres
med selvbeherskelse. Primært
ved kun at bruges som rationelt
politisk instrument, sekundært
ved at blive ført uden brud på
krigens love. Krigen var ond
når den krænkede disse prin-
cipper.

Evig fred
I 1600-tallet møder man de
første planer om at skabe evig

fred ved at lade nogen dømme
eller mægle mellem fyrsterne.
Religiøse og politiske projekt-
magere skrev mere af den slags
i de næste par hundrede år. Det
var ingen dominerende tanke
selv om det var almindeligt i
det kritiske 1700-tal at håne
fyrsternes irrationalitet når de
ikke kunne finde bedre løsnin-
ger end krig.

Men de upraktiske fredsma-
gere havde faktisk fået en for-
bavsende ny idé. De gik jo ud
fra at krigen var en menneske-
lig aktivitet der kunne erstattes
med andre. Ikke en del af Guds
orden for den skabte verden.
Krigens ondskab havde fået et
nyt ansigt. Den var ikke længe-
re en analogi til ondt vejr, men
noget fremskridtet burde rydde
af vejen.

Opfattelsen var længe om at
sprede sig. Men i sidste halvdel

af 1800-tallet blev den grund-
lag for brede strømninger. Folk
der ville afskaffe krigen, dukke-
de op i mange lejre. De interna-
tionale socialister var pacifister.
Det samme var mange af den
internationale kapitalismes
førende mænd som Carnegie,
Nobel og Ford. Politikere fra
mange nationer og partier
mødtes i en parlamentarisk
fredsbevægelse. Det satte sit
præg på den politiske dagsor-
den. Fra midt i 1800-tallet blev
kamp mod krigens ondskab et
officielt projekt som de fleste
stater deltog i.

Først kom Genève-konventio-
nerne, den ældste fra 1864, og
Røde Kors. Andre milepæle var
Haag-traktaterne om regler for
krigsførelsen, Haag-domstolen
og Folkeforbundet (1919). Væg-
ten lå på at lave regler for at

føre krigen. Traktater om såre-
de, krigsfanger, civile og ulov-
lige våben.

Men domstolen og Folkefor-
bundet skulle gøre det lettere at
undgå krig. De var dermed
præget af den nye opfattelse af

krigen som et onde der burde
kunne undgås.

Pacifismen skabte praktisk
politik, men det gjorde bellicis-
men sandelig også. Denne tids-
alder var også imperialismens
tid, de to verdenskriges tid, Hit-
lers og Stalins tid. Masseværne-
pligt, maskingeværer og luft-
bombardementer i samme ge-
neration som nedrustningstrak-
tater og Nobels fredspris.

En britisk historiker har talt
om skizofreniens tidsalder hvor
pacifisme og nationalistisk mi-
litarisme blev artikuleret på
samme tid af statsmænd og
massebevægelser. Forbavsende
hyppigt af de samme menne-
sker. Aldrig har krigen i samme
grad været på dagsordenen i en
kakofoni af synspunkter.

Hegemoniet tilhørte nationa-
lismen som skærpede den gam-
le tanke om suverænitet og in-
teresser. Krig var en naturlig ret
for et folk der ville leve. Tilsva-
rende dominerede militarismen
i praksis. I hvert fald har der al-
drig været så stor en del af
menneskene i den vestlige ver-
den der døde af krig som i de to
verdenskriges tidsalder. Kon-
trasterne var ekstreme.

Den officielle pacifisme
Vi lever stadig i kontrasternes
tid. Staterne er officielt pacifi-
stiske, men har en militær slag-
kraft uden sidestykke. Det er
dog ikke uden betydning at An-
den Verdenskrig sluttede med
den officielle pacifismes sejr.

Selv om FN-pagten retorisk
bukker for suveræniteten, giver
deltagerne afkald på den suve-
ræne ret til at føre krig. Dermed
forkastes den nyeste version af
tanken om krigen som en selv-
følgelig del af verdens orden,
og der gives plads til at stemple
den som en ond ting som frem-

skridtet skal udrydde. Den fore-
stilling har nu en betydelig
grad af ideologisk hegemoni. 

Der er også meget liv i tan-
ken om at krigen kan føres på
en ond, forbryderisk måde.
Altså at man kan være en pletfri
soldat eller en krigsforbryder.
Mest slående er det dog at fore-
stillingen om uretfærdige og
retfærdige krige er vendt tilba-
ge. Rent formelt er Sikkerheds-
rådet blevet den institution der
fører eller tillader retfærdige
krige.

Den nye definition af retfær-
dig krig er en anden end hos Ci-
cero eller Aquinas. Men den er
beslægtet. Der er en forestilling
om rigtig autoritet: Legitim krig
føres af suveræne stater. Og der
er en forestilling om retfærdige
grunde, som er mere restriktiv
end den gamle, nemlig som
selvforsvar og opretholdelse af
den internationale orden. At
strides om at fylde den definiti-
on ud, er blevet en del af inter-
national politik.

Det er let at gøre grin med
paradokserne. Hvordan kan
krige både være et onde der
skal afskaffes og kunne deles i
retfærdige og uretfærdige?
Hvordan kan det være at vore
forsvarsministre råder over
styrker som ville gøre fortidens
krigsministre grønne af misun-
delse? Hvis enhver krig er ond,
hvordan bæres ordenen så op-
pe? Nationalt og internationalt.

Set i det lange perspektiv er
det dog mest påfaldende at en
unik og ret ny forestilling om
krigen som et onde der burde
kunne udryddes, har en høj
grad af ideologisk hegemoni og
øver nogen indflydelse på vores
handlinger. ■

Gunner Lind er professor i nyere
tids historie.

AGGRESSORER – Forestillingen om uretfærdige og retfærdige krige er vendt tilbage ligesom forskellen

på den pletfri soldat og krigsforbryderen lever. Her er det franske soldater under 1. Verdenskrig.

FN-pagten
VI DE FORENEDE NATIONERS FOLK BESLUTTEDE

at frelse kommende generationer fra krigens svøbe, som to gange i vor levetid har 

bragt usigelige lidelser over menneskeheden [...]

OG MED DISSE FORMÅL FOR ØJE

at udvise fordragelighed og leve sammen i fred med hverandre som gode naboer,

at forene vore kræfter til opretholdelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed,

at sikre, ved anerkendelse af grundsætninger og fastlæggelse af fremgangsmåder,

at væbnet magt ikke vil blive anvendt undtagen i fælles interesse [...]

HAR BESTEMT AT FORENE VORE BESTRÆBELSER FOR AT NÅ DISSE MÅL.
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Dødelig fiktion
»Vi kan godt lide dokumentarisme, men dette er fiktive tider med 

et fiktivt valgresultat, der har givet os en fiktiv præsident, som

udkæmper en fiktiv krig af fiktive grunde. Vi er imod denne krig 

– skam dig, Mr. Bush!« 

Michael Moore i sin takketale da han fik en Oscar 

for dokumentarfilmen ‘Bowling for Columbine’.



Studenterøkonomivejledningen
Kontakt os hvis du fx har opbrugt din SU, er erklæret studieinaktiv, 

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

hvis du har brug for at få overblik over din situation. 

SØ-vejlederen, e-mail: SA-studoekon@adm.ku.dk, tlf. 3532 2850. 

● BOLIGER

Bolig søges ▼

Storkøbenhavn

Periode: Fra 1/9-03 til 1/2-04.

Størrelse: Lejlighed el. hus. 

Udstyr: Fuldt el. delvist møbleret.

Beboere: MS- og ph.d.-studeren-

de fra Island med 14-årig søn.

Ikke-rygere. 

Kontakt: Anna V. Einarsdóttir, 

e-mail: annavil@ismennt.is el.

Sara, tlf. 4488 1539.

Storkøbenhavn

Periode: Snarest for min. 3 år.

Størrelse: Lejlighed, gerne 3 vær.

Udstyr: Helst møbleret.

Beboere: Ph.d.-studerende med

familie på 4 pers.

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

Kontakt: Jytte Holm, tlf. 3532

0814, e-mail: jholm@ifi.ku.dk.

København

Periode: Fra maj el. snarest der-

efter.

Størrelse: Værelse.

Beboer: Ph.d-studerende ved

Københavns Universitet.

Kontakt: E-mail: 

aminalavi@hotmail.com.

København

Periode: Fra 1/6-03. Min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Beboere: Udenlandsk gæstefor-

skerpar, ikke-rygere.

Kontakt: Erika Adkins, tlf. 2294

0958.

København

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Beboere: Universitetsansat ægte-

par der netop er hjemvendt fra

udlandet.

Kontakt: E-mail:

kallestrup@hum.ku.dk el. tlf.

3532 8886, evt. 8667 1686.

Bolig udlejes ▼

Amager

Periode: Snarest.

