
F
O

T
O

: 
C

A
T

H
A

R
IN

A
 W

E
N

D
T

Krig på jura

De juridiske eksperter på Københavns Univer-
sitet strides om hvorvidt krigen i Irak er lovlig
eller ej. Universitetsavisen fulgte slagets gang
på debatmøde
Læs side 6

Krig og social forandring

Krigen i Irak rejser mange spørgsmål som
eksperter inden for politologi og international
politik skiftevis forsøger at give svar på. Men
hvad betyder krigen sociologisk set?
Læs side 8-9

Folkemord 
eller forskermord

Benægter Per Jacobsen et folkemord eller
begår Frederik Stjernfelt karaktermord på en
forskerkollega? Debatten fortsætter med
blandt andet støtteerklæring til Per Jacobsen
fra over 80 personer.
Læs debat side 10-11

KUA´s 
nye klæder
Dekan John Kuhlmann Madsen havde fundet festtøjet frem da han åbnede 
dørene på vid gab til humanisternes nye højborg. KUA har fået nyt look, 
men er dagens humanister også klædt på til fremtidens udfordringer? 
Læs side 3, 4, 5 og 20
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Universitetsavisen

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Idet daglige er det måske de færreste som tænker
på at Zoologisk Museum og Botanisk Have er en
del af Københavns Universitet. I forrige uge blev

rektoratet ikke alene mindet om det – vi fik også en
sjælden lejlighed til at stifte bekendtskab med
mindre kendte sider af museet og haven. Vi var in-
viteret med på en rundtur til Det Naturvidenskabe-
lige Fakultets museer som også omfatter Botanisk
Museum og Centralbibliotek samt Geologisk Mu-
seum. Undervejs fik vi et blik ind i nogle af de sam-
linger som normalt er lukkede for offentligheden,
men som er med til at gøre universitetets museer til
noget ganske særligt.

For museerne tjener flere formål. For det første er
de på helt afgørende vis med til at åbne universi-

tetet for omverdenen. Hvem af os har ikke sat sine
ben på Zoologisk Mu-
seum allerede som
barn? Mon ikke de fle-
ste er vandret gennem
Botanisk Have og har
besøgt palmehuset? Og
til dem som endnu ikke
har haft lejlighed til at
se en meteorit på aller nærmeste hold, er der kun at
sige: Gør det! Københavns Universitets museer er
fremragende eksempler på at videnskab ikke kun
byder på viden, men også på oplevelser.

Samtidig er museerne med til at fastholde Køben-
havns Universitet som videnskabelig institution

på internationalt plan. Forskere kommer fra hele
verden for at studere vores samlinger af biller,
edderkopper, meteoritter, grønlandske fossiler,
sjældne planter og de mange andre rariteter som
kun findes i København. De udenlandske forskeres
besøg har flere afledte virkninger. De betyder blandt
andet at vi får de stærke internationale bånd som er
så vigtige for universitetet. Og de giver os bedre mu-
ligheder for at tiltrække udenlandske kandidater til
vores forskerstillinger.

Den seneste begivenhed, som i hvert fald delvis
kan tilskrives museernes internationale til-

trækningskraft er GBIF – Global Biodiversity Infor-
mation Facility. Det internationale forskningscenter
holder til på Zoologisk Museum, og GBIF’s officielle
indvielse er omtalt i dette nummer af Universitetsa-
visen. Meget kort fortalt er det GBIF’s opgave at re-
gistrere al tilgængelig information om det rigt varie-
rede liv på jorden.

Det var langt fra tilfældigt at GBIF valgte at slå sig
ned i Danmark. Det skete efter en international

konkurrence, og Zoologisk Museums direktør, Hen-
rik Enghoff, har spillet en nøglerolle i den forbin-
delse. Han har været formand for det konsortium af
forskere og ministerielle repræsentanter, som for-
mulerede det danske bud i konkurrencen. Blandt de

vindende argumenter var at
GBIF i Danmark kan forske
fuldstændig uafhængigt og
ikke risikerer indblanding
fra fx den danske stat. GBIF
er en medlemsorganisation
som tæller lande fra alle de-
le af verden, og det har der-

for været afgørende at et enkelt land ikke skulle
kunne anvende værtskabet til at påvirke arbejdet i
egen favør. Samtidig har det utvivlsomt spillet en
stor rolle at GBIF ville komme til at bo dør om dør
med universitetets museum og derfor have ideelle
betingelser for gensidig inspiration og uformel ud-
veksling af viden om registreringen af biodiversitet. 

Museerne er et af vore stærke kort i en verden
som bliver stadig mere international. Derfor

håber vi også at alle ansatte og studerende med
mellemrum vil unde sig selv en tur på museerne
eller i haven. Hver for sig er de eksempler på viden-
skabsformidling på meget højt plan. ■

Projekt om luftforurening 
og børns helbred

FORSKNING – Forurening er formentlig blandt de vigtigste årsager
til at en tredjedel af danske børn lider af astma, allergi eller eksem og
muligvis også grunden til den stigende kræfthyppighed hos børn. In-
stitut for Folkesundhedsvidenskab på KU står de næste tre år i spidsen
for en international undersøgelse der skal sammenstille forskningen i
skadelige miljøpåvirkninger af børn. Der er tale om et storstilet EU-
projekt der bl.a. skal kortlægge hvordan luftforureningen påvirker
børn i de forskellige lande. Projektet har et budget på en million euro.
»Vi bliver konstant udsat for potentielt skadelige miljøfaktorer gen-
nem vand, luft, jord og kemiske produkter. Målet er finde frem til de
faktorer der skader børnene og samtidig pege på de nødvendige ini-
tiativer for at sikre børn en sund udvikling,« oplyser initiativtageren
til projektet, studieleder for Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Lisbeth E. Knudsen.   

Prodekan siger stop

VALG – Prodekan på Naturvidenskab Sine Larsen har bedt om orlov
fra 1. juni grundet nyt job som forskningsdirektør for en stor interna-
tional forskningsinstitution i Frankrig. Hvis VIP’erne på Naturviden-
skab har mere end en ny kandidat til posten som prodekan skal der
afholdes valg i juni. Valgresultatet vil ligge klar i starten af juli. 

Nyt studium på psykologi

HUMANIORA – Informationspsykologi på In-
stitut for Psykologi får ny studieordning fra sep-
tember 2003. Fagkombinationen i det nye stu-
dium er de psykologiske fag inden for kognition-
svidenskab: Neuropsykologi, kognitionspsykolo-
gi, menneske-teknik samspil samt redskabsfaget
eksperimentel metode. Efter den nye studieord-

ning kan alle studerende optages, for så vidt de opfylder adgangskra-
vene og kan få meritgodkendt informationspsykologi på deres hoved-
studie. Det er muligt at studere informationspsykologi som tilvalg, en-
keltfag eller sidefag. Ansøgningsfrist for optagelse på Informations-
psykologi er den 9. maj 2003 kl. 15.00. Ansøgningsblanketten skal af-
leveres på Studievejledningen Humaniora. 

Mere information på www.psy.ku.dk eller skriv til
lisbeth.harms@psy.ku.dk

Flere ph.d.-studerende tak!

PENGE – Rektorkollegiet er stærkt bekymret over at forskningsbevil-
lingernes andel af Danmarks bruttonationalprodukt er faldet fra 0,71
procent i 2001 til 0,66 procent i 2003; en periode hvor de øvrige nor-
diske lande har haft stigninger i forskningsbudgettet. Danmark er der-
med kommet endnu længere fra Barcelona-erklæringens mål om at
anvende tre procent af bruttonationalproduktet til forskning og ud-
vikling, heraf en procent fra det offentlige. Universiteterne er dog
godt klar over at det er vanskeligt at afsætte store midler på meget
kort sigt. Derfor kunne en billig start være at uddanne flere forskere.
»En investering i flere ph.d.-studerende vil være en overkommelig
start, og det er samtidig utrolig væsentlig at der findes veluddannede
forskere hvis man vil øge forskningen både i det offentlige og i er-
hvervslivet,« mener rektorkollegiets næsteformand Jens Oddershede. 

Læs mere på www.afsk.au.dk

Universitetets have
Botanisk Have er et universitetsinstitut som skal opret-

holde en righoldig, levende plantesamling til brug for

forskning, undervisning og formidling og derigennem

fremme kendskabet til planter og interessen for natio-

nale og globale naturværdier.

Fra www.botanic-garden.ku.dk.

»Københavns Universitets museer 
er fremragende eksempler på at 

videnskab ikke kun byder på viden, 
men også på oplevelser«

F O T O :  S Ø R E N  K Y L L I N G S B Æ K
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Hurtig beslutning nødvendig
»Hvis vi vil have bare den mindste indflydelse på fakultetets kommende struktur hvor minimalt det så end

kan føles, er det nu det skal ske. Inden 1. juli 2003. Når de nye ledere først er kommet, er det ikke til at sige

hvad de vil gøre, hvordan og hvor mange de vil spørge til råds undervejs.«

Indlæg i Humanist 11. april af Henrik Friis, Peter Brandorff og Vibe Skytte, 

studenterrepræsentanter i Det Humanistiske Fakultetsråd.

Af Lise K. Lauridsen

For bare en måned siden så
det ud til at Humanioras 22
institutter var på vej ind i

en større fusion. Nogle mente
at fire megainstitutter var sva-
ret. Andre foreslog at smelte
humanisterne sammen i otte
mellemstore institutter. Mens
et par af fakultetets største in-
stitutter bare ønskede at sejle
deres egen sø. 

De fleste var dog enige om at
institutsammenlægninger skul-
le der til, især for de allermind-
ste institutter med under fem-
ten VIP’er. At Humaniora allige-
vel kun kom ned på 19 institut-
ter efter det ekstraordinære fa-
kultetsrådsmødet den 29. april,
kaldte de mest glødende til-
hængere i rådet ‘pinligt’ mens
mere moderate kaldte det ‘en
stor lykke og en lille sejr’. 

Et nyt æstetisk institut bestå-
ende af Litteraturvidenskab,
Kunsthistorie, Dans og Teater-
videnskab og på sigt Musikviden-
skab samt et rent forskningsin-
stitut bestående af Arnamagnæ-
ansk, Dialektforskning og Navne-
forskning bliver en realitet når
Konsistorium efter al sandsyn-
lighed godkender afgørelsen den
11. juni. En række af de mindste
institutter og fremmedsprogsfa-
gene som satte diskussionen i
gang, står dog stadig alene. 

Brændte chancen
Især VIP’erne har været uenige
om hvordan institutsammen-
lægningerne skulle se ud. De-
kanen, TAP’erne og de stude-
rende har stort set været enige
om at fem til syv institutter er
målet. 

Derfor var det naturligt nok
også VIP’erne der førte ordet
under den afgørende debat om
institutsammenlægninger.

»Det sidste halve års debat
har ikke ført til noget som helst.
Vi må se i øjnene at vi ikke kan

beslutte noget. Så må vi, som
prodekanen siger, hyre et kon-
sulentfirma der kan fortælle os
hvordan vi skal gøre,« spøgte
en lidt opgivende Mogens Trol-
le Larsen, lektor på Carsten
Niebuhr Instituttet der med er-
faringer fra to institutsammen-
lægninger ikke ønskede at kaste
sig ud i nogle fusioner der ikke
var helt gennemtænkte.