Størrelse: 2 vær. til 1 person.

Udstyr: Eget køkken, adgang til

bad/tøjvask.

Husleje: 3.800 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 7.600 kr. 

Kontakt: Bald, tlf. 3539 6209 el.

e-mail: Wibrandtsvej@hot

mail.com.

Amager

Periode: Fra 1/8-03 til 1/7-04.

Størrelse: Villalejlighed, 121

kvm., køkken-alrum, stue mv.

Udstyr: Møbleret med adgang til

vask og have.

Beboere: Par el. familie med børn.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. inkl.

varme, vask, el, ADSL.

Depositum: 17.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3259 0036 el. 

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

Frederiksberg

Periode: Fra april til sept./okt.

2003.

Størrelse: Lejlighed, 90 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, 3-4 sove-

pladser, gård med have.

Beboer: Ideel til et par, evt. med

et barn.

Husleje: Ca. 6.200 kr. pr. md. inkl.

varme, vand og el.

Kontakt: Jens Skak el. Mette

Mølholm, tlf. 3539 5122 el.

7020 1534, e-mail: 

skak.moelholm@pc.dk.

København

Periode: Snarest.

Størrelse: To vær., ca. 70 kvm.

Udstyr: Møbleret. Bad, spisekøk-

ken, op- og vaskemaskine

deles. Møbler kan fjernes.

Gårdmiljø.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl.

varme, el, vand og forsikring.

Depositum: 11.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3325 7990 

(henv. efter 15).

Søborg

Periode: Fra 1/4-03 for 1-2 år.

Størrelse: Rækkehus, 105 kvm. 

Kontakt: Tlf. 3961 9878 el. 

e-mail: malgosia@tiscali.dk.

Vesterbro

Periode: Fra primo maj til primo

august.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 72

kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, vaskema-

skine, adgang til gård.

Beboere: Ikke-rygere uden hus-

dyr. 

Husleje: 6.500 kr. pr. mdr. inkl.

forbrug. 

Depositum: 6.500 kr.

Kontakt: Martin/Christina, tlf.

3326 1078. 

Østerbro

Periode: Min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 118 kvm., 

4 vær.

Udstyr: Køkken med opvaskema-

skine, køleskab og gaskomfur,

badeværelse med vaskesøjle.

Adgang til gårdhave. 

Husleje: 12.500 kr. pr. md. og for-

brug på ca. 2.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Hans, tlf. 2033 1813.

Central Copenhagen 

Period: From 1/5-03 onwards.

Size: 2 private rooms, 50 sqm.

Equipment: Access to bathroom

and kitchen with all facilities.

Tenant: Very suitable for re-

searcher, Ph.D-student or

similar, non-smoker.

Rent: 5.325 kr. pr. month all incl. 

Contact: E-mail: mjn@fm.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/5 til 1/9-03

Størrelse: Byggeforeningshus, 

4 vær., 100 kvm.

Udstyr: Have, bad, nyt køkken,

vaskemaskine og tørretumbler.

Husleje: 14.000 kr. pr. md. inkl. el,

varme og forsikring.

Kontakt: Annemette Fiil, tlf. 3927

1020 el. 6171 5709, e-mail: 

amfiil@c.dk.

Valby

Periode: Fra 1/4 til 30/6-03.

Størrelse: 2 vær., 58 kvm. med

køkken, toilet og bad.

Udstyr: Møbleret, adgang til 

vaskeri og P-plads.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl. el,

vand, varme.

Depositum: 3.500 kr. 

Kontakt: E-mail: johansen_el

se_marie@hotmail.com.

Christianshavn

Period: From 1/5 to 30/7-03.

Size: Apartment, 55 sqm., 

2 rooms, bathroom, kitchen.

Equipment: Fully furnished with

washing machine in basement.

Tenant: Preferably only 1 person,

no animals.

Rent: 3.700 kr. per month incl.

power, heating, water, phone.

Contact: E-mail: annjette123@

hotmail.com, tel. 3379 7359.

København K

Periode: Sommer 2003, 3 må-

neder.

Størrelse: 2 vær., 48 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret inkl. Hi-Fi,

tv, DVD og ADSL.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: Torben, e-mail:

tjdk@worldonline.dk. 

Valby

Periode: Pr. 1/5-03.

Størrelse: 2 vær. i villa, ca. 40

kvm. 

Udstyr: Møbleret. Lille køkken-

afdeling i det ene vær. Eget

bad og toilet, tlf. og egen ud-

gang. Adgang til vaskekælder.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: 4.800 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el. Tlf. afreg-

nes særskilt.

Kontakt: E-mail: trineb@dadlnet.

dk, tlf. 2010 1219 efter 1/4-03.

Nørrebro

Periode: Fra 1/5 til 15/8-03.

Størrelse: Værelse i lejlighed, 

15 kvm.

Udstyr: Køkken, bad og stue 

deles med ung kvinde.  

Beboer: K ikke-ryger.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. alt inkl. 

Depositum: 2.500 kr.

Kontakt: Mai og Balder, tlf. 3581

5607 el. e-mail: 

Balderb@yahoo.com.

Frederiksberg

Periode: Pr. 15/4-03, evt. 1/5.

Størrelse: Værelse på 1. sal i villa,

ca. 18 kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til

køkken, eget bad, have, vaske-

maskine.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. 

Kontakt: Dorte Lykkegaard, 

e-mail: dortelykkegaard@get2

net.dk, tlf. 3810 3326.

Østerbro

Periode: Fra 1/5-03 til 1/11-05.

Størrelse: 3 1/2 vær., 90 kvm., køk-

ken, bad, altan.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 6.900 kr. pr. md.

Kontakt: Daniela Habart, tlf.

3920 7793, tlf. 2421 2617.

Amager

Periode: Snarest.

Størrelse: Værelse i villa på 1. sal,

12 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Eget køk-

ken/baderum. Adgang til have.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. alt inkl.

Mulighed for leje af to vær. til

3.500 kr. pr. md.

Kontakt: Ida Holten Ebbesen, tlf.

2323 5188.

Indre Østerbro

Periode: Pr. 1/5-03.

Størrelse: Værelse i delelejlighed

med fællesstue, spisekøkken,

bad, og gårdmiljø.

Beboer: Ikke-ryger, 26-33 år.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. 

Kontakt: E-mail:

bofalle@yahoo.dk. 

● KOLLEGIER

Nordisk Kollegium
Periode: I det kommende halvår

ventes ca. 20 værelser at blive

ledige.

Målgruppe: Studerende ved KU,

Handelshøjskolen, DTU og til-

svarende højere læreanstalter

med eksamener svarende til et

års normeret studieårsværk.

Husleje: 3.063 kr. pr. md. inkl.

kost, vand, varme, el og bidrag

til alumnernes fælleskasse.

Kollegiet: Adgang til madord-

ning, gymnastiksal, hjemme-

biograf, fælles telefonordning,

billardstue, tagterrasser, samt

gangkøkkener med fjernsyn.

På værelserne er der telefon,

internetadgang og skabe samt

badeværelse med brusebad,

håndvask og toilet. Kollegiet

kan i et vist omfang stille møb-

ler til rådighed.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

på kollegiets kontor, tlf. 3526

1545, lokal 500. Månedlig

rundvisning på kollegiet.

Ansøgningsfrist: 15/4-03, 15/7-03,

15/11-03 og 15/1-04.

● STILLINGER

Teologi ▼

Ekstern lektor (vikariat)
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Institut for Systematisk

Teologi.

Indhold: Tilrettelæggelse og va-

retagelse af undervisningen i

Almen Filosofi I i efterårsse-

mestre og Almen Filosofi II i

forårssemestre (hvert semester

2 hold a 2 ugentlige timer i 13

uger) samt i Etik og Religions-

filosofi I, II eller III efter nær-

mere aftale (hvert semester 

1 hold a 2 el. 3 ugentlige timer

i 13 uger).

Omfang: Fra 1/9-03 til 30/6-04 og

fra 1/9-04 til 30/6-05.

Ansøgning: Ud over dokumenta-

tion for relevante faglige kvali-

fikationer skal ansøgere med-

sende oplysninger om tidligere

undervisningsvirksomhed.

Sendes til: Studieleder Kirsten

Busch Nielsen, Det Teologiske

Fakultet, Købmagergade 

44-46, stuen, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 11/4-03, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Institut-

lederen for Institut for Syste-

matisk Teologi.

Ekstern lektor (vikariat)
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Institut for Systematisk

Teologi.

Indhold: Etik og Religionsfilosofi

(under den teologiske KAN-

uddannelse). Varetagelse og

tilrettelæggelse i samarbejde

med instituttet af et emne-

kursus på engelsk med titlen

‘Introduction to Kierkegaard’

(undervisning 2 ugentlige ti-

mer i 13 uger samt fjernunder-

visning i et omfang efter nær-

mere aftale).

Til besættelse: 1/9-03.

Sendes til: Studieleder Kirsten

Busch Nielsen, Det Teologiske

Fakultet, Købmagergade 

44-46, stuen, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 11/4-03, kl.

12.00.

Yderligere oplysninger: Institut-

lederen for Institut for Syste-

matisk Teologi.

Jura ▼

Professor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Kapitalmarkedsret.

Kvalifikationer: Dokumenteret

høj grad af original videnska-

belig produktion på internatio-

nalt niveau og evner til fortsat

videreudvikling af fagområdet.

Evne til at varetage forsknings-

ledelse og andre ledelsesfunk-

tioner vil indgå i vurderingen.

Ved den samlede vurdering vil

der blive lagt vægt på en

særlig indsats og nyudvikling

på det undervisningsmæssige

område. Se i øvrigt stillings-

strukturcirkulæret. 

Ansøgningsfrist: 2/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Sundhedsvidenskab ▼

Professorat
Sted: Institut for Kliniske Neuro-

fag og Psykiatri med tilhøren-

de overlægestilling i H:S og

ved Amager Hospital med tje-

neste ved Rigshospitalet, Neu-

rocentret, Neurologisk klinik,

Neurobiologisk Forskningsen-

hed. 

Indhold: En varig stilling som

professor i klinisk neurobiologi

der omfatter varetagelse af

forskning, udvikling af fagom-

rådet og publicering/videnska-

belig formidling og prægradu-

at undervisning, forskeruddan-

nelse, bedømmelsesarbejde

mv. På det kliniske område in-

debærer stillingen ansvar for

visse diagnostiske undersøgel-

ser, herunder for SPECT- skan-

ninger. Ansættelse i begge de-

le af stillingen forudsættes. 

Til besættelse: 1/2-04.

Ansøgningsfrist: 5/5-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.sund.ku.dk el. kontakt

Personale og Jura, tlf. 3532

2645. Overlægeopslaget kan

ses på www.laegejob.dk og

kan fås ved henvendelse til

Personalekontoret H:S/Rigshos-

pitalet, tlf. 3545 64802.

Naturvidenskab ▼

Undervisningsassistent
Sted: Zoologisk Institut, Afdeling

for Evolutionsbiologi.

Indhold: Undervisning på Biologi

V (Zoologisk Evolutionsbiologi

og Taxonomi) samt deltagelse i

den mundtlige eksamination.

Til besættelse: 7/4-03.
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Har du 
brug for støtte- 

praktisk og
psykisk?

Er du stresset og 
usikker – og har du 

evt. problemer 
med en skriftlig 

opgave?

Så er der hjælp at hente –
journalist og psykolog 

tilbyder praktisk 
skrivehjælp

og psykologisk støtte.

Betaling efter aftale.

Henvendelse til:
krogsgaard_scheele@mail.dk

PRISOPGAVE FRA DANSK
EVALUERINGSSELSKAB
Dansk EvalueringsSelskab (DES)
inviterer studerende ved de videre-
gående og mellemlange uddan-
nelser til at skrive prisopgave om
emnet:

Den offentlige sektor har gennem
de sidste ti år været præget af mål-
og resultatstyring.
Hvilken betydning har det for valg
af evalueringsmodeller? Hvordan
kan de anvendte evalueringsmo-
deller påvirke evalueringers an-
vendelse til henholdsvis kontrol og
læring?

På hjemmesiden 
www.danskevalueringsselskab.dk
forefindes yderligere oplysninger
om konkurrencebetingelser, bag-
grunden for konkurrencen samt
generelle oplysninger om forening-
ens formål, struktur og aktiviteter.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Omfang: Fra 7/4 til 16/5-03.

Sendes til: Zoologisk Institut, Af-

delingen for Evolutionsbiologi,

Universitetsparken 15, 2100

Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 6/4-03. 

Yderligere oplysninger: Kontakt

Hans Siegismund, tlf. 3532

1339.

● TAP-STILLINGER 

Læge
Sted: Retsmedicinsk Institut,

retspatologisk afdeling.

Indhold: Deltagelse i rekvireret

arbejde, herunder ligsyn, ob-

duktioner og personunder-

søgelser. Autorisation til at

udøve selvstændig lægeger-

ning.

Kvalifikationer: Erfaring i retspa-

tologi/patologisk anatomi.

Ansøgningsfrist: 22/4-03. Mrk.

j.nr. 250-94/03.

Opslag i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645. 

Pædagogisk konsulent 
Sted: Center for Naturfagenes

Didaktik, Det Naturvidenska-

belige Fakultet.

Indhold: Hovedansvar for de ad-

ministrative og strategiske

aspekter af centrets udvikling

og gennemførelse af kursus-

og workshopaktiviteter samt

udviklingen og implemente-

ringen af fakultetets igang-

værende studiereform. 

Kvalifikationer: Min. en kandi-

datgrad inden for et af cen-

trets forskningsfelter. Gerne 

en erfaren person der i sit

hidtidige virke har demon-

streret flair for løsning af de

nævnte typer opgaver. 

Til besættelse: Snarest.

Ansøgning sendes til: Center-

leder Kjeld Bagger Laursen,

Didaktikcentret, Universitets-

parken 5, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 2/4-03.

Kontorfunktionær
Sted: August Krogh Institutet,

Biokemisk Afdeling.

Indhold: Varetagelse af admini-

strative opgaver for afdelin-

gens tilknyttede, føre regnskab

med diverse fondsbevillinger,

registrere publikationer samt

ferie og fravær.  

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se el. flere års kontorerfaring,

fortrolighed med tekstbehand-

ling og regneark og evner for

såvel dansk som engelsk ret-

skrivning.

Til besættelse: 1/5-03 eller snarest

derefter. 

Omfang: 20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 12/4-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent
Sted: Datalogisk Institut

Indhold: Studieadministration

Kvalifikationer: Faglig kontor-

uddannelse el. flere års solid

kontorerfaring, gerne inden

for undervisningssektoren.

Til besættelse: 15/7-03 el. senere.

Omfang: 30 timer/uge fordelt på

alle hverdage.

Ansøgningsfrist: 11/4-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Tina

Billing, tlf. 3532 1362, Tine

Melanie, tlf. 3532 1365 el.

Evert Friberg, tlf. 3532 1440.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger. 

Journalmedarbejder
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Jobbet er en kombina-

tion mellem at varetage tra-

ditionelle journalrutiner og

udvikle og implementere et

koncept omkring elektronisk

dokumenthåndtering.

Kvalifikationer: Kendskab til og

erfaring med journal- og arkiv-

funktioner. Gerne kendskab til

journalsystemet Scan Jour og

anden erfaring med admini-

strative opgaver, gerne fra en

uddannelsesinstitution.

Ansøgningsfrist: 7/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Laborant/
Laboratorietekniker 
Sted: BRIC, Københavns Universi-

tet.

Indhold: Alle aspekter af produk-

tion og analyse af transgene

og knock-out-mus. Oplæring i

alle teknikker nødvendige for

dette arbejde såsom kultur af

embryonale stamceller, mikro-

injektion i blastocyster, immun-

histokemi og in situ hybridise-

ring. Min. et år af ansættelsen

vil foregå i Milano.

Kvalifikationer: Godt kendskab

til basale teknikker inden for

molekylær- og cellebiologi og

interesse for dyreeksperimen-

telt arbejde. Basale engelsk-

kundskaber samt kendskab til

computere. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Omfang: Mulighed for perma-

nent ansættelse.

Ansøgningsfrist: 18/4-03.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Halmester
Sted: Institut for Idræt.

Indhold: Daglig ledelse af IFI drift

& service-gruppen; ansvar for

bygningernes drift og vedlige-

holdelse, herunder de tekniske

områder (bl.a. svømmehal 

og driftsstyring); ansvar for

idrætsfaciliteterne i nært sam-

arbejde med underviserne i de

praktiske fag; ansvar for om-

rådets sikkerhed.

Til besættelse: Snarest muligt og

senest 1/6-03.

Ansøgningsfrist: 23/4-03, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Kan sam-

men med en stillingsprofil ses

på www.ifi.ku./stilling el.

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

fås hos Jytte Berger, Institut for

Idræt, tlf. 3532 0823.

Reparatør
Sted: Panum Instituttet, Drifts-

afdelingen.

Indhold: Håndværkerfunktion.

Kvalifikationer: Faglært med

erhvervserfaring inden for 

el- el. metalområdet.

Til besættelse: 2/6-03.

Ansøgning sendes til: Panum In-

stituttet, driftsafdelingen, mrk.

Reparatør.

Ansøgningsfrist: 14/4-03, kl.12.00.

Studievejleder
Sted: Den Naturvidenskabelige

Studievejledning.