Hele baggrunden for fusions-
planerne er at gøre institutter-
ne mere ‘robuste’ som fakultets-
rødderne kalder det. Små eller
svage institutter skal rustes til
den nye universitetslov hvor in-
stitutterne får langt mere ind-
flydelse især hvad angår den
økonomiske styring. Og det
kræver større enheder. Derfor
har det også været sidste chan-
ce for at ændre det helt store
ved fakultetets opbygning in-
den den 1. juli hvor universi-
tetsreformen træder i kraft. 

»Det her er vel et af de sidste
møder hvor vi stadig har lidt
indflydelse tilbage. Derfor er
det også vigtigt at få institut-
sammenlægningerne igennem
så vi kan bevise at en demokra-
tisk valgt ledelse har handle-
kraft,« sagde Hans Lauge Han-
sen, lektor på Romansk Institut.

Monsterinstitut
Hanne Ruus fra Nordisk Filolo-
gi mente at de små enheder i
dag beslaglægger hovedparten
af dekanatets tid.

»Under den nye universitets-
lov vil den eneste måde at
opretholde små underskudsgi-
vende fag på være at de befin-
der sig i større enheder,« sagde
Hanne Ruus.

Nordisk har sammen med
Engelsk, Tysk & Nederlandsk,
Filosofi, Retorik, Pædagogik og
Sprogvidenskab brygget på et
nyt monsterinstitut som vil ha-
ve en tredjedel af fakultetets
VIP-bestand ansat.

Monstrumet blev dog stemt

helt ned trods både fuld frivil-
lighed fra de implicerede par-
ter, og budskabet om at her vil-
le fakultetet kunne spare hele
fire lønninger til institutledere.

Den konstruktion havde el-
lers løst problemet med En-
gelsk der ikke vil være i institut
med de andre europæiske frem-
medsprog på grund af de øko-
nomiske problemer fagene har
fordi alt for få studerende be-
står eksamener. 

Historie har også vægret sig
mod at indgå i nye institutsam-
menhænge fordi de mener tids-
punktet er forkert. Når univer-
sitetet skal skifte fra en valgt til
en ansat ledelse, vil der sikkert
blive lavet nye strukturer en
gang til. 

Carsten Due-Nielsen fra Hi-
storie mente også at store og
meget fagligt brede institutter
vil give problemer.

»For arbejdsmiljøet, følelsen
af identitet hos medarbejderen
og den studerende. Der vil også
blive meget stor afstand til top-
pen og ned til medarbejderne
hvoraf mange har andre faglige
baggrunde og interesser. Der-
for kan man frygte ringe beslut-
ningsdygtighed eller endnu
værre; stor beslutningsdygtig-
hed, men uden faglig bag-
grund,« sagde han.

Carsten Due-Nielsen var dog
åben over for de helt frivillige in-
stitutsammenlægninger og men-
te at de kunne være forsøgska-
niner for resten af fakultetet.

For ringe information
Til fleres forundring var både
de studerendes og TAP’ernes

udmelding under den afslut-
tende debat at de ikke ønskede
at stemme for. Begge parter
mente at informationsniveauet
om konsekvenserne af sam-
menlægninger havde været alt
for ringe. Derfor endte TAP’er-
ne med følgende konklusion:

»Vi kan ikke stemme for no-
get hvis konsekvenser for vort
bagland stadig er så dårligt be-
lyst,« som Kirsten Mathiesen
sagde.

TAP-gruppen stemte dog li-
gesom de fleste af VIP’erne for
de to vedtagne institutsammen-
lægninger fordi de er frivillige.
Kun de studerende stemte imod
det nye æstetiske institut.

»Vi ønsker os en løsning hvor
hele fakultetet er tænkt med.
Ellers risikerer vi at stå tilbage
med et par små fag som vi ikke
ved hvad vi skal gøre af. Derfor
må vi vente med at beslutte os
til institutterne bliver mere in-
teresserede i en sammenlæg-
ning end de er nu. Der bør tæn-
kes og snakkes videre. Som stu-
derende vil vi hellere gøre det
her godt end hurtigt,« forklare-
de Peter Brandorff, studenter-
repræsentant i Det Humanisti-
ske Fakultetsråd.

En personsag
En fjerde sammenlægning stod
og faldt med uenigheden om et
enkelt korts placering i kaba-
len. Sammenlægningen af de
små ikke europæiske frem-
medsprogs- og kulturfag havde
alle regnet med ville være
ukompliceret, men til fakultets-
rådets store overraskelse sagde
Mogens Trolle Larsen at hvis ik-

ke Almen Etnologi kom med i
institutsammenlægningen, så
var der tale om 'gradbøjning af
frivilligheden'. Ifølge Trolle Lar-
sen er halvdelen af Almen Etno-
logi interesseret i sammenlæg-
ningen og da faget kun består
af to personer, mente flere at
det ikke kunne være det store
problem at flytte faget.

Problemet er bare at Institut
for Arkæologi og Etnologi ikke
ønsker at splitte instituttet op.
Derfor var de ansatte fra insti-
tuttet på Vandkunsten også
mødt talstærkt op til mødet for
at overvære hvad der skulle ske
med Almen Etnologi. Til arkæo-
logernes glæde og andres irrita-
tion blev denne institutkon-
struktion stemt ned. 

»Det er Humaniora i en nød-
deskal at diskutere helt ned på
personniveau og så alligevel
ikke beslutte noget som helst,«
sagde sekretær for fakultetsrå-
det og sekretariatschef Kirsten
Stenbjerre efter mødet. 

Hun var skuffet over at den-
ne institutsammenlægning ikke
blev til noget især fordi det be-
tyder at nogle af Humanioras
mindste institutter stadig må gå
enegang.

»Det er jo helt pjattet hvis in-
stituttet står og falder med pla-
ceringen af en enkelt person der
gerne vil over i det nye institut,
så jeg regner med at det pro-
blem bliver løst meget hurtigt,«
sagde Kirsten Stenbjerre. ■

likl@adm.ku.dk

Institut X:

•  Institut for Litteraturvidenskab

•  Institut for Kunsthistorie, Teatervidenskab og Dans

•  Institut for Musikvidenskab vil officielt først kunne

være med i det nye institut når det fysisk får lokaler i

nærheden af de andre institutter på KUA. I dag bor

Musikvidenskab i Klerkegade i Indre By. Det nye æste-

tiske institut vil, når Musikvidenskab flytter ind, blive

Humanioras største institut med cirka 50 VIP’er. 

Institut Y:

•  Det Arnamagnæanske Institut

•  Center for Dialektforskning 

•  Institut for Navneforskning

•  Det nye institut for de nordiske småfag vil næsten

udelukkende udføre forskning og komme til at bestå

af samlet set 25 VIP’er.

DE TO NYE INSTITUTTER

Disharmoni 
på Humaniora
Uenighed om hvem der skal spille
sammen gør at Humaniora opgiver
storfusion. To nye institutter er fakul-
tetsrådet dog nået til enighed om

GAMLE TONER – Det Ny Tonefilmsorkester spillede op under den stort anlagte Humaniorafestival, men ellers er det så som

så med samspillet på Humaniora. Planen om at reducere universitetets mest studenterrige fakultet fra 22 institutter til mellem

fem og otte lykkedes ikke. Kun to nye institutter blev det til. 
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Af Richard Bisgaard

Så er det nye KUA officielt
indviet – og det i stiv ku-
ling med kraftige vindstød

fra Rådhuspladsen hvor dag-
bladet Politiken forsøgte at ska-
be ekstra blæst om humaniora-
festivalen ved at sætte fokus på
den tårnhøje ledighed blandt
humanister.

»Hvad er det egentlig man
fejrer? At arbejdsløsheden for
nyuddannede nu er oppe på 44
procent – og i stærk stigning?
Eller at livsindkomsten for en
cand.mag. er i frit fald og nu
nede på en smedeindkomst?«,
lød spørgsmålet på lederplads i
Politiken. Og dermed var tonen
slået an til en række kritiske ar-
tikler der blev bragt op til og
under selve festivalen under
overskrifter so ‘Boom i jobløse
studier’, ‘Humanister på gale
veje’, ‘Vi bliver den tabte gene-
ration’. 

Det var ikke just en sådan
omtale Det Humanistiske Fa-
kultets mangeårige dekan John
Kuhlmann Madsen havde øn-
sket sig på dagen hvor hans og
mange andre ildsjæles utrætte-
lige arbejde for at skabe en
højborg for humaniora endelig
kunne besegles med officiel
indvielsesreception og efterføl-
gende stor humaniorafestival. 

Dekanen har da også mere
end svært ved at skjule sin ærg-
relse over artiklerne.

»Nu har man i årevis kritise-
ret os for at leve i et elfenbens-
tårn, og når vi så åbner dørene
på vid gab og inviterer hele be-
folkningen indenfor for at vise
bredden af dagens humaniora,

bliver vi kritiseret for ikke i ste-
det at have arrangeret en job-
messe for arbejdsløse humani-
ster«, siger han.

Den positive og den 
negative historie
Selv om han i to indlæg i Politi-
ken allerede har svaret udførligt
på kritikken af universiteterne
for ikke at gøre nok ved arbejds-
løsheden, lirer aviserne bare
den samme negative historie af
gang på gang uden at tilføje no-
get som helst nyt, mener han.

»Den positive historie der-
imod er at humanister i løbet af
få år faktisk allerede har skiftet
arbejdsmarked. Tidligere var
næsten alle ansat i det offent-
lige f.eks. som gymnasie- eller
universitetslærere. For få år si-
den tippede balancen imidler-
tid så over halvdelen af landets
humanister nu er ansat i det
private erhvervsliv ifølge en
analyse Dansk Industri bragte i
slutningen af 2002,« understre-
ger dekanen.

Går man tallene i denne ana-
lyse nærmere efter i sømmene,
burde enhver kunne se den go-
de pointe: I 1994 var der ansat
godt 8000 humanister i det pri-
vate erhvervsliv, mens tallet i
2001 var steget til godt 13.000.
»En stigning på 62 procent på
syv år. Den er svær at slå for an-
dre uddannelsesretninger«,
som Kuhlmann Madsen fastslår
i sit indlæg i Politiken. 

Men det ændrer jo ikke ved at
over halvdelen af de nyuddanne-
de humanister for øjeblikket går
direkte ud i arbejdsløshed.

»Nu skal man passe meget på
de der statistikker. En anden sta-

tistik siger at det snarere er 34-
35 procent omregnet til fuldtids-
arbejde, og meget af det skyldes
jo den generelle konjunkturaf-
matning der har ramt særlig
hårdt inden for de områder
som humanisterne netop var i
færd med at erobre. Samtidig
har regeringen bremset kraftigt
op i væksten i den offentlige
sektor, og især på en række hu-
manistiske kerneområder. 

Så bliver der vel også brug for
færre humanister?

»Det kan kun fremtiden vise,
og den er som bekendt vanske-
lig at spå om. Det tager fem-syv
år at uddanne en humanist, og
meget kan ændre sig inden for
det tidsrum. En del gymnasie-
lærere går snart på pension, så
hvis ikke den kommende gym-
nasiereform smadrer det hele,
kan vi hurtigt komme til at
mangle humanister inden for
bestemte områder. Men det er
nu også godt at se at en række
erhvervsledere i Politiken man-
dag den 28.4. havde mange
lovord om humanisternes me-
get fine evner på det område
der kaldes videnserhvervene.
Det er jo der fremtiden ligger.