Indhold: Studievejleder for bio-

logi og idræt. Vejledning af

uddannelsessøgende og stude-

rende i emner som studieplan-

lægning, SU, meritoverførelser

og spørgsmål af mere person-

lig karakter. Desuden udarbej-

delse af skriftligt info-mate-

riale for uddannelserne for bå-

de kommende og nuværende

studerende. Som vejleder del-

tager man også i informations-

arrangementer, såsom Åbent

Hus og rusture. Endvidere va-

retagelse af enkelte admini-

strative opgaver, fx skemalæg-

ning af eksamener. Jobbet om-

fatter videreuddannelse for at

sikre kompetencer inden for

regler og vejledningsmetodik.    

Omfang: Ca. 20 timer/uge.

Ansøgningsfrist: 22/4-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: www.nat.

ku.dk/NAT-nsv/job.htm.

Bioanalytiker/
laboratorietekniker
Sted: Molecular Neuropharma-

cology Group, Farmakologisk

Institut 18.6.

Indhold: Etårigt fuldtids barsels-

vikariat som bioanalytiker/-

laboratorietekniker i forsk-

ningsteam der fokuserer på

molekylære og cellulære me-

kanismer involveret i signale-

ring mellem nerveceller. Me-

todologisk involverer arbejdet

celledyrkning, transfektion,

uptake- og bindingsassay samt

molekylærbiologiske teknikker

bl.a. PCR, DNA-preps og se-

kventering

Omfang: Fra 1/6-03 til 31/5-04. 

Ansøgning: Skal indeholde oplys-

ninger om uddannelse, evt.

tidligere ansættelsesforhold,

erfaring samt referencer.

Ansøgningsfrist: 7/4-03.

Yderligere oplysninger: Professor

Ulrik Gether el. bioanalytiker

Dorthe Vang, Molecular Neu-

ropharmacology Group, Farm-

akologisk Institut 18.6, Panum

Instituttet, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N, tlf. 3532 7548 el.

3532 7617, e-mail:

gether@neuropharm.ku.dk el.

dorthe.vang@neuropharm.ku.

dk. Se i øvrigt

www.mfi.ku.dk/gether. 

Tutorer i Dansk
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Arbejdsopgaver består i

at introducere nye studerende

i fagets identitet og konkrete

udformning (studieordning),

studiestrukturen ved fakulte-

tet, universitetsloven og de

kollegiale organer, aktivitets-

krav på 1. år, mulighederne for

studievejledning og eksamens-

tilmelding (forår 2004) mv.

Som tutor skal man desuden

skabe mulighed for social inte-

gration, deriblandt oprettelse

af læsegrupper mellem de nye

studerende samt mellem gam-

le og nye studerende. Den

konkrete udformning af rus-

introduktionen tilrettelægges i

et nært samarbejde mellem

studielederen, studienævnet,

fagets studievejledere og tuto-

rer. Der afholdes fælles kursus

for fakultetets tutorer 3/5-03. 

Til besættelse: 14/4-03. 

Ansøgningsfrist: 31/3-03, kl. 15.00. 

Tutorer i Historie
Sted: Institut for Historie

Indhold: Der søges to forskellige

slags tutorer: Et antal tutorer

(formentlig 16) ansættes med 

i alt 55 timer hvoraf der bruges

35 timer i forbindelse med for-

beredelse af rusintroduktion

og studiestartsaktiviteter i 

august og september måned

2003 samt yderligere 10 timer 

i efteråret 2003 og 10 timer 

i foråret 2004.

Et andet antal tutorer (forment-

lig 24) ansættes med i alt 35

timer der bruges i forbindelse

med forberedelse af rusintro-

duktion og studiestartsaktivi-

teter i august og september

måned 2003. Der afholdes fæl-

les kursus for fakultetets tuto-

rer 3/5-03. Da der er mødepligt

til dette arrangement, bedes

de ansatte friholde denne dag.

I forbindelse med rusintroduk-

tionen 2003 vil faget som no-

get nyt prøve at integrere side-

fags- og tilvalgsstuderende i

det ordinære ruskursus.

Ansøgning: Ansøgerne bedes op-

lyse hvilken type stilling der sø-

ges. Søges begge typer skal an-

søgningerne være prioriterede.

Sendes til: Studienævnet for Hi-

storie, Njalsgade 102, 2300

Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 4/4-03.

Yderligere oplysninger: Studie-

nævnet for Historie el. Studie-

vejledningen på Historie, KUA,

trappe 15.

● ØVRIGE 
STILLINGER

Studenterjob 
Sted: Studenterhuset.

Indhold: Ansvar for International

Café.

Omfang: Ca. 20 timer/måned. 

Ansøgning: Skriftlig.

Ansøgningsfrist: 1/4-03.

Yderligere oplysninger: Studen-

terhuset, Købmagergade 52,

1150 Kbh. K, tlf. 3532 3861.
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● PH.D-
STIPENDIER

Jura
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Gennemførelse af for-

skeruddannelsen.

Kvalifikationer: For at komme i

betragtning som ph.d.-stude-

rende skal man have bestået

den juridiske kandidateksamen

el. have kvalifikationer af til-

svarende karakter. Studerende

der forventer at bestå kandi-

dateksamen i indeværende

eksamenstermin, og som even-

tuelt afventer bedømmelsen af

deres speciale, kan også kom-

me i betragtning. 

Omfang: 37 timer pr. uge. Tids-

begrænset tre-årig ansættelse. 

Ansøgningsfrist: 2/5-03, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Sundhedsvidenskab
Place of employment: Institute of

Medical Biology, University of

Southern Denmark.

Contents: This scholarship is co-

financed with the Danish Me-

dical Research Council and will

be allocated to Physiology and

Pharmacology, Institute of

Medical Biology, University of

Southern Denmark. The ap-

plicant’s research project

should be within the area:

Søren
Kierkegaards

Skrifter
NETOP UDKOMMET:

BBIND 20 OG K20 MED 
KIERKEGARDS JOURNALER

NB-NB5

Den 9. marts 1846 begyndte Søren
Kierkegaard (1813-55) at skrive i
den første af de 36 protokoller,

han benyttede som journaler og
fortløbende førte frem til

september 1855. 

Den første mærkede han NB, de
efterfølgende NB2 til NB36.

Denne kæde af journaler, der i alt
fylder ca. 7.600 håndskrevne sider,

løber parallelt med forfatter-
skabet fra 1846 til 1851 og danner
arsenalet for angrebet på kirken
og dens autoriteter fra december 

1854 til september 1855.

9. pakke – bind 20 og K20
samlet pris kr. 450,- inkl. moms

kan købes på www.gads-forlag.dk

Gads Forlag

Søren Kierkegaards Skrifter 
udkommer i 55 bind.

Få tilsendt brochure på værket!
Kontakt din lokale boghandler 

eller Gads Forlag på telefon 33 15 05 58 
E-mail: mb@gads-forlag.dk



Renal vascular and endocrine

function. Danish Cardiovascu-

lar Research Academy (DaCRA)

is a national graduate school

aimed to stimulate research

and PhD training specifically

within cardiovascular sciences.

DaCRA is funded for a 5-year

period by The Danish Research

Agency, the three Danish 

faculties of Health Sciences

and private sponsors. For

further information about the

Academy, see our web site

www.dacra.dk. 

Qualifications: The applicant

should have a master’s degree

in medicine, biology or similar,

and it is required that the ap-

plicant is enrolled as a PhD-stu-

dent and follows the study

programme required for

achieving a PhD-degree within

3 years.

To be appointed by: 1/9-03.

Applications: In 5 copies marked

“Cardiovascular PhD”.

To be sent to: Faculty of Health

Sciences, Winsløwparken 17,

DK-5000 Odense C. 

Deadline: 15/4-03 at noon.

Additional information: Prof. Ole

Skøtt, tel. 6550 3752 or e-mail:

oskott@health.sdu.dk. 

Ph.d-stipendium
Sted: August Krogh Instituttet,

Biokemisk afdeling.

Indhold: Stipendiet opslås i for-

bindelse med tilskud fra Føde-

vareministeriets FØTEK 3 mid-

ler til produktudvikling af

jordbrugs- og fiskeriprodukter

samt forsøgsfiskeri m.m. Sti-

pendiemodtageren vil deltage

i et projekt der skal etablere

en basal forståelse af biologi-

ske og fysiske faktorers indfly-

delse på vandmobilitet og

vandfordeling under svine-

musklens omdannelse til kød. 

Kvalifikationer: Ansøgere med

en levnedsmiddelrelateret eller

biologisk uddannelse suppleret

med gode teoretiske og prak-

tiske evner inden for analytisk

kemi og fysiologi vil blive fore-

trukket.

Til besættelse: 1/6-03 eller efter

nærmere aftale.

Ansøgningsfrist: 1/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Lektor

Ian Henry Lambert, August

Krogh Instituttet, Biokemisk

Afdeling, Universitetsparken

13, 2100 Kbh. Ø, e-mail: ihlam-

bert@aki.ku.dk, tlf. 3532 1697.

● LEGATER

Julie Damms Studiefond 
Målgruppe: Danske mænd der

har taget doktorgraden el.

ph.d.-graden ved KU el. DTU i

fagene matematik, fysik, kemi,

astronomi el. filosofi.

Støtte: Til videregående studier.

Der gives normalt ikke støtte

til pensionister, til udgifter der

allerede er afholdt el. til køb af

computer og andet standard-

udstyr. 

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om opfyldelse af ovennævnte

legatbetingelser, cpr.nr., privat-

adresse samt budget for det

ansøgte beløb og evt. udtalel-

ser/anbefalinger. Sendes i 3

eks.

Sendes til: Julie Damms Studie-

fond, Marie-Louise Andreasen,

Højesteret, Prins Jørgens Gård

13, 1218 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/5-03.

Uddeling: Inden 15/7-03.

Inge Lehmanns Legat 
af 1983
Målgruppe: Forskere inden for

geofysik – primært til studier

af jordens indre og dens over-

fladelag – el. forskere inden

for eksperimentel/empirisk

psykologi.

Støtte: Legatportioner på ml.

50.000 og 75.000 kr vil være til

rådighed efter 1/10-03. Legatet

skal fortrinsvis anvendes til

forskningsophold el. videre-

gående forskningsuddannelse i

udlandet for forskere på ph.d.-

niveau. Kun ph.d.-studerende

med særlige omstændigheder

omkring udlandsopholdet kan

komme i betragtning. Ansøg-

ning skal dreje sig om et forsk-

ningsprojekt der specifikt kan

udføres ved udlandsopholdet.

Ved dette års uddeling vil geo-

fysikere have fortrinsret, dog

opfordres også psykologer til

at søge.

Ansøgning: Vedlæg en generel

beskrivelse af rejsens formål,

udførlig projektbeskrivelse

med budgetoverslag og op-

lysninger om ansøgerens kva-

lifikationer evt. bilagt referen-

cer. Sendes i 6 eks.

Sendes til: Videnskabernes

Selskab, H.C. Andersens

Boulevard 35, 1553 Kbh. V. 

Ansøgningsfrist: 20/4-03.

Yderligere oplysninger: Prof. Rolf

Kuschel, Psykologisk Laborato-

rium, Københavns Universitet,

tlf. 3532 8762.

Oliver Bishop Harriman
Stipendiet
Målgruppe: Cand.mag. el.

cand.phil. med engelsk som

hovedfag el. magistre i engelsk

der har bestået eksamen efter

vintertermin 1999. Ansøgere

skal have vist evne til selvstæn-

dig forskning i engelsk.

Støtte: En legatportion på 20.000

kr. til fremme af engelsk sprog

og litteratur er ledig pr. 1/7-03.

Ansøgning: Vedlæg oplysninger

om kvalifikationer og evt. for-

mål. Intet skema.

Sendes til: Det Humanistiske

Fakultet, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 25/4-03.

Fondet til støtte af
datamatisk lingvistik
Målgruppe: Studerende og med-

arbejdere ved Datalogisk Insti-

tut og Institut for Almen og

Anvendt Sprogvidenskab.

Støtte: Forskning el. undervis-

ning inden for datamatisk

lingvistik el. beslægtede om-

råder, fx datamater, program-

mel, litteratur el. deltagelse i

konferencer.

Ansøgning: Angiv cpr.nr. og for

juridiske personer SE-nr. 

Sendes til: Fondet til støtte af

datamatisk lingvistik c/o Hasse

Hansson, CSC Danmark A/S, Ol-

denburg Allé 1, 2630 Tåstrup.

Ansøgningsfrist: 11/4-03.

● FORSKNINGS-
STØTTE

E. Lerager Larsens Fond
Støtte: Til gennemførelse og/el.

udgivelse af forskningsprojek-

ter og andre publikationer in-

den for læge-, natur- og rets-

videnskab samt humaniora.

Inden for det sidstnævnte om-

råde kan der tillige ydes støtte

til oversættelsesarbejder. Be-

vilgede støttebeløb fordeles

normalt i portioner på op til

20.000 kr. 

Ansøgning: Intet ansøgnings-

skema.

Sendes til: E. Lerager Larsens

Fond c/o advokat (h) Sven

Helles, Skodsborgparken 48,

2942 Skodsborg.

Ansøgningsfrist: Ult. september

2003.

Uddeling: Oktober kvartal.

Købmand i Odense 
Johann og Hanne Weimann,
f. Seedorffs Legat
Målgruppe: Særligt lovende

unge el. yngre (maks. 40 år)

videnskabsmænd el. -kvinder

hvis videnskabelige virksom-

hed falder inden for el. har

berøring med det lægeviden-

skabelige fagområde. 

Støtte: 1 – 2 stipendier af indtil 

2 års varighed til uddeling i

2003 i beløb svarende til over-

enskomstmæssig løn og efter

ordinær anciennitetsberegning

evt. inkl. faste tillæg. Ydes bl.a.

som personlig støtte, navnlig

for at sikre modtageren ar-

bejdsfred gennem økonomisk

uafhængighed i indtil 5 år. Det

er bestyrelsens hensigt fortrins-

vis at tilgodese en ansøger der

har udført en veldokumenteret

og vægtig videnskabelig ind-

sats gennem flere år, for hvem

de sædvanlige stipendiemulig-

heder er udtømt el. en univer-

sitetsansættelse for øjeblikket

ikke er umiddelbart i sigte.

Ph.d.-studerende kan derfor

kun under helt ekstraordinære

omstændigheder forvente at

opnå et heltidsstipendium. I

forlængelse af et 2-årigt sti-

pendium kan der ansøges om

yderligere stipendiestøtte i 1-2

år. Hvis der efter uddeling af

nævnte stipendier er midler

hertil, vil disse kunne uddeles i

mindre portioner (op til ca.

120.000 kr.) med henblik på an-

vendelse over nogle måneder. 

Ansøgning: Skema udleveres i

trykt form eller på diskette (MS

Word) ved skr. henvendelse

med frankeret svarkuvert (5,50

kr.) til Københavns Universitet,

Att.: Lene Houmann, Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultets-

sekretariat, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. 

Ansøgningsfrist: 23/4-03, kl.

12.00. Poststemplet senest

22/4-03.

Den Europæiske Sprogpris
The European Label, der i Dan-

mark administreres af Cirius,

uddeler en sprogpris til særligt

nyskabende sprogprojekter el.

-initiativer. I 2003 er der fokus

på to temaer, og projekterne

skal knytte sig til ét el. begge

temaer: 1) sprogvenlige miljøer

og 2) synliggørelse af sprog-

læring og sprogkundskaber.

Ansøgningsfrist: 15/5-03.

Opslaget i fuld ordlyd: 

www.ciriusonline.dk/sprogpris.

● KURSER

Det Kongelige Bibliotek
Kursus: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer. 

Tid: 8/4-03, kl. 13.00-16.00.

Kursus: Introduktion til

tidsskriftssøgning og artikel-

søgning. 

Tid: 9/4-03, kl. 13.00-16.00.

Tilmelding: Via formular på

www.kb.dk/yd/kurser el. per 

e-mail: undervisning@kb.dk. 

The renin angiotensin
aldosterone system
Target group: Ph.d.-students and

others. The course is speci-

fically designed for young

researchers performing studies

in humans or animals.

Contents: See www.dacra.dk.

Course Directors: Prof. Ole Skøtt

and Prof. Peter Bie, Physiology

and Pharmacology, University

of Southern Denmark, 

21 Winsloewparken, 5000

Odense, tel. 6550 3752, e-mail:

oskott@health.sdu.dk and

pbie@health.sdu.dk.

Time: 7-9/5-03.

Venue: Physiology and Pharma-

cology, 21 Winsløwparken,

Odense. 

Registration: By e-mail to

hlrasmussen@health.sdu.dk

before 7/4-03.

Organizer: Danish Cardiovascular

Research Academy and Faculty

of Health Sciences, University

of Southern Denmark.

Sommerkursus ved 
Nordic Centre at Fudan
University Shanghai 
Målgruppe: Studerende fra de 

17 nordiske universiteter der

deltager i Fudan samarbejdet.

Indhold: Kursustitel: Introduction

to Modern China. Indeholder

modulerne Chinese History,

Chinese Politics og Aspects of

the Chinese Economy.

Tid: 1-19/7-03.

Sted: Nordic Centre at Fudan

University Shanghai. 

Tilmelding: Ansøgningsmateriale

fås på Det internationale Kon-

tor, Fiolstræde 24, 1010 Kbh.