Hertil kommer at vi jo allere-
de har indført kraftige be-
grænsninger på optaget. De se-
neste otte år har vi optaget
knap 30 procent af årets an-
søgere, eller 55 procent af
førsteprioriteterne. Til nogle af
de populære fag som film- og
medier optager vi stadig kun
hver fjerde førsteprioritetsan-
søger,« understreger den huma-
nistiske dekan. ■

rjb@adm.ku.dk
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Humanistiske myter
»Hvis den truende proletarisering af humanistfagene skal brem-

ses, må humaniora først og fremmest vride sig fri af de selv-

glorificerende myter. Og indstille sig på at gøre uddannelserne

mere erhvervsorienterede. Samtidig er der brug for politikere

der tør tage et ansvar og regulere tilgangen til humaniora.«

Leder i Politiken, 14. april 2003.

Klædt på til kritik
Dekan John Kuhlmann Madsen giver svar på tiltale
efter Politikens kritik af humaniorafestivalen 

Kristian Lauta, 21 år, læser jura

»Jeg synes at indvielsen af disse dejlige bygninger er værd at

fejre i sig selv. Det er godt at man nu er kommet så langt at

man rent faktisk kan give de studerende nogle ordentlige

rammer at udvikle sig i.

Humaniora skal dog ikke være mere erhvervsrettet. Diver-

sitet er så vigtig for universitet, så det er det vi skal gå efter.

Desuden har Humaniora udviklet sig meget positivt. Det

er jo et faktum at der efterhånden er flere og flere humani-

ster mange forskellige steder på arbejdsmarkedet.«

Heidi Svømmekjær, 23 år, læser litteraturvidenskab

»Jeg ved ikke om Humaniora har noget at fejre. Jeg synes vi-

denskabeligheden er lidt tynd herude. Jeg har tit prøvet at

skulle forsvare Humaniora over for venner og bekendte som

ikke er humanister. Der har det altid været argumentet at

Humaniora først og fremmest er et selvudviklingsprojekt. 

Humaniora behøver ikke at være mere erhvervsrettet. Det

fungerer ok nu. Men jeg er også selv på et stadie hvor jeg ik-

ke er særlig erhvervsorienteret fordi jeg ikke er begyndt på

overbygningen.«

Anne Østbygaard, 26 år, læser på moderne kultur på

Litteraturvidenskab

»Selvfølgelig har vi noget at fejre! Vi er fx blevet meget bed-

re til at lave tværvidenskabelige arrangementer. Men jeg

håber virkelig at institutsammenlægningerne kommer til at

betyde at vi kommer til at stå stærkere udadtil. Det har vi

brug for.

Personligt er jeg dog ikke ovenud begejstret for alle de

der praktikindslag fordi jeg synes vi skal holde fast i kerne-

fagligheden. Det er her vi kan noget som ingen andre kan.«

Bjarne Munch, 74 år, cand.med. Læge i fem år. Fysio-

log i 41 år.

»Humanisterne har i hvert fald ikke nogen grund til at krybe

i et musehul! De skal vel fejre at de har overlevet så længe,

og at der stadig er brug for dem. For det er der selvfølgelig.

Jeg mener der er stedsesvarende behov for den klassiske

humanistiske uddannelse og ekspertise. Men måske er be-

grebet Humaniora blevet for fladt. Perifere fagområder som

kønsforskning og andet kan jeg i hvert fald ikke se som hu-

manisme.

Men den almene dannelse er det jeg nu lever videre på

efter jeg er stoppet med mit erhverv. Nu har jeg fx tid til at

nyde Steen Dues oversættelse af Homer.«

Har Humaniora noget at fejre?

F
O

T
O

: 
C

A
T

H
A

R
IN

A
 W

E
N

D
T

Med over 1000 besøgende både lørdag og søndag levede de tre dages humaniorafestival

med åbent hus og officiel indvielse af det nye KUA helt op til forventningerne, lyder

skudsmålet fra festivalkoordinator Jesper T. Møller. 

Ganske vist var det skuffende at der deltog så få af KUAs egne ansatte og studerende i

indvielsesreceptionen fredag eftermiddag, og at der til festen om aftenen efter den i

øvrigt udsolgte romerske middag ikke var flere end 40-50 deltagere.

»Vi havde regnet med at de forskellige institutter ville reklamere for deres egne bidrag,

men det skete kun delvist«, beklager festivalkoordinatoren.

»Generelt trak festivalen flere folk til udenfor end indenfor universitets egne rækker, så

budskabet om festivalen er i al fald nået ud. En foredragsholder spurgte hvor mange af

tilhørerne der kom udefra, og her rakte over halvdelen hånden i vejret. I det hele taget

har tilbagemeldingerne fra folk været positive, og de enkelte arrangementer har været

præget af en høj standard,« siger Jesper T. Møller.

Især Hans Hertels oplæsningsbrunch søndag formiddag om besættelsestidens humor og

debatten lørdag eftermiddag om almen dannelse var store succeser med omkring 70-80

deltagere. Rundvisningerne i det nye KUA var også populære med 30-40 deltagere i hver

gruppe. De smalle arrangementer klarede sig knap så godt; til den engelsksprogede fore-

læsning om moderne universitetsarkitektur deltog således kun fem-seks stykker.

FESTFAKTA
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NYE TRIN – 
At være dannet i en

moderne forstand er at

vise bevægelighed imel-

lem forskellige kulturer. 
F O T O :  C AT H A R I N A  W E N D T

Af Thomas Wiben

Universitetets mørke og
tunge mure er blevet lyse
og lette. Det nye KUA er

åbnet, og bygningerne signale-
rer nye tider med bevægelighed
frem for stilstand. Fordybelsen
og trangen til at forstå skal man
dog holde fast i, de skal bare
kunne sættes ind i flere forskel-
lige sammenhænge. 

Sådan lød den centrale poin-
te fra et stort debatarrange-
ment der tog fat om det gamle
og forkætrede dannelsesbegreb
for at se om det stadig har en
plads i nutidens omskiftelig-
hed. Indbudt til at tale var så
forskellige intellektuelle per-
sonligheder som Weekendavi-
sens chefredaktør Anne Knud-
sen, historikeren Harry Haue,
tidligere formand for gymnasie-
rektorernes forening Marianne
Zibrandtsen og fra naturviden-
skabens verden lektor på Mole-
kylærbiologisk Institut, Jesper
Hoffmeyer. 

Dannelse er ikke kultur
Når man hører ordet dannelse,
er der nok mange der straks vil
få associationer til kongerækken
og den litterære kanon, men
ifølge Harry Haue har nutidens
dannelsesbegreb ikke noget
med faktuel viden at gøre. 

»Før i tiden lagde man vægt
på kundskaberne frem for
erkendelsen, modsat i dag hvor

man klart prioriterer erkendel-
sen over paratviden,« sagde
Harry Haue, der for nylig har
forsvaret en disputats om fore-
stillingen om almendannelsen i
styringen af gymnasiet fra
1775-2000.

Denne bevægelse fra fakta-
viden til erkendelse blev uddy-
bet og skarpt vinklet af en op-
lagt og veltalende Anne Knud-
sen. Hun satte dannelsen i per-
spektiv ved at forholde den til
begrebet kultur ud fra en antro-
pologisk vinkel. Kultur er ikke
noget man har mere eller min-
dre af, i stedet er der blot tale
om forskellige former for kultur. 

»Folk på Nørrebro der slutter
alle deres sætninger med
‘mand’ eller fører samtaler der
lyder sådan her: ‘Hva så’ – ‘jah
hva så’, har ikke mindre kultur
end mennesker der konverserer
om Chopin eller den nyeste
Proust oversættelse. De har ba-
re en anden kultur,« sagde An-
ne Knudsen med et polemisk
glimt i øjet.

Kulturen er altså lokal, og
der eksisterer mange kulturer
side om side. Men hvis man
skal være i stand til at bevæge
sig imellem forskellige kulturer,
kræver det at man har noget
andet end sin lokale kultur. Det
er her den almene dannelse
kommer ind i billedet. 

»Almen dannelse er et mid-
del til at kunne bevæge sig geo-
grafisk, socialt og kulturelt. At

lære sig fremmede sprog og
kendskab til geografi, historie
og andre kulturer end ens egen,
er forudsætningen for at kunne
vælge mellem at blive hvor man
er eller flytte sig et andet sted
hen,« konkluderede Anne
Knudsen. 

Den almene dannelse kan
således hjælpe mennesker til at
hæve sig op over kulturelle til-
hørsforhold og danne bro på
tværs af forskelligheder. 

Livslang ansættelighed
Udfordringen fra den senere
tids hårde kritik af humanisters
manglende omstillingsevne
blev også taget op denne regn-
våde lørdag eftermiddag. Igen
var kodeordet bevægelighed. 

Marianne Zibrandtsen ud-
trykte sin vision om et tidssva-
rende dannelsesbegreb på
denne måde:

»Moderne elever skal først og
fremmest lære at anvende den
viden de tilegner sig. Dannel-
sen er det element i hvert en-
kelt fag som forbinder det med
andre fag og dermed i sidste
ende også til det omgivende
samfund. Engang talte man om
livslang læring. I dag kan det
måske omformuleres til livs-
lang ansættelighed.«

Hun kunne dog ikke følge
Politikens mismod med hensyn
til humanisters manglende
mobilitet. 

»De jobansøgninger fra hu-

manister jeg modtager på mit
gymnasium, er generelt meget
velformulerede. De nyud-
klækkede humanister er rigtig
gode til at fortælle hvad de kan
og hvorfor vi skal ansætte
netop dem,« sagde Marianne
Zibrandtsen.

For Jesper Hoffmeyer er al-
men dannelse evnen til at ind-
leve sig i andre med en anden
baggrund end en selv. Konkret
ser han dannelsens anvendelig-
hed i hvad han kaldte bruger-
grænsefladen. Det er området
mellem information og teknik,
og ifølge Hoffmeyer er det her
pengene laves. 

»I forretningsøjemed er det
vigtigste ikke at udvikle en dybt
avanceret teknik selv om det
selvfølgelig er forudsætningen
for produktet. Nej, det vigtigste
er at få folk til at forstå hvordan
man skal bruge teknikken. Hu-
manister kan hjælpe program-
mørerne og ingeniørerne til at
få almindelige mennesker til at
indrette sig med den teknik der
får en stadig større plads i alle
aspekter af den menneskelige
tilværelse,« pointerede Jesper
Hoffmeyer.   

Opgaven kan ikke klares af
teknisk velfunderede menne-
sker alene, der skal også være
nogen der kan indleve sig i for-
skellige betydningssammen-
hænge og dermed være i stand
til at forklare hvordan ting
hænger sammen. 

Man skal vide 
hvad man kan
Det ser altså ud til at den alme-
ne dannelse er vigtigere end
nogensinde i et komplekst sam-
fund under stadig udvikling
fordi den kan skabe et overblik
og en evne til at omstille sig.
Men hvis man erhverver sig en
sådan dannelse i løbet af et hu-
maniorastudium, hvorfor er ar-
bejdsløsheden blandt humani-
ster så på næsten 50 procent et
år efter endt uddannelse?

Ifølge Anne Knudsen, der i
sin egenskab af administreren-
de direktør for den private virk-
somhed Weekendavisen re-
præsenterede erhvervslivet, er
det fordi humanister ikke selv
ved hvad de kan. De skal blive
bedre til at sætte deres viden
ind i en større sammenhæng. 

»Humanister sidder inde
med det essentielle råstof i det
moderne videnssamfund man
kalder analytisk metode. De har
forstand på betydning og på
hvordan mennesker forstår de-
res verden. Den viden kan man
bruge inden for stort set alle
områder i dag, men man skal
være i stand til at formulere sig
i forskellige sammenhænge, og
det har humanisterne været for
dårlige til. De skal rykke sig lidt
og blive bedre til at sætte sig
ind i andre betingelser end de
rent akademiske,« afsluttede
Anne Knudsen. ■

twj@adm.ku.dk

Nytænkning kræves
De billeder universitetet giver af hvor de unge kan få job, går i dag på undervisning og

forskning. Spektret skal bredes ud, og der skal tænkes i jobmuligheder og netværk på

overbygningen – inden uddannelsen slutter.

Niels Lykke, afdelingschef i Akademikernes Centralorganisation i Politiken d.25.04.2003

Dannelse er bevægelighed
Det gamle 

begreb ‘almen
dannelse’ er 

stadig aktuelt
når man skal
omsætte sin 
viden fra uni
versitetet til

‘brugbar’ viden i
samfundet, viste
et debatarrange-
ment på Huma-

niorafestivalen
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Folkeretten i krise
»Man er simpelthen ved at bombe den internationa-

le ret tilbage til ground zero.«

Professor i forfatningsret Henning Koch, Køben-

havns Universitet, Weekendavisen den 25. april 2003. 

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære for-

holdsregler mod Irak:

»Sammenfattende er det vurderingen, at der – i den fo-

religgende situation – med resolution 1441 for så vidt

foreligger et klarere og mere opdateret juridisk grund-

lag for iværksættelse af militære forholdsregler over for

Irak med henblik på at fjerne Iraks kapacitet til at op-

bygge og anvende masseødelæggelsesvåben, end tilfæl-

det var, da den daværende regering i februar 1998

fremlagde beslutningsforslaget (B 114) om dansk delta-

gelse i en militære indsats over for Irak.«

UDENRIGSMINISTERIETS ANALYSE 
FRA DEN 18.  MARTS 2003

Retten til krig
De juridiske eksperter på Københavns Universitet 
er uenige om hvorvidt krigen i Irak er lovlig, viste
et debatmøde på Det Juridiske Fakultet

Lundbeckfonden vil også i 2003 som en personlig hæderspris uddele 150.000 DKK til en dansk
forsker under 40 år, der har præsteret fremragende forskning inden for sundheds- og natur-
videnskaberne.

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske universi-
teters institutter eller højere læreanstalter. Indstillingen sendes i 6 eksemplarer til
Lundbeckfonden, Vestagervej 17, 2900  Hellerup. Indstillingen må højst fylde 4 A4 sider og skal
ledsages af  c.v. og publikationsliste vedr. den person, der indstilles. Den indstillede må ikke være
fyldt 40 år den 1. juni i det år, der søges, og indstillingerne skal være Lundbeckfonden i hænde
senest den 1. juni 2003. Tidligere indstillede kandidater vil kunne genindstilles. 

Endvidere indkaldes forslag til kandidater til Lundbeckfondens Talentpris 2003

Lundbeckfonden indstiftede i 2002 en talentpris til forskere under 30 år, som har præsteret sær-
ligt lovende forskning inden for sundheds- og naturvidenskaberne. Prisen er en personlig
hæderspris på 50.000 kr. og uddeles hvert år i november/december til 3 unge forskere.

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske universi-
teters institutter eller højere læreanstalter. Indstillingen sendes i 6 eksemplarer til
Lundbeckfonden, Vestagervej 17, 2900  Hellerup. Indstillingen må højst fylde 1 A4 side og skal
ledsages af  c.v. og publikationsliste vedr. den person, der indstilles. Den indstillede må ikke være
fyldt 30 år den 1. oktober i det år, der søges, og indstillingerne skal være Lundbeckfonden i
hænde senest den 1. oktober 2003. Tidligere indstillede kandidater vil kunne genindstilles. 

For begge priser gælder det, at forslag, der fremsendes ved fax eller e-mail, ikke vil blive accep-
teret. Eventuelle spørgsmål kan rettes til fondens forskningschef, dr.med. Henrik Hertz. 

Vi beder venligst om, at relevante medarbejdere på Deres institution bliver orienteret om disse
muligheder for at hædre en yngre dansk forsker. 

Med venlig hilsen 

LUNDBECKFONDEN

FOR YNGRE FORSKERE 2003

INDKALDELSE AF  FORSLAG TIL  KANDIDATER T IL

LUNDBECKFONDENS FORSKERPRIS

Af Allan Helleskov Kleiner

Er det lovligt at Danmark
deltog i krigen mod Sad-
dam Hussein? For at svare

på det spørgsmål havde deka-
nen på Det Juridiske Fakultet,
Vagn Greve, indkaldt sine fø-
rende folkeretseksperter til et
debatmøde.

De mange tilhørere var ivrige
efter at diskutere lovlighed af
Danmarks engagement i Irak,
og de tre folkeretseksperter
professor, dr.jur. Hjalte Ras-
mussen, professor, dr.jur. Ole
Espersen og adjunkt, ph.d. Jens
Elo Rytter havde travlt med at
svare på spørgsmål fra salen.

Hjalte Rasmussen lagde ud
med at proklamere at alt hvad
han sagde var renset for følel-
ser og at han kun ville kigge på
de resolutioner som FN’s Sik-
kerhedsråd har vedtaget i for-
bindelse med Irak.

»Det kan godt være at nogle
vil synes at det er et snævert
grundlag ikke at beskæftige sig
med de humanitære konse-
kvenser, men ikke desto mindre
mener jeg at der er 55-60 pro-
cent sandsynlighed for at kri-
gen mod Irak er lovlig ifølge
folkeretten. Det fremgår af re-
solution 1441, og spørgsmålet
er om den ændrer de gamle re-
solutioner mod Irak fundamen-
talt,« sagde Hjalte Rasmussen.

Stridens kerne
For at forstå den folkeretlige
problemstilling er det nødven-
digt at kigge på fire resolutio-
ner om Irak, vedtaget af FN’s
Sikkerhedsråd. 

Da Irak invaderede Kuwait i
1992, vedtog Sikkerhedsrådet

resolution 660 som krævede at
Irak skulle trække sig ud af den
lille oliestat. Da det ikke skete,
kom resolution 678 som gav
medlemsstaterne ret til at tvin-
ge Irak ud med alle nødvendige
midler – hvilket gav startskud-
det til Golfkrigen. Og da krigen
var overstået, blev der indgået
en våbenhvile med atter en re-
solution, nummer 687, som
krævede at Irak også destruere-
de sine masseødelæggelses-
våben. Resolutionerne er 12-13
år gamle, men spørgsmålet er
om de stadig gælder. Og i den-
ne sag er det afgørende om re-
solution 1441 fra sidste år, der
kræver at Irak skal opfylde kra-
vet om nedrustning, annullerer
de tidligere resolutioner eller ej.
Gælder resolutionerne stadig,
så er krigen mod Saddam Hus-
sein lovlig, men er deres virk-
ning ophørt, er krigen ulovlig.

»Der er ingen tvivl om at Sik-
kerhedsrådet anså hjemlen til
at bruge militærmagt for gyl-
dig. Der står direkte i resolution
1441 at man vil ‘consider the si-
tuation’, og det er klart noget
andet end at benægte at resolu-
tionerne stadig er gældende,«
sagde Hjalte Rasmussen.

Der er ingen deadline for
hvor længe Sikkerhedsrådet vil
‘consider the situation’. Og det
mener Hjalte Rasmussen gør at
de gamle resolutioner stadig
gælder da der ikke er skrevet
noget om at de gamle resolutio-
ner er ophørt med at eksistere.

Ude af kraft
De to andre deltagere i panelet,
Ole Espersen og Jens Elo Ryt-
ter, var af en helt anden overbe-
visning.

»Jeg mener at resolution 678,
som giver ret til at anvende mi-
litærmagt, ophører med våben-
hvileaftalen i resolution 687. De
irakiske styrker var slået tilbage,
krigen var slut, og dermed ophø-
rer resolutionen som tillader vå-
benmagt. Derfor var det ikke lov-
ligt at anvende våbenmagt mod
Irak i den krig vi netop har ople-
vet. At bruge resolution 1441 er
et dække,« sagde Ole Espersen.

Jens Elo Rytter valgte en far-
verig måde at forklare hvordan
han ser situationen. 

»Sikkerhedsrådet trykker på
den grønne knap for magtanven-
delse i Irak i 1990 og derefter
på den røde knap i 1991 med
våbenhvileaftalen. Sikkerheds-
rådet har aldrig nogensinde
trykket på den grønne knap igen,
og derfor er der ikke noget man-
dat fra FN’s Sikkerhedsråd til
den krig som nu er ved at være
færdig,« sagde Jens Elo Rytter.

Han prøvede at analysere sig
frem til om der er andre grund-
lag i folkeretten som gør Irak-
krigen lovlig.

»Der er mulighed for efter
gældende folkeret at forsvare
sig imod et væbnet angreb. Og
så har man lov til at foretage en
humanitær intervention.«

Da der ikke er nogen der ken-
der til at Irak har angrebet USA
eller en af dets allierede, afviste
Jens Elo Rytter den ide. Samme
skæbne led tanken om en huma-
nitær intervention. Der var ikke
en humanitær katastrofe i Irak
som bare lignede den der fandt
sted i Kosovo i midten af 1990’er-
ne. Det betyder dog ikke at de to
eneste folkeretlige begrundelser
for at gå i krig ikke kan bruges –
hvis man virkelig ønsker at finde
en undskyldning for at angribe. 

»Med lidt god vilje vil nogle
måske mene at den doktrin der
ligger bag er en udvidet forstå-
else af begrebet selvforsvar set i
lyset af terrorangrebet 11. sep-
tember. Undskyldningen for
krigen i Irak var at afvæbne en
diktator,« sagde Jens Elo Rytter.

Ideen om et forebyggende
angreb og humanitær interven-
tion afviste han og konkludere-
de derfor at krigen mod Irak
var ulovlig. ■

ahk@a-h-k.dk

Allan Helleskov Kleiner er free-
lance journalist.
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Af Allan Helleskov Kleiner

Iløbet af en årrække vil GBIF-
portalen være en af verdens
største. Og allerede inden

årets udgang vil Global Bio-
diversity Information Facility, i
daglig tale GBIF, for første gang
give adgang til databaser om
dyr og planter.

Den overordnede ide med
GBIF er at give let adgang til al-
verdens databaser med informa-
tioner om biologisk liv via GBIF-
portalen. I dag ligger oplysnin-
gerne, hvis de ellers er digitali-
seret, rundt om i hele verden
uden nogen aner hvor mange
databaser der er, hvor de er, og
hvad de indeholder. Derfor kan
det være svært for forskere, orga-
nisationer, politikere og almin-
delige mennesker at få et over-
blik over dyre- og planteriget.
Hvis man for eksempel søger på
ordet butterfly (sommerfugl)
på forskellige søgemaskiner,
kommer der flere tusinde hjem-
mesider frem som er umulige at
overskue. GBIF vil udvikle in-
telligente søgefaciliteter således
at den kun viser databaser med
videnskabelige data, så irrele-
vante hjemmesider og ubruge-
lige databaser udelades.