K., tlf. 3532 2918. Afleveres

samme sted senest 4/4-03.

Arrangør: Fudan, www.lu.se/nc/.

● MØDER

Foredragskonkurrence på
Rigshospitalet
Indhold: Foredragskonkurrence

for hospitalets yngre forskere.

8 forskere fra forskellige af-

delinger dyster på evnen til at

præsentere en god viden-

skabelig undersøgelse. Pro-

gram kan rekvireres på e-mail:

2lh@finsenlab.dk.

Tid: 3/4-03, kl. 13.00-16.00.
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Få hjælp til din opgaveskrivning
Formidlingscentret på Humaniora yder online vejledning på

www.hum.ku.dk/formidling/onlinetutoring.

Tilbuddet gælder for alle KU’s studerende indtil 1. maj 2003.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Sted: Rigshospitalet, 

Blegdamsvej 9, Aud. 1.

Arrangør: Foreningen af Yngre

Forskere (FYF), Rigshospitalet. 

Besøg på Mikroelektronik
Centret
Tid: 7/4-03, kl. 19.30.

Sted: DTU, bygn. 345, Lyngby.

Tilmelding: Bente Egaa, e-mail:

bente.egaa@uni-c.dk, tlf. 3587

8804.

Arrangør: Selskabet for Natur-

lærens Udbredelse.

Forenede Studenterråds
Generalforsamling 
Indhold: Dagsorden: Valg af diri-

gent og referent; fremlæggel-

se og godkendelse af årsregn-

skabet; den kritiske revisions

beretning; beretning fra ud-

valg nedsat af Generalforsam-

lingen; indkomne forslag; valg

af: to kritiske revisorer og

statsautoriseret revisor; even-

tuelt. Det er her muligt at stille

forslag til Forenede Studenter-

råds organisatoriske arbejds-

form eller at tage overordnede

politiske arbejdsgange op til

diskussion. Forslag skal være

Præsidiet i hænde senest 

11/4-03, kl. 12.00. Opstillings-

grundlag skal være Præsidiet i

hænde senest 11/4-03, kl.

12.00. For yderligere informa-

tion kontakt Mathilde Thorn-

berg, e-mail: mathilde@fsr.

ku.dk, tlf. 3532 3838.

Tid: 24/4-03, kl. 18:00

Sted: Fiolstræde 22, 4., Fiol VII. 

Arrangør: FSR.

Cytokines from structure 
to therapy 
Tid: 25/4-03, kl. 10.00-17.00.

Sted: Panum Institute, Haderup

Auditorium.

Arrangør: Jan Torleif Pedersen,

H. Lundbeck A/S and Nicolai R.

Wagtman, NovoNordisk A/S. 

Danish Society for Cancer
Research. Joint Symposium:
In vivo modeling of human
malignancies
Tid: 29/4-03, kl. 14.15-18.00.

Sted: Panum Institute, Lunds-

gaard Auditorium.

Arrangør: Tuula Kallunki, Danish

Cancer Society and Steen Gam-

meltoft, Glostrup Hospital.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Køn og religion
Et tværfagligt seminar som bely-

ser centrale spørgsmål om ide-

aler og praksis, tradition og

fornyelse i kristendom, islam

og new age ud fra et

kønsperspektiv. Dr. Rita Nakas-

hima Brock fra Berkeley åbner

seminaret med foredraget Re-

thinking the death of Jesus:

Violence, redemptive suffering,

and the search for what saves

us.

Tid: 3-4/4-03, kl. 9.15.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Arrangør: Studentermenigheden

på Amager og Det Humani-

stiske Fakultet.

Language Change 
in West- and Central Asia 
Indhold: Docent Birgit Schlyter,

Stockholm: Contemporary

Turkish languages in Central

Asia and the Russian influence.

Lektor Elie Wardini, Stock-

holm: On the Jargon – Pidgin

Continuum: The Arabic Spoken

by the Armenian and Sri Lan-

kan Communities in Lebanon.

Prof. Ebbe Knudsen, Oslo:

Sprogforandring og fremmed-

indflydelse i Turoyo (moderne

aramaisk). Lektor Wolfgang

Scharlipp, København: Prin-

ciples of language change in

Turkish. Prof. Kerstin Eksell,

København: Aspect differen-

tiation in Syro-Mesopotamian

Arabic and Aramaic dialects: a

diachronic view.

Tid: 4/4-03, kl. 10.00.

Sted: KUA, ny bygning, 

lok. 23.2.39.

Arrangør: Carsten Niebuhr-

instituttet, eksell@hum.ku.dk

Kompetenceseminar 
på Humaniora
Målgruppe: Humaniorastuderen-

de som er midtvejs i studierne.

Indhold: Introduktion ved Studie-

vejledningen; Hvad kan Huma-

nister? Oplæg og diskussion;

Oplæg ved Per Fibæk Laursen,

professor ved Danmarks Pæda-

gogiske Universitets institut for

curriculumforskning; Præsenta-

tion af arbejdsredskaber til ud-

arbejdelse af kompetence-pro-

fil ved Studievejledningen.

Tid: 12/4-03, kl. 10.00-15.00.

Tilmelding: Senest 7/4-03, kl.

15.00 på www.hum.ku.dk/stu-

dievejledning. 

Arrangør: Studievejledningen

Humaniora.

Kærlighed
Indhold: Kirsten Hyldgaard: The

Impasse of Love. Contingency

(tuché) and Necessity (automa-

ton) in Love. Johanna Martin:

Why do women need Love?

René Rasmussen: Love and

Sublimation. Lillian Munk

Rösing: Law and Love. Francois

Sauvagnat: Love and Verifica-

tion in the analytic Cure.

Tid: 26/4-03, kl. 10.00-17.00.

Sted: Institut Francais, Rosen-

vængets Allé 34-38.

Arrangør: KLAG, Klinisk Lacani-

ansk ArbejdsGruppe.

● KULTUR

Polske påsketraditioner
Indhold: Cand.mag., ph.d.-stud.

Eva Maria Jensen viser rundt

på udstillingen.

Tid: 5/4-03, kl. 12.00.

Sted: Søllerød Museum.

Arrangør: Selskab for Kunst og

Kristendom.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Overlæge Henrik Kjærgård

Titel: Patient-derived fibrin

sealant: clinical, preclinical and

biophysiological aspects.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Kåre Sander og over-

læge, dr.med. Jørgen Gram.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Henrik Arendrup, 

tlf. 3545 2307.

Tid: 16/4-03, kl. 13.00.

Sted: Gentofte Amtssygehus,

Niels Andersensvej 65, 

Det Store Auditorium.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Thoraxkirurgisk

afd. R, Gentofte Amtssygehus,

Niels Andersensvej 65, 2900

Hellerup. Indstillingen kan

købes ved skr. henvendelse til

Fakultetssekretariatet.

Læge Steen Hasselbalch

Titel: Quantitation of brain

metabolism in humans using

PET-FDG: levels and limitations.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Alberg Gjedde og

prof., dr.med. Bjørn Quistorff.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, dr.med. Marian-

ne Juhler, tlf. 3545 2391.

Tid: 25/4-03, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej

9, Aud. 93.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Ordruphøjvej

38, 2920 Charlottenlund. Ind-

stillingen kan købes ved skr.

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Læge, ph.d. Messoud Ashina

Titel: Neurobiology of chronic

tension-type headache.

Officielle opponenter: Prof. Peter

J. Goadsby og overlæge,

dr.med. Kai Jensen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Per Soelberg

Sørensen, tlf. 3545 2080.

Tid: 30/4-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Han-

nover Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, KAS Glostrup,

neurologisk afd., Hovedpine-

klinikken, 2600 Glostrup. Ind-

stillingen kan købes ved skr.

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Læge Carsten Palnæs Hansen

Titel: The pharmacokinetics and

pharmacodynamics of progast-

rin-derived peptides.

Officielle opponenter: Prof.,

med.dr. Rolf Håkansson og

prof., overlæge, dr.med. Jens

H. Henriksen.

Opponenter ex auditorio: 

Kan melde sig til forsvarslede-

ren, klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Steen Sørensen, tlf.

3632 2308.

Tid: 2/5-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Han-

nover Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Frydendalsvej 2,

1809 Frb. C. Indstillingen kan

købes ved skr. henvendelse til

Fakultetssekretariatet.

Læge Lise Korbo

Titel: Stereological quantitation

of human and rat brain in nor-

mal brains and in various con-

ditions with symptoms of me-

mory impairment.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Johannes Jakobsen og

overlæge, dr.med. Henning

Laursen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., dr.med. Gudrun Boysen,

tlf. 3531 2454.

Tid: 2/5-03, kl. 14.00.