Lille sommerfugl
Hvis en person er interesseret i
en særlig oplysning om som-
merfuglen, så er det meningen
at personen kan gå ind på
GBIF’s hjemmeside og søge
efter oplysningen. Og så vil de
relevante databaser med in-
formationer komme frem. 
Tidligere har det været sådan 
at forskere ofte er blevet tvun-
get til at rejse verden rundt til
forskellige museer for at ind-
samle oplysninger ved at stude-
re de konkrete eksemplarer.
Hvis data om de eksemplarer er
digitale, bliver de tilgængelige
for alle. Og forskeren kan i sine
første studier foretage en
kvalificeret søgning på inter-
nettet.

»I mange tilfælde har forske-
ren ikke råd til at rejse verden
rundt for at finde informatio-
ner. Når GBIF er udbygget, og
en betydelig del af den biologi-
ske information er digitaliseret,
vil GBIF være et vigtigt alter-
nativ,« siger vicedirektør Hugo
von Linstow.

GBIF’s portal skal, når den
engang er fuldt udbygget, give
adgang til alle data om alt bio-
logisk liv på kloden, men det er
umuligt at sige om portalen no-

gensinde kommer til at omfatte
så meget.

»Der er i øjeblikket registre-
ret næsten to millioner af ver-
dens forskellige arter, men hvor
mange arter der er, ved ingen.
Måske otte millioner – måske
30 millioner. Derfor kommer
det også til at tage lang tid at få
alle arterne registeret,« siger
kommunikationsmedarbejder
Meredith Lane.

Dyre informationer
Hans Kongelige Højhed Prins
Henrik åbnede GBIF i onsdags
hvor 280 internationale for-
skere og andre interesserede
var mødt frem. Det har taget
under to år at bygge centret
som ligger ved siden af Zoolo-
gisk Museum i Universitetspar-
ken på Østerbro. Centret breder
sig over tre etager. Hver etage
har åbne kontorlandskaber
med kortormøbler i lyst træ. 
De 14 medarbejdere kommer
fra forskellige verdensdele og
er hovedsagelig IT-eksperter 
og biologer hvilket betyder at
der er en høj grad af tværfag-
lighed. Aage V. Jensens Fonde
har doneret de 12,5 millioner
kr. det har kostet at bygge cen-
tret.

Den daglige drift bliver betalt
af Københavns Universitet
mens de 55 lande som i øjeblik-
ket deltager i projektet, finan-
sierer selve udbygningen af
portalen og digitaliseringen af
informationer. På nuværende
tidspunkt ligger mange af
forskningsresultaterne nemlig
kun i tidsskrifts- og bogform.
De lande som ikke har uddan-
net personale eller software til
at digitalisere forskningsre-
sultater, får en vis bistand af
GBIF til at klare digitaliserin-
gen. De lande som deltager i
GBIF betaler kontingent alt ef-
ter formåen. De fattigste lande
giver 500 dollars mens de rige-
ste lande lægger op til 700.000
dollars. Og der bliver brug for
pengene. Der er lavet en udreg-
ning der viser at hvis bare Zoo-
logisk Museums samlinger
skulle registreres, så ville det

koste 450 mio. kr. Det tal kan
så ganges op med hvor mange
museer og samlinger der findes
rundt om i verden.

»Jeg håber at digitalisering af
data fremover bliver inkorpore-
ret som en naturlig del af forsk-
ningsprocessen således at de
videnskabelige data bliver gjort
tilgængelige for alle via mu-
seets eller forskningsinstitutio-
nens database,« siger Hugo von
Linstow.

Den syge ris
Der er store perspektiver i por-
talens muligheder. For nogle år
siden blev risen i Asien ramt af
en sygdom, og da det stort set
er den samme rissort der bru-
ges i hele Asien, var et helt kon-

tinents vigtigste fødevare truet.
Heldigvis lykkedes det ved et
tilfælde at finde en vild slægt-
ning til risen. Derfra tog man et
gen som gjorde risen resistent
mod sygdommen. Og det var i
sidste øjeblik – for der hvor den
vilde ris blev fundet, er der i
dag en opdæmmet sø.

»Det var et rent tilfælde at man
fandt den vilde ris. Havde GBIF’s
portal været der, kunne man
være gået ind og søgt efter det
manglende gen. Så havde man
fundet ud af hvilken plante der
havde genet og hvor den groe-
de,« fortæller Meredith Lane. ■

ahk@a-h-k.dk

Allan Helleskov Kleiner er free-
lancejournalist.

BIOLOGI  ▼  

GBIF’s mission
»Formålet med GBIF er gøre infor-

mation om verdens biodiversitet

fri og universelt tilgængelig via

internettet.«

www.gbif.org.

GBIF’FEN – Fra projektet blev udråbt som vinder

i juni 2001, er der gået under to år til centret nu står

færdigt. Den oprindelige plan var at lave centret

helt af glas, men frygten for sommerheden gjorde at

den venstre væg blev rød i stedet for gennemsigtig.

I forbindelse med indvielsen af GBIF åbner Zoologisk Museum særudstillingen, MilliArter, om

biodiversitet. Den er en hyldest til de millioner af dyrearter der findes i naturen og en intro-

duktion til den moderne forskning som foregår i museets samlinger. På udstillingen vil man

blandt andet kunne se nogle af de nye dyrearter museets forskere har opdaget de seneste år. 

UDSTILL ING OM BIODIVERS ITET

Ny adgang til verdens liv
Det bliver i fremtiden nemmere at holde styr på klodens dyre- og planteliv. 
Det biologiske verdenscenter, GBIF, er netop åbnet på Københavns Universitet, 
og perspektiverne er lovende

F O T O S :  G B I F
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DEBAT ▼  

Universitetsavisens dob-
beltinterview med Per
Jacobsen og underteg-

nede (11/4) er useriøst. Hele
debatten angående massakren i
Srebrenica drejer sig om doku-
mentation, og jeg brugte en
stor del af interviewet på at
fremlægge dokumentation. Det
blev alt sammen fjernet, uden
undtagelse, i journalistens tekst.
Efter pres fra min side blev nog-
le få henvisninger genindført.

Men det muliggjorde for
journalisten at fortie det af-
gørende. Det er at Jacobsens
fortielser af Srebrenica ikke
kun angår hvad man kunne vi-
de i 1996. Det angår også helt
nye udtalelser fra ham i Jyl-
lands-Posten 1. marts i år. 

Her sagde Per Jacobsen: 
»Massakren omkring Srebreni-
ca, hvor grufuld den end var,
havde efter min opfattelse in-
gen direkte historisk relevans.
Og endelig var der og er der
stadig megen uklarhed om om-
stændighederne omkring mas-
sakren. En talsmand for Inter-
nationalt Røde Kors, Jean de
Courten, sagde 7/2 1996, at de
3.000 muslimer der var blevet
tilbageholdt af serberne efter
Srebrenicas fald, ‘kan være dø-
de’ (may be dead).« 

Citatet fra 1996 med de
3.000 måske døde anføres lige
efter at Jacobsen siger at der
var og stadig er megen uklarhed
om massakren – og andre tal
nævnes ikke i hans artikel. En
lang række førende eksperter
har samme konklusion: Jacob-
sen forsøgte så sent som for få
uger siden at skjule sandheden.
Det drejer sig om Uffe Øster-
gård, leder af Center for Holo-
caust- og Folkedrabsstudier,
der udtalte at Jacobsens ud-
sagn »svarer til Holocaustbe-
nægtelse«; det gælder Srebreni-
ca-eksperten Martin Mennecke
fra samme center; det gælder
Sonja Biserko, leder af Helsin-

ki-komiteen i Beograd. Lignen-
de udtalelser af Jacobsen er for
nylig blevet modgået af James
Smith, leder af folkedrabscen-
tret Beth Shalom i England og
af Vojin Dimitrijevic fra Mennes-
kerettighedscentret i Beograd.

Jacobsens overvindelse
Disse mange autoriteter kon-
fronterede Jens-Martin Eriksen
og jeg Jacobsen med i Jyllands-
Posten for et par uger siden.
Måske er det dem der omsider
har fået Jacobsen til at overvin-
de sig til at tage de svære tal 
7-8.000 dræbte i sin mund i
Universitetsavisen – for det har
han aldrig før gjort. For så vidt
ser det ud til at de nævnte auto-
riteter omsider, efter otte år,
har fået Jacobsen til at holde op
med sine benægtelser, og det er
da en glædelig udvikling. Det er
den reelle nyhed i Universitets-
avisens artikel. Og med den
indrømmelse kan debatten
måske omsider nå sin afslut-
ning. Men det er mærkeligt at
der skal to års debat til at få en
angivelig ekspert til at indrøm-
me verdenshistoriens mest vel-
dokumenterede folkedrab.

De samme autoriteter og de-
res udtalelser henviste jeg gen-
tagne gange til i mit interview
til Universitetsavisen, der til og
med digter at jeg skulle være
blevet overrasket over »Jacob-
sens ubønhørlige krav om
dokumentation«! Men hvorfor
forsøger Universitetsavisen så
at fjerne al den dokumentation
jeg lægger frem? Og hvorfor
ændrer man til og med i min
tekst efter den udgave, jeg har
godkendt?

For et blad der i sin titel
foregiver at have noget med
universitetet at gøre, burde do-
kumentation dog være en cen-
tral interesse.

Frederik Stjernfelt, lektor, 
Institut for Litteraturvidenskab.

Universitetsavisen
udelod 
dokumentation

■ FEJDE OM FOLKEMORD I

være enige med ham. Men ved
at gribe spørgsmålet an som
han har gjort, har Stjernfelt
desværre flyttet fokus fra for-
brydelserne i Bosnien til et rin-
ge funderet angreb på Jacob-
sens person. 

Hvorfor dog konstruere den-
ne historie om folkemordsforti-
else? Hvorfor ikke blot lade be-
retninger fra de som har overle-
vet folkemordet, og de stadig
mere omfattende beviser på
det, tale deres egen sag?

Tea Sindbæk.

Polemikken mellem Frede-
rik Stjernfelt og Per Jacob-
sen optager igen flere sider

i sidste Universitetsavis, denne
gang i freelance-journalist Al-
lan Helleskov Kleiners udlæg-
ning. Opmærksomhed på pole-
mikken er udmærket, men det
forekommer mig helt urimeligt
at Helleskov Kleiner fremstiller
sagen som om de to debattører
har lige meget skyld i debattens
uværdige tone. 

Stjernfelts anklager mod Ja-
cobsen er ganske enkelt hver-
ken fair eller saglige. Jacobsen

har ikke benægtet folkemordet i
Bosnien: I Øststatus har han om-
talt processen med etnisk udrens-
ning, herunder fordrivelser, drab
og internering i lejre, og han
har nævnt de storserbiske pla-
ner. Som studerende har jeg fra
1995 til 2000 fulgt Jacobsens
undervisning i serbisk/kroa-
tisk/bosnisk. Jeg er aldrig stødt
på serbisk propaganda, og jeg
har aldrig hørt ham benægte
hverken folkemordet eller Sre-
brenica-massakren. 

At udråbe Jacobsen til folke-
mordsbenægter, sådan som

Stjernfelt har gjort i flere sam-
menhænge, er ikke bare urime-
ligt, det er også kriminaliseren-
de både fagligt og i almindelig-
hed. Den slags bør man ikke
gøre uden rimeligt grundlag. 

Hvis Stjernfelt har til hensigt
at skabe større opmærksomhed
om Srebrenica-massakren og
de øvrige etniske udrensninger
i Bosnien, er det i sig selv al re-
spekt værd. Havde han i stedet
indtaget det synspunkt at Ja-
cobsen tillægger Srebrenica alt
for ringe betydning, havde
mange formodentlig kunnet

Stjernfelt debatterer på urimelig vis

■ FEJDE OM FOLKEMORD I I I

Lad mig slå fast én gang til og
én gang for alle. Jeg har al-
drig sat spørgsmålstegn ved

den viden man i dag har om at
der var mindst 7.000-8.000 ofre
for Srebrenica-massakren. Fak-
tisk har jeg på intet tidspunkt i
denne debat diskuteret antallet
af ofre for Srebrenica, hverken
det tal man kendte kort tid efter
massakren eller det endelige tal i
dag. Når jeg i min artikel i JP
den 1/3-03 anførte at chefen
for internationalt Røde Kors,
Jean de Courten, i februar 1996
udtalte at »de 3.000 muslimer
der var blevet tilbageholdt af
serberne efter Srebrenicas fald
‘kan være døde’,« var det ude-
lukkende for at give et indtryk af
den uklarhed der stadig var om
massakren på det tidspunkt
hvor jeg skrev mit indlæg til
Øststatus 1995. 

Hele min artikel af 1/3-03 er
et svar på de yderst grove an-
klager som Frederik Stjernfelt
(FS) og Jens-Martin Eriksen
havde rettet mod mig i JP d.
19/2-03 hvor de fremstiller min
udeladelse af Srebrenica-mas-
sakren i Øststatus 1995 som en
holocaust-benægtelse på linie
med historierevisionister som
David Irving og Jean-Marie le
Pen. Jeg anførte uklarheden
dengang for at illustrere mine
arbejdsvilkår og derfor en af år-
sagerne til at jeg ikke nævnte
Srebrenica-massakren, men i
stedet gjorde mere ud af mar-
kedsplads-massakren i septem-
ber ‘95 som jeg ser som den di-
rekte udløsende begivenhed for
Natos bombardementer. 

Når jeg skriver at der år efter
og stadig i dag findes uklarhed
om Srebrenica, hentyder jeg fx

til at den store hollandske rege-
ringsrapport først kom i 2002,
og at man stadig i dag mangler
at identificere lig og finde for-
svundne personer hvorfor det
endelige tal kan vise sig at være
endnu højere. 

Aldrig benægtet noget
Efter at FS har opfundet min
angivelige benægtelse af Sre-
brenica-massakren og min an-
givelige minimering af antallet
af ofre, kan han nu i sit indlæg i
nærværende nummer triumfe-
rende opfinde min indrømmel-
se af samme forhold. Det er
utroligt at deltage i en debat
hvor modparten ikke kun frem-
fører sine egne replikker, men
også mine! Hvordan kan man
indrømme noget man aldrig
har benægtet? 

Når jeg ikke før i denne debat
har nævnt det endelige antal
ofre, 7.000-8.000, er det sim-
pelthen fordi jeg aldrig har di-
skuteret dette antal før FS be-
gyndte at gøre det for mig. Og
hvor er det arrogant af FS at
konkludere at jeg for første
gang nogensinde i Universitets-
avisen nr. 6/03 »tager det svæ-
re tal 7.000-8.000 dræbte i min
mund«! Hvad kender FS til mit
øvrige virke i faglige og sociale
kredse? Jeg beskæftiger mig fak-
tisk også med Eks-jugoslavien
uden for min polemik med FS. 

Jeg har nu adskillige gange
argumenteret for min udeladel-
se af Srebrenica-massakren i
Øststatus og tilbagevist FS’s
påstand om benægtelse og for-
søg på minimering, men han vil
åbenbart hellere se mig som
holocaustbenægter end tro på
mine argumenter. Man spørger

unægteligt sig selv hvad FS har
ud af at jeg skulle være holo-
caustbenægter? 

Hvad angår uklarheden om
antallet af ofre tilbage i ‘95-96,
får jeg, sikkert til FS’s store
overraskelse, støtte fra en af de
eksperter der ifølge FS skulle
være enig i at jeg forsøger at
skjule sandheden. Det er men-
neskerettighedseksperten Vojin
Dimitrijevic som i et interview
med Thomas Hjortsø i DR’s
‘Orientering’ angiveligt skulle
have sagt at jeg var på linje med
de serbiske nationalister der
prøver at nedtone Srebrenica-
massakrerne. Jeg henvendte mig
efter udsendelsen til Vojin Di-
mitrijevic der i en mail svarede:

»Jeg husker tydeligt at jeg
flere gange gentog at jeg ikke
kunne kommentere bøger jeg
ikke havde læst. Ligeledes sag-
de jeg eksplicit at antallet af
ofre i 1995-96 endnu ikke med
sikkerhed kunne fastslås.« 

Vojin Dimitrijevic har således
aldrig erklæret at jeg skulle ha-
ve forsøgt at skjule sandheden.
Jeg forelagde Dimitrijevics mail
for Orienterings redaktør der
beklagede fejlen og ændrede
det skriftlige resumé på DR’s
hjemmeside. FS kunne natur-
ligvis ikke kende til denne fejl,
men det gør han nu, og jeg
fremlægger gerne Dimitrijevics
mail. 

Per Jacobsen, 
Østeuropainstituttet.

Utrolig debatstil

■ FEJDE OM FOLKEMORD I I

Svar
I Universitetsavisen nr. 6, den
11. april 2003, var der tre sider
om den såkaldte Stjernfelt-Ja-
cobsen-debat. Der er skåret i
begge parters interview fordi
det i sagens natur ikke er mu-
ligt at få alt med. At Frederik
Stjernfelt føler at der er udeladt

dokumentation er naturligvis
ærgerligt. Jeg mener at de to
debattører har fremlagt doku-
mentation i de aviser der henvi-
ses til i en af boksene. 

Allan Helleskov Kleiner, 
freelance journalist.
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Forskningsvogtning skal sik-
re at universitetsforskere
gør det de er ansat til hvil-

ket jo er yderst rimeligt. De kri-
terier der opstilles for forsk-
ningsvogtningen, er med til at
styre forskernes adfærd. Det er
derfor vigtigt at overveje hvilken
adfærd man ønsker fremmet før
man melder kriterierne ud. 

I megen forskningsvogtning
vælger man at se på forskernes
publikationer inden for de sid-
ste tre år. Hvad kan grunden
være til at man har valgt netop
en periode af den længde? Tre
er et helligt tal hvilket kan være
en forklaring på at det er valgt
frem for to, fire eller seks, men
dermed bliver det ikke nødven-
digvis særlig velvalgt.

For en relativt kort periode
som tre år taler at det giver mu-
lighed for at opfange forskere
der er gået i stå før ‘skaden’ bli-
ver for alvorlig. Spørgsmålet er
om der ikke skal andre midler

til at sikre vedvarende forsk-
ningsaktivitet som medarbej-
dersamtaler, interne forsk-
ningsseminarer og lignende, og
det skulle helst ske løbende, ik-
ke afvente en opgørelse af pub-
likationsaktiviteten efter tre år. 

Universitetsforskning skulle
gerne indebære mulighed for
fordybelse i komplicerede
spørgsmål og mulighed for at
forfølge spor som ikke nødven-
digvis fører til hurtigt publicer-
bare resultater.

Vil vi styrke incitamentet til
grundforskning og motivere
forskerne til at arbejde med
projekter der er mere usikre,
komplekse og langvarige end
dem der kan give sikre afkast i
form af publikationer inden for
tre år, bør vores forskningsvogt-
ningskriterier også indrettes
derefter og publikationsaktivi-
teten opgøres over en længere
periode, fem-seks år eller mere. 

En lang periode signalerer

også til omverden at det vi be-
skæftiger os med, er forskning
som har en anden karakter, en
som er mindre forudsigelig bå-
de hvad indhold og publikatio-
ner angår, en der virkelig gene-
rerer ny viden. 

Det er indlysende at vælger
vi at bruge en længere periode,
skal kravene til publikationsak-
tivitet naturligvis forhøjes til-
svarende. Mit ærinde er ikke at
foreslå at universitetet slækker
på kravene, men at det tilpasser
dem til en forskningsvirkelig-
hed hvor fordybelse, udvikling
af nye teorier og metoder, un-
dersøgelse af komplicerede og
omfattende problemstillinger
og opdyrkning af nye forsk-
ningsfelter bør være det centra-
le, ikke udredningsopgaver og
hurtige publikationer.

Signild Vallgårda, lektor,
dr.med., Institut for Folkesund-
hedsvidenskab.

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.

Undertegnede kolleger, studerende,
venner med flere protesterer mod
den hetz som rettes mod lektor Per

Jacobsen, Østeuropainstituttet af lektor
Frederik Stjernfelt, Institut for Litteraturvi-
denskab.

Vi tager ikke stilling til hvorvidt PJ burde
have behandlet Srebrenica massakren i
publikationen Øststatus 1995 og heller ikke
til hans vurdering af massakrens historiske
betydning. Mange af os er ikke enige i PJ’s
disposition i Øststatus 1995 og deler ikke
hans historiesyn i den pågældende sag.

Men vi mener at alle har ret til deres
synspunkt og ytringsfrihed i sagen såvel PJ
som FS. 

Karaktermord
Vi tager skarpt afstand fra det karakter-
mord som FS begår på PJ. Vi afviser FS’ be-
skyldninger om holocaustbenægtelse og
hele det absurde scenario han har rullet op
i medierne, ifølge hvilket PJ skulle være
den serbiske nationalismes håndlanger og
propagandist i Danmark alt sammen uden
ringeste dokumentation. Det absurde i FS’
angreb fremgår bl.a. af at han insisterer på
at betegne PJ som holocaustbenægter, men
fortier at PJ f.eks. i Øststatus 1992 (s. 155-
156) skriver at netop etniske udrensninger
og mord på civile var formålet med serber-
nes krig i deres forsøg på at skabe et Stor-
serbien. Og at PJ samme sted citerer inter-
nationale kilder for at sige at blandt alle
parternes forbrydelser var serbernes »de
talrigeste og mest brutale.«

PJ har intetsteds benægtet Srebrenica-
massakren. Og vi finder det uhørt at man
tillader sig at slutte fra en udeladelse i en
tekst til sådanne alvorlige og helt udoku-

menterede påstande. FS (og Jens-Martin
Eriksen) sammenligner PJ med historierevi-
sionister og holocaustbenægtere som Jean-
Marie le Pen og David Irving og karakteri-
serer ham som »en komplet serbisk parallel
til (d)en parodi på en nazistisk medløber«. 

Bliver standarden at man uden dokumen-
tation kan stemples som holocaustbenægter
og fascistoid agent i medierne, kan enhver
forsker blive ramt. Og de mange af os der ken-
der PJ direkte, kan på ingen måde genken-
de FS’ fremstilling af hans person og virke. 

Vi kender ikke motiverne til Frederik
Stjernfelts mistænkeliggørelse af Per Ja-
cobsen, men vi må på det skarpeste tage af-
stand fra hans uværdige debatform.

Else-Marie Leander Fog Hansen, studerende ved
Institut for Litteraturvidenskab. 
Lektor Peter Schepelern, Institut for Film- &
Medievidenskab.