Sted: Studiestræde 6, Anneks-

auditorium A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: lise.kor-

bo@dadlnet.dk. Indstillingen

kan købes ved skr. henvendelse

til Fakultetssekretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Cand.scient. Ole Kveiborg

Titel: Regulating Road Transport

using Mechanism Design.

Tid: 7/4-03, kl. 14.00.

Sted: Økonomisk Institut, Studie-

stræde 6, 2. sal, St. Øvelsessal. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til Økonomisk Institut, tlf. 3532

3011.

Cand.mag. 

Lars Geer Hammershøj

Titel: Selvdannelse og Socialitet.

Forsøg på en konstruktivistisk

orienteret socialanalytisk sam-

tidsdiagnose.

Tid: 11/4-03, kl. 13.00.

Sted: Sociologisk Institut, Linnés-

gade 25, 1. sal, Salen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås fra den 28/3 ved

henvendelse til Sociologisk In-

stitut, tlf. 3532 3280.

Sundhedsvidenskab ▼

Charlotte Landbo Tofteng

Titel: Selected polymorphisms 

in five candidate genes for

osteoporosis. Relation to bone

measurements in women with

or without hormone replace-

ment therapy.

Tid: 3/4-03, kl. 12.30.

Sted: Hvidovre Hospital, 

Aud. 3-4. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås hos forfatteren,

Hvidovre Hospital Osteo-

poroseenheden, afsnit 545,

Kettegårds allé 30, 2650 

Hvidovre, 

e-mail: tofteng@hotmail.com.

Helle Soll-Johanning

Titel: Luftforureningens betyd-

ning for kræft og andre luft-

vejssygdomme i to erhvervs-

grupper der på grund af deres

arbejde er udsat for luftfor-

urening.

Tid: 4/4-03, kl. 14.00.

Sted: Auditoriet, Arbejdsmiljø-

instituttet, Lersø Parkallé 105.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

hsj@ami.dk.

Humaniora ▼

Silvia Becerra Bascuñán 

Titel: El objeto indirecto en

español, diacronía y sincronía.

Un estudio empírico.

Tid: 25/4-03, kl. 14.15.

Sted: KUA, lok. 6.1.48.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen ligger til gennemsyn og

hjemlån i Det Kgl. Biblioteks

information på KUA og til gen-

nemsyn på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst samt på Institut for

Historie, KUA.

Naturvidenskab ▼

Cand.scient. Thomas Hansen

Titel: Quantitative Genetics of

Sexual Allocation and Inbreed-

ing Depression in Herma-

phroditic Plants with Special

Reference to Silene Nutans

(Caryophyllaceae).

Tid: 10/4-03, kl. 13.00.

Sted: Botanisk Auditorium,

Gothersgade 140. 

Yderligere oplysninger:

Afhandlingen ligger til gen-

nemsyn på Botanisk Central-

bibliotek, Sølvgade 83, opg. S.
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Hjemmeværnet
er en del af det militære forsvar.
Derudover yder vi støtte til civile 

myndigheder.

Vi bor centralt i Kastellet
og

ser frem til at blive kon-
taktet på:
E-mail :

hjvk6061@yahoo.dk
Telefon: 2921 9639

Læs mere på :
www.Hjvk6061.subnet.dk

Hjemmeværnskompagni
6061

er en del af
Lokalforsvarsregion

Københavns stabskompag-
ni og søger engagerede

medlemmer.

Du bliver en del af et inspi-
rerende og udfordrende

miljø, hvor du tilbydes inter-
essante opgaver, personlig
udvikling og spændende

udfordringer.

Vil du
gøre
en

forskel
- og samtidig øge

dine civile
kompetencer



SÆRLIGE FORELÆSNINGER
Sexuality in Kenya: Researching Men who have Sex with Men
Seniorresearcher, Dr. Harriet Birungi, Makere Institute of Social Research, Uganda

Tid: 3/4 kl. 15.00-17.00

Sted: Købmagergade 46, 4

Arr.: Center for Afrikastudier

Kræver globalisering et imperium?
Forsker, ph.d. Mikkel Vedby Rsmussen, DUPI

Tid: 3/4 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Entre: 25 kr. for ikke-medlemmer

Embodiment, Love, and the Emerging Subject
Werner Jeanrond, Danmarks Humanistiske Forskningscenter

Tid: 4/4 kl. 10.15-12.00

Sted: CFS, Købmagergade 44-46, 4., lok. 403

Arr.: CFS. Tilmelding per mail til pkh@cfs.ku.dk

Skal individet kunne identificere sig med samfundet?
Lektor Gorm Harste, Aarhus Universitet  

Tid: 4/4 kl. 12.30-14.30

Sted: Sociologisk Institut, Linnésgade 25, Salen

Arr.: Sociologisk Udsyn

Het Negerhollands: een Creolentaal
Dr. Hein van der Voort, Aarhus Universitet

Tid: 4/4 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 24.1.30

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Recent Developments in Relevance Theory. 
Perspectives for Communication and Linguistics 
Prof. Deirdre Wilson, England

Tid: 4/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Afskedsforelæsning: Elegance and Relevance
Prof. Karl Vind, Økonomisk Institut

Tid: 4/4 kl. 14.00

Sted: Bispetorvet 1-3, Alexandersalen, 

Arr.: Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception

Patronage and Power in the Ancient World
Prof. Peter Garnsey, Cambridge

Tid: 7/4 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, Pavillon 4 

Arr.: Institut for Historie

Hertug Knud Lavard-skikkelsen hos Saxo
Karsten Friis-Jensen, Institut for Græsk og Latin

Tid: 7/4 kl. 12.00-13.00

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Middelaldercentret

Antipartikler og antiatomer
Lektor, ph.d. Helge V. Knudsen

Tid: 7/4 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35, 3

Arr.: Videnskabernes Selskab

Human Rights and the Politics of Memory: 
The Case of the First Danish Auschwitz Day
Ph.D.-stip. Thomas Brudholm og Martin Mennecke   

Tid: 8/4 kl. 10.00-12.00

Sted: Institute for Human Rights

Arr.: Institut for Internationale Studier
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Synets helliggørelse og blikkets prøvelse
Forskningsadjunkt, ph.d. Hans Henrik Lohfert Jørgensen

Tid: 31/3 kl. 20.00

Sted: Købmagergade 44, over gården, kældercafeen

Arr.: Selskab for Kunst og Kristendom

Entre: ikke-medlemmer 40 kr., stud. dog 20 kr.

The Enduring Dilemmas of Realism
Seniorforsker, lektor Stefano Guzzini, Institut for Internationale Studier, Uppsala Universitet

Tid: 1/4 kl. 10.00-12.00

Sted: Landemærket 9, Aud. 21

Arr.: Institut for Statskundskab

Transnationalisering og de europæiske småstater: Danmark som case
Seniorforsker Hans Mouritzen, Institut for Internationale Studier

Tid: 2/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Landemærket 9, Aud. 32

Arr.: Institut for Statskundskab

Internet Censorship, Surveillance and Resistance for Global Civic
Networks
Associate Prof. Ronald J. Deibert, Department of Political Science, University of Toronto

Tid: 2/4 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: MODINET

Scholars have developed an increasing interest in the use and impact of new information and com-

munication technologies (ICTs) as these technologies have progressively insinuated themselves into the

fabric of everyday life. The technological nature of these new developments has created both oppor-

tunities and needs to deploy new tools to interrogate, collect and analyse relevant data. In spite of the

fact that such tools are now readily available on the open-market and employed by network admini-

strators and other users, social scientists have not taken advantage of these opportunities to their ful-

lest. Without the use of technical means to undertake research, however, scholarship will yield only

partial insights into the workings of ICTs and their spread and impact around the world. Researchers

working at the Citizen Lab/the University of Toronto, under the direction of Ronald J. Deibert, have

employed hacker tools to investigate computer networks in dozens of countries worldwide for con-

tent filtering that reveals extensive Internet censorship with the assistance of western technologies.

Such widespread Internet censorship, in combination with increased electronic surveillance practices

initiated post 9/11, are beginning to call into question some of the deeply held assumptions about the

open nature of Internet communications.