Davor Adum, forfatter, Mira Adum, undervis-
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mag., Viggo Bjerring, pens. lærer, Kjeld Bjørn-
ager, lektor, slav.afd. ÅU, Anne Marie Bruun,
stud. ØI, Peter Bugge, lektor, slav.afd. ÅU, Helle
Dalgaard, cand.mag., Sysse Engberg, lektor ØI,
Mads B. Eskildsen, cand.mag., Inga Floto, pro-
fessor, hist. KUA, Karl-Erik Frandsen, lektor,
hist. KUA, Uffe Gardel, journalist&cand.merc.,
Anders Grys, stud. ØI, Nathan Peter Grønfeldt,
stud. slav.afd. ÅU, Flemming Hansen, stud. ØI,
Frantz Leander Hansen, mag.art. Knud Lean-
der Hansen, pens. oberstløjtnant, Tatiana Ko-
leva Hansen, cand.mag., Nicolai Hartmann,

stud. ØI, Annemarie Hede-Andersen, cand.mag.,
Malene Hedegaard, cand.mag., Anna Heebøll,
stud. slav.afd. ÅU, Allan Huglstad, major, chef f.
Inst. f. sprog, Forsvarsakad., Søren Højmark, cand.
theol., Peter Jankovic, cand.mag., Bent Jensen,
professor, hist. SDU, Hans Chr. Elsøe Jensen,
cand.mag., Pia Johansen, undervisningsadj. ØI,
Eli Fischer Jørgensen, professor emer, Jane Ka-
bel, cand.mag., Martin Kierulff-Jørgensen, Ph.d.,
Karin Kolstrup, stud. ØI, Helen Krag, lektor, Mi-
noritetsstudier, Tom T. Kristensen, lektor, socio-
logi, RUC, Rudolf E. Kudera, ekst. lektor ØI, Erik
Kulavig, lektor, hist. SDU, Kari Kvaale, stud. ØI,
Karl Christian Lammers, lektor, hist. KUA, Lau-
rits Lauritsen, filosof&psyk.analyt., Sören Libo-
rius, cand. mag., Doris Lindholmer, antropolog,
Brita Lønstrup, lic.phil., Martin Schou Madsen,
stud./undervisningsass. ØI, Märtha-Lisa Mag-
nusson, forsk.lektor, Statskundskab KU, Arne
Melchior, forh. minister, Knud Michelsen, cand.
mag., Aleksander Micic, MPA, Hans Kristian
Mikkelsen, forsk.bibliotikar KB, Nina Milosevic,
stud. ØI, Karsten Møller, generalmajor, chef f.
Forsvarsakad., chef f. den Nordisk-Polske Briga-
de i Bosnien 1997, Peter Ulf Møller, professor,
slav.afd. ÅU, Henning Mørk, lektor, slav.afd ÅU,
Suzanna Navara, stud. slav.afd. ÅU, Christian
Nedergaard, stud. ØI, Joel Nordborg Nielsen,
lektor, ØI, Kay Lundgreen-Nielsen, lektor, hist.
SDU, Niels Henrik Svarre Nielsen, forfatter, La-
na Tankosa Nikolic, stud. ØI, Thomas Petersen,
forh. lektor, slav.afd ÅU, Ole Anders Rauff, stud.
slav.afd. ÅU, Pia Reistrup, cand.mag., Søren Ri-
ishøj, lektor, Statskundskab SDU, Niels Erik Ro-
senfeldt, lektor ØI, Tea Sindbæk, cand.mag.,
Anne Merete Boas Soja, læge, Jens Skov-Larsen,
lektor ØI, Eigil Steffensen, professor emer, Eva
Szeftel, stud. ØI, Dragana Sørensen, stud. slav.
afd. ÅU, Peter Vejleskov, forsk.adj. ØI, George
Vukojicic, salgsdir.ass., Sanja Zunic, stud. ØI.

Mistænkeliggørelsens anatomi

■ FEJDE OM FOLKEMORD V

Hvor hurtigt skal
resultater vise sig?

■ GRUNDFORSKNING

Forskerfejde om folkemord hed forsidehi-
storien på Universitetsavisen (11/4
03). Endelig sker der noget, tænkte jeg.

Tabuer bliver brudt! Gulag ud af glemslen!
Det er lidt skuffende at debatten om så

vigtigt et emne foreløbig begrænses til
massakren i Srebrenica i 1995. Vigtigt nok
af Frederik Stjernfelt at kritisere Per Jacob-
sen for eufemistisk omgang med intenderet
ondskab. Hvis forskeren kunne og burde
have vidst hvad der foregik.

Desværre er langt værre folkemord blevet
fortiet og omskrevet i den akademiske offent-
lighed i Danmark i de sidste 30 år. Ikke til-
fældigt, men systematisk. Og dem der øn-
skede fokus på kommunisters folkemord af
langt værre kaliber end serbernes på Balkan,
er blevet beklikket og sat i bås med holo-
caustbenægtere. Ikke af og til, men ofte.
Professor Bent Jensen blev af Dansk Center
for Holocaust- og Folkedrabsstudier helt
absurd rubriceret som holocaustbenægter. 

KAP’ere der åbent forsvarede Pol Pots re-
gime, har uden at blive hængt ud af

kollegaer frit kunnet forske og undervise i
årtier. DKP’ere der forsvarede Sovjet og alle
deres gerninger og uvæsen, har aldrig mødt
karrieremæssig modgang akademisk. De-
batten om disse forhold er kun foregået i
aviserne og straffes øjeblikkeligt med
skældsord fra overdrevet. 

Sammenlignet med Per Jacobsens brøde
som er værd at bringe frem til åben debat,
kan der peges på langt mere graverende
tilfælde af ideologisk forkastelig omgang
med folkemord. Hvor mange KU-ansatte
har ikke været medlem af venskabsforenin-
ger med Maos Kina, Cuba, Sovjet, Albani-
en, Kampuchea? Mindst et par rektorer. Og
det må være mindst lige så alvorligt som at
lektor Per Jacobsen er medlem af den serbi-
ske PEN-klub. 

Hvorfor har nogle folkemord været
politisk korrekte at forherlige, mens andre
bliver belsastende? The answer is still
blowing in the wind. 

Henrik Gade Jensen, ekstern lektor i filosofi.

PC-folkemord

■ FEJDE OM FOLKEMORD IV
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Studiekontoret for Kandidatuddannelserne: 
T: 8888 9600

E: studiekontoret@dpu.dk
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Af Lars Bo Kaspersen

Krig er en af de få konstan-
te sociale aktiviteter.
Stort set alle stater og

samfund har været involveret i
kamp mod hinanden. Det bety-
der ikke at krig er noget ‘natur-
ligt’ hvad dette så end måtte be-
tyde. Krig kan ikke reduceres til
et særligt aggressionsinstinkt.
Selv hvis et sådant instinkt
skulle eksistere, ville der være
et utal af andre måder det kun-
ne komme til udtryk. 

Krig er derimod blot en fort-
sættelse af politik med andre
midler som den tyske krigs-
teoretiker Carl von Clausewitz
skrev i begyndelsen af 1800-
tallet. Krig er en organiseret
måde at forfølge sine interesser
på. Den involverer vold, men
det er ikke blot en kamp mel-
lem vrede mennesker. Krig in-
debærer ledelse, målretning og
struktur. 

Krigen rejser sig i og gennem
struktureret samhandling mel-
lem mennesker. Krig finder
sted når sociale grupper klassi-
ficerer andre som ‘fjender’ og
igangsætter en organiseret
handling imod denne fjende
som indebærer brugen af magt
og vold. 

Fjendskab eksisterer fordi en
interessekonflikt mellem grup-
per ikke kan løses undtagen i
en kamp hvor den ene gruppe
forsøger at påtvinge den anden
sin vilje. ‘Krig er altså en volds-
handling for at tvinge modstan-
deren til at opfylde vor vilje’
(Clausewitz).  

Krig er voldshandlinger der
ikke er regelstyrede – krig er ik-
ke et spil. Krig er kompleks,
men en ureguleret, reciprok
handling. Hver deltager i kam-
pen forsøger at anticipere og
respondere på den anden parts
handlinger. Derfor er krig en
usikker aktivitet der ikke fuldt
ud kan planlægges og forudsi-
ges.

Krig ændrer samfund
Når krigen er i gang, skaber det
en undtagelsestilstand hvor alle
sædvanlige regler, love, moral
og normer sættes ud af kraft.
Krig kan indebære social foran-
dring – ofte af meget funda-
mental karakter. Vores ideolo-
gier, selvbevidsthed og forhold
til ‘den anden’ gennemløber en
række forandringsprocesser.
Der ruskes op i stat og samfund. 

Krig har særligt for den ta-

bende part alvorlige konse-
kvenser. Til tider medfører det
ny politisk ledelse, regimeskift,
ny forfatning og en nydefine-
ring af forholdet mellem stat og
borgere. Til tider skal der etab-
leres en ny økonomisk basis. 

Meget tyder på at netop krige
er med til at sætte nye dagsorde-
ner. Det gælder også for den se-
neste krig hvor USA i koalition
med blandt andet Storbritanni-
en og Danmark har ført en så-
kaldt ‘præventiv’ krig mod Irak. 

Amerikansk dominans
I det følgende skitserer jeg en
række mulige følger af krigen
såvel globalt som lokalt. Krige
er sjældent lokale foreteelser.
Krigen i Irak er en konflikt med
globale implikationer. Den
globale orden kan lide alvorlig
skade. 

Den verdensorden som har
eksisteret siden 1945 og især si-
den Den Kolde Krigs afslutning,
har været domineret af ameri-
kanerne. Amerikanerne har
kraftigt medvirket til opbygnin-
gen af et system med en række
væsentlige internationale orga-
nisationer som FN, IMF, GATT,
WTO, NATO og OEEC/OECD.
De er alle ‘made in USA’. Disse
organisationer har medvirket til
opretholdelse af international
sikkerhed, markedsøkonomi og
frihandel og har dermed ce-
menteret amerikansk magt og
indflydelse. 

Ved oprettelse af disse orga-
nisationer og udviklingen af
dette system har amerikanerne
formået at få andre nøglestater
til at deltage i, støtte og for-
stærke det amerikanske system.
Amerikanerne har således si-
den 2. verdenskrig udviklet en
verdensorden baseret på sam-
arbejde og fri vareudveksling
som har legitimeret amerikansk
magt og indflydelse, men også
medvirket til at en global ver-
densorden ledet af amerikaner-
ne fremstår som det mest at-
traktive for mange andre stater. 

Således har denne verdens-
orden betydet velstand og sik-
kerhed for mange. Det er denne
for mange meget attraktive ver-
densorden der nu sættes på
spil. Tvivlen rejser sig blandt
mange: Hvad er det for en or-
den Bush-regeringen ønsker?
Hvilke regler vil USA efterleve?
Vil USA i fremtiden i højere
grad kun være underlagt egne
snævre interesser og dermed
helt se bort fra og trodse regler

som er upassende for ameri-
kanske interesser? 

Ny verdensorden
Handlinger og beslutninger i
forbindelse med Irak-krigen ty-
der på at Bush har en anderle-
des vision end den multilate-
rale orden som har domineret
efterkrigstiden. Det diskuteres
hvorvidt og i hvilket omfang
Irak-krigen er et brud på inter-
national lov og folkeretten,
men konsekvensen er at mange
ser det som en understregning
af at USA går nye veje og der-
med lægger kimen til en ny ver-
densorden baseret på andre
normer end den nuværende.

Selve krigen mod Irak kan
også være en test for en frem-
tidig amerikansk udenrigspoli-
tik. Den såkaldte præventive
krig kunne blive ny kutyme
hvilket også er med til at under-
minere den nuværende ver-
densorden. Skal Iran, Syrien,
Nordkorea og andre nu under-
lægges et pres, og vil Bush vifte
med Irak som en præcedens-
sag når de andre stater nægter
at føje den amerikanske vilje? 

Vil konsekvensen af Irak-krigen
blive en permanent krigsførelse
mod alle uønskede regimer?

En utilsigtet konsekvens af 
Irak-krigen er USA’s fremtidige
position i verden. Er vi med
Irak-krigen vidne til at amerika-
nerne nu for alvor vil etablere
en magtposition som verdens
eneste imperium? Eller er vi
iagttagere af det amerikanske
imperiums begyndende fald?
Det er svært at svare på, men
det er sikkert at USA’s krig mod
Irak har fremprovokeret en
modstand imod Bush-admini-
strationens politik. Amerika-
nerne kan ende med en verden
der er mere splittet og fjendtligt
indstillet over for landets poli-
tik, og spørgsmålet er om det
tjener landets langsigtede inter-
esser. 

USA skader måske også for-
holdet til sine venner og alliere-
de hvilket kan gøre kampen
mod terrorismen vanskeligere
og fundamentet for det interna-
tionale samfund svagere. Også
moralsk ses USA’s position
svækket hvilket også kan have
en række omkostninger for bå-
de verdensordenen og USA.

Regionale konsekvenser
Med selve krigen og krigens
afslutning må vi forvente at se
en række reaktioner fra nabo-

staterne i området. Umiddel-
bart vil en del nok drage et
lettelsens suk efter Saddam er
blevet fjernet. 

Bush-regeringens beslutsom-
hed i denne sag vækker imid-
lertid også bekymrede miner
hos de fleste nabostater. Kan
andre stater blive inddraget i et
lignende amerikansk felttog?
Og hvad med Irak efter Hus-
sein? Bliver det et mere frede-
ligt og stabilt regime? Hvem
kontrollerer og hvordan kon-
trolleres landets oliefelter i
fremtiden? 

Der er nok ingen tvivl om at
krigen har medført og i stigen-
de grad kan medføre en øget
bekymring blandt de arabiske
lande og en stærkt stigende

fjendtlighed over for Vesten i
almindelighed og USA i særde-
leshed. 

En modstand som amerika-
nerne helst vil være foruden da
et nødvendigt middel til at be-
kæmpe terrorismen er at vinde
de arabiske befolkningers
‘hearts and minds’. Islamisk
fjendtlighed over for USA vil
næppe mindskes efter krigen –
en konsekvens der kan desta-
bilisere regionen og verden. 

Naturtilstand
Hvad sker der i Irak? Hvad er
de direkte lokale konsekvenser af
krigen? Den første reaktion i
Irak har været kaotisk. Nogle
har hyldet amerikanerne og
briterne som befriere, og andre

har demonstreret imod ‘besæt-
telsesmagten’. Som altid når en
stat forsvinder, opstår der kao-
tiske tilstande. Staten er, uanset
om vi kan lide den eller ej, op-
retholder af en social orden og
dermed også en retsorden. 

Husseins styre har været et
repressivt styre, men det har
opretholdt en intern sikkerhed.
Når staten forsvinder, frem-
kommer en ‘naturtilstand’ hvor
alle slås mod alle (bellum om-
nium contra omnes) – en til-
stand som den britiske socialfi-
losof Thomas Hobbes beskrev i
bogen Leviathan fra 1651. Der-
for så vi i næsten en uge plyn-
dringer og overfald blandt den
irakiske befolkning.

I dette magttomrum skal ind-
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Krigen i Irak rejser mange spørgsmål som eksperter
inden for politologi og international politik skiftevis
forsøger at svare på, men hvad betyder krigen
sociologisk set?

Krig og
Nogle perspektiver på
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sættes og iværksættes en form
for overgangsregering der kan
påbegynde genopbygningen af
landet. De næste års opbygning
af nye politiske institutioner,
udviklingen af en ny forfatning,
udviklingen af et retssystem og
et sanktionsberedskab (politi
med mere) er helt afgørende
for freden, stabiliteten og vels-
tanden ikke bare i Irak, men i
hele regionen. 

Et ustabilt og konfliktfyldt
Irak vil skabe problemer for alle
nabolande og på længere sigt
også den vestlige verden. Selve
krigen og fjernelsen af Hussein
er en let sag sammenlignet med
den kommende proces hvor fre-
den skal sikres og et Irak skal
opbygges. 

Irakerne er internt uenige.
Her findes store religiøse og
etniske modsætninger. Det kur-
diske spørgsmål spøger. De
sociale klasser der aktivt eller
passivt støttede Hussein vil
søge ny indflydelse. Vil de få
det? Alle klasser, etniske og re-
ligiøse grupper som er i stand
til at mobilisere sig politisk og
udgøre decideret politiske
grupperinger, vil søge indfly-
delse og magt. Hvordan skal
magtfordelingen være mellem
sunni-muslimer, shia-muslimer,
Baath-partiets medlemmer,
kurderne og eksil-irakerne?
Hvem sikrer at det bliver en for-
nuftig balance så man undgår
destabilisering på længere sigt?
Hvordan sikrer man størst mu-

lig legitimitet? Vil grupper der i
krigens fase har hjulpet ameri-
kanerne, få større indflydelse
på fremtidens Irak end de
måske i forhold til størrelse og
legitimitet i almindelighed sy-
nes berettiget til? 

Hvis et af amerikanernes mål
virkelig er demokrati, hvordan
sikres et demokrati i et land
som Irak med særlige traditio-
ner som bestemt ikke er særligt
demokratiske? Og hvilken form
for demokrati ønsker amerika-
nerne indført? Vil kvinderne få
formelle og reelle demokratiske
rettigheder?

Ny social orden
Krig kan ændre en given social
orden radikalt. Gamle struktu-

rer af politisk, juridisk, økono-
misk og ideologisk art kan blive
fjernet med rode. Det vil gå re-
lativt radikalt til i Irak, men
nogle gamle konflikter og
strukturer vil overleve. 

Oven på disse ruiner skal nye
bygges, og det er en smertelig
proces hvor nogle gruppers
privilegier fjernes og andre
grupper tilkæmper sig nye. En
række politiske institutioner
fjernes, og forholdet mellem de
nye politiske institutioner og de
gamle religiøse institutioner
bliver vigtigt for Iraks fremtid.
Endvidere er en vigtig institu-
tion hæren. Hvilken karakter
har hæren efter krigen? Hvor-
dan skal den omdannes i et
forhåbentligt mindre autoritært
Irak? 

En afgørende proces, som
bliver spændende og vigtig at
følge, angår udviklingen af en
ny forfatning. Hvem får rettig-
heder? Hvilke pligter tildeles
befolkningen? Hvordan bliver
magtbalancen mellem de reli-
giøse, politiske og militære in-
stitutioner? Hvilke typer af ret-
tigheder vil borgerne få tilskre-
vet? Hvem kan sikre minorite-
ternes rettigheder? En forfat-
ning fortæller også ganske klart
hvem der inkluderes og hvem
der ekskluderes fra statsborger-
skab og rettigheder. Hvad med
de religiøse mindretal? Hvad
med etniske mindretal? Hvad
med kurderne? 

Med andre ord så udtrykker
en forfatning hvem der regnes
for statsborgere og hvilken rela-
tion staten har til sine borgere.
USA har en række krav og in-
tentioner, men hvis den iraki-
ske befolkning selv skal be-
stemme, er det jo ikke sikkert at
vi får en forfatning og politisk
struktur der ligner en vestlig
demokratisk model. 

Et andet problem bliver selv-
følgelig hvordan en måske me-
get demokratisk forfatning så
efterleves i den politiske prak-
sis. Vi ved jo alt for godt at selv
i et land som det danske er der
til tider et stort misforhold mel-
lem demokratiske idealer i
Grundloven og den praktisk po-
litiske-juridiske hverdag. 

En demokratisk og fornuftig
irakisk forfatning er altså ingen
garanti for et demokratisk og
velfungerende Irak. Men det er
også dumt at have for høje ide-
aler. En god portion pragmatis-
me og snusfornuft er nødven-
dig hvis et tidligere stærkt auto-

ritært regime skal omdannes til
et anstændigt fredeligt og mere
velfungerende land med behov
for forsoninger. 

Vi er i Vesten alt for fokuseret
på vores egne idealer så vi
glemmer at andre ‘modeller’
måske kan være bedre velfun-
gerende i andre sammenhæn-
ge. Måske vil en stat baseret på
rene vestlige demokratiske ide-

aler være en direkte anledning
til et splittet og konfliktfyldt Ir-
ak og megen uro i regionen. 

Et mere semi-autoritært re-
gime som skaber sikkerhed og
tilvejebringer grundlaget for
økonomisk vækst er måske at
foretrække. Der er brug for
eksistensbetingelser hvor den
umiddelbare frygt for vilkårlige
overgreb fra statsmagten er
væk og det samme gælder an-
greb fra andre etniske, politiske
og religiøse grupperinger i lan-
det. 

Den økonomiske faktor
En ganske anden problematik
angår det økonomiske funda-
ment. En vigtig opgave bliver at
udvikle en struktur der kan ta-
ge vare om olieproduktionen
og oliereserverne. Irak besidder
en af de største oliereserver i
verden. Det er afgørende for
fremtidens Irak hvem der i sid-
ste instans kommer til at kon-
trollere disse reserver. 

Irak er imidlertid mere end
olie, og for de fleste mennesker
hentes levebrødet på anden vis.
Der findes store regionale for-
skelle, således er det kurdiske
nord mere velstående end re-
sten af Irak. 

Før Hussein havde Irak et af
Mellemøstens bedste uddannel-
sesniveauer – et niveau der nu
skal genvindes. Vil den nuvæ-
rende økonomiske overklasse,
som har understøttet Husseins
regime, overleve eller vil dens
privilegier forsvinde? Hvordan
hjælper vi den irakiske økono-
mi på vej? 

Det største problem er måske
at de fleste udenforstående
ikke rigtigt kender til de øko-
nomiske strukturers funktions-
måde. Hvilke produktionsmå-

der eksisterer? Hvordan er for-
holdet mellem den officielle
økonomi og så de forskellige
markedsøkonomier der eksi-
sterer i forskellige lommer af
samfundet? 

Som vi har set det i Rusland,
er det en meget vanskelig pro-
ces at transformere en økono-
mi. Det kræver en detaljeret og
specialiseret viden om de lokale

forhold hvis en sådan proces
skal lykkes med sigte på at ska-
be større velstand til glæde for
en større del af befolkningen. 

Krig og selvforståelse
Hvad betyder krig for den iraki-
ske befolkning? Hvilken betyd-
ning har krigen for en mulig
irakisk nationalisme? Vil krigen
i længden skabe en stærkere
irakisk nationalisme med anti-
patier over for USA og vesten?
Vil det sammentømre en be-
folkning med mange synlige og
potentielle modsætninger? El-
ler vil krigen føre til en frag-
mentering af landet i interne
magtkampe og konflikter? 

En krig har altid konsekven-
ser for vores opfattelse af os
selv, af vores naboer og i for-
hold til vores fjendebilleder.
Ingen tvivl om at mange ame-
rikanere har været overrasket
over i hvor ringe grad irakerne
har modtaget dem som reelle
befriere. Intet tyder på at ame-
rikanerne og Vesten er specielt
ønsket i landet. 

Irak-krigen er endnu et ek-
sempel på hvordan verdens
magthavere vil skrive loven for
taberne. Irakerne må indordne
sig under visse