Senmiddelalderens 11. september? – reaktionen på den osmanniske
erobring af Konstantinopel i 1453
Dr. Stephen Turk Christensen, RUC

Tid: 2/4 kl. 16.30

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, 5. sal, frokoststuen

Arr.: Orientalsk Forum

Åbenbaring og modernitet i lyset af Paul Ricoeurs bibelhermeneutik
Lektor Carsten Pallesen

Tid: 3/4 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1., Aud. 7

Arr.: Institut for Systematisk Teologi



Sygdomsindsigt ved psykiatriske lidelser
Jesper Dam, Psykiatrisk Afdeling, Hillerød Sygehus

Tid: 8/4 kl. 10.15-12.00

Sted: CFS, Købmagergade 44-46, 4., lok. 403

Arr.: CFS. Tilmelding til pkh@cfs.ku.dk

The Broad Cultural Frontier of Early Korean Buddhism
Dr. Pankaj Mohan 

Tid: 8/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Leifsgade 33, 6., lok. 615

Arr.: Asien-instituttet

From Gods to Demons: 
Monks among Priests and Magicians in Late Ancient Egypt
Prof. David Brakke, Indiana University

Tid: 8/4 kl. 15.00-17.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86

Arr.: Institut for Religionshistorie

Kardielle gap junctions og deres transcriptionskontrol – betydning ved
hjertesygdom 
Jacob Hofman-Bang og Michael Christiansen

Tid: 8/4 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Den skizofrene rotte? Om dyremodeller for psykiatriske lidelser 
Cand.scient., ph.d. Maibritt Andersen 

Tid: 8/4 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, Aud. A 

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

Entre: 30 kr. for ikke-medlemmer

At forske i andres tro
Mikael Rothstein og Cecilie Rubow

Tid: 8/4 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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

Efter nationalstaten?
Dorthe Andersen

Tid: 9/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, 1., Aud. 1.1. Ring på hos sekretæren

Arr.: Seminaret Strukturel Dialektik

Truslen fra det nye tyske Europa og det danske nyordningsberedskab
1940-41
Steen Andersen

Tid: 9/4 kl. 16.01

Sted: KUA, lok. 6.1.48

Arr.: Besættelsestidscirklen

Tyskerpiger og modstandskvinder
Anette Warring

Tid: 9/4 kl. 19.00

Sted: Dronningesalen, Den Sorte Diamant

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Entre: 50 kr.

Lægevidenskabens sprog – fra Hippokrates til vor tid
Prof., dr.med. Henrik R. Wulff

Tid: 9/4 kl. 19.30

Sted: Medicinsk-Historisk Museum

Arr.: Medicinsk-Historisk Selskab

Schleiermacher og Wittgenstein i samma båt?
Prof. Tage Kurtén, Åbo

Tid: 10/4 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 1., Aud. 7

Arr.: Institut for Systematisk Teologi

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET
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Somalia: Alternative Scenarios for Political Reconstruction
Prof. Martin Doornbos, Institute of Social Studies, the Hague, the Netherlands

Tid: 10/4 kl. 15.00-17.00

Sted: Købmagergade 46, 4. sal

Arr.: Center for Afrikastudier

Fysisk aktivitet og sundhed hos børn og unge
Lektor, dr.med. Lars Bo Andersen

Tid: 10/4 kl. 15.00

Sted: Nørre Alle 53, 2., Store Aud.

Arr.: Institut for Idræt

The Promises and Ambiguities of Love 
Werner Jeanrond

Tid: 10/4 kl. 16.00-17:39

Sted: Den Sorte Diamant, Blixen Salen 

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter. 

Tilmelding på center@humanities.dk

Love has a history. All experiences of love occur in specific contexts. Love is transitive, dynamic, cre-

ative and transformative. It is a powerful agent of change in our lives. Love has been invoked to

sanction different strategies of education and punishment. Love has been praised as the divine spirit

behind human emancipation and fulfilment. Every generation is challenged to retrieve the potential

of love and to address the ambiguities of love in their own culture. In this lecture I shall attempt to

reflect upon the complex nature of love from a theological perspective. The Bible refers to love both

in terms of human love (‘Love is strong as death’) and in terms of divine love (‘God is love’). How are

both of these experiences of love related to each other? What does it mean to love God, the world,

one’s neighbour, one’s enemy, and one’s own emerging self? How do we approach love in our post-

modern era? What can we learn from the plurality of religious experiences and reflections upon love?

How can we develop a culture of love in a society wrestling with religious fundamentalism and global

uncertainty?

Unstable Borders
Prof. Hugh J. Silverman, Stony Brook University, New York

Tid: 11/4 kl. 10.15-12.00

Sted: KUA, ny bygning, lok. 27.0.47 

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Forventninger til interaktioner mellem danskere og tyskere
Lektor, ph.d. Gitte Rasmussen, Syddansk Universitet

Tid: 11/4 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 24.0.11

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Event Representations in Mind and Language: Attention, Event
Boundaries and Clause Integration
Prof. Russel S. Tomlin, Oregon University, USA

Tid: 11/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage

(Why) are Metaphores Obscure? Eks. Rilkes sonet O dieses ist das Tir, 
das es nicht gibt (Sonette an Orpheus II/16)
Prof. Jochen Hörisch, Universität Mannheim

Tid: 11/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, ny bygning. lok. 27.0.47

Arr.: Georg Brandes Skolen, www.georgbrandes.dk

Virtuelle religionsmøder
Cand.mag., ph.d.-stud. Morten Thomsen Højsgaard

Tid: 11/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, cafeen i kælderen

Arr.: Fagrådet ved religionsfagene
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Af Thomas Wiben

Hvad fik dig til at læse stat-
skundskab på KU?
»Jeg havde ikke tid til at

deltage i gruppearbejde nede
på RUC, og jeg har fx heller al-
drig gået til undervisning fordi
jeg hele tiden har haft meget
politisk arbejde. Derfor var det
ideelt for mig at studere på
Københavns Universitet hvor
man kan gå til eksamen uden at
deltage i undervisningen. Stats-
kundskab blev det selvfølgelig
fordi jeg interesserer mig for
politik. Det faldt godt i hak med
min samfundsinteresse i øvrigt,
så det har været ret åbenlyst
hvad jeg skulle læse. 

Hvordan husker du din studie-
tid på KU?

Nu får du det til at lyde som

om jeg skal prøve at huske min
soldatertid for tyve år siden!
Det er jo ikke mere end et år si-
den jeg stoppede, så jeg husker
det hele meget klart. Men jeg
har ikke været særlig meget in-
de på Statskundskab. Jeg har
ikke gået til undervisning mere
end måske ti gange i alt. Så jeg
har ikke deltaget så meget i det
sociale derinde fordi jeg har
haft travlt med alt muligt an-
det.

Hvad var det bedste ved KU?
At have en legitim årsag til at

læse så mange bøger som jeg
gjorde. Man kunne helt uden
dårlig samvittighed klippe en
eftermiddag ud af kalenderen
bare til at læse. Det var fedt! 

Hvad var det værste?
Tja, jeg har jo ikke oplevet

særlig meget af det. I virkelig-

heden synes jeg at det er et
ganske udmærket universitet.
Jeg bestemte fuldstændig selv
hvad jeg læste og hvornår jeg
gjorde det. Jeg har ikke haft
nogle dårlige oplevelser med
undervisere fordi jeg næsten al-
drig har været med til undervis-
ningen. Under den gamle stu-
dieordning kunne man selv til-
rettelægge sit pensum, men un-
der den nye studieordning er
pensum ikke længere frit. Det
er en pestilens! Det gør jo at
man har meget mindre indfly-
delse på hvad man selv skal
læse, og det er irriterende.

Hvad lærte du dengang som
du bruger i dit nuværende job?

Ikke noget som helst i hele
verden! Jeg fik ikke lært noget
som jeg siden direkte har kun-
net bruge i det arbejde som jeg

laver nu. Jeg fik selvfølgelig et
teoretisk fundament som jeg
måske trækker på til hverdag.
Udover mit arbejde har jeg dog
fået meget ud af det. Min lær-
dom fra universitetet er faktisk
mere en almen dannelse end en
viden som jeg kan bruge i virke-
ligheden. 

Hvornår tænker du på KU i
dag?

Når jeg får dårlig samvittig-
hed over at jeg endnu engang
ikke har tid til at tage nogen ek-

samener. Ellers tænker jeg ikke
så meget på det. Selvfølgelig
inddrager jeg fra tid til anden
de indsigter jeg fik fra universi-
tetet i mine daglige overvejel-
ser. Men jeg har aldrig studeret
stabilt, så jeg har ikke viden
nok til bare at kunne læne mig
op ad et teoretisk fundament.
Jeg trækker lige så meget på in-
teresseorganisationer og kloge
mennesker inden for de mange
forskellige områder generelt. ■
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Rødder på KU
Universitetsavisen sætter i en serie bagsider fokus 

på kendte KU-kandidater og deres studentertid.

Navn: Pernille Rosenkrantz-Theil
Alder: 26 år 
Uddannelse: Stud.scient.pol.
Stilling: Medlem af folketinget for Enhedslisten

Hun bakkede op om de aktivister der hældte
blodrød maling ud over statsministeren indtil hun

blev sat på plads. Selvom Pernille Rosenkrantz-Theil
nu er et af de ærede medlemmer af Folketinget, er

hun stadig i stand til at provokere. 
Hun læste statskundskab på KU, men kom aldrig til

undervisningen og er endnu ikke blevet bachelor
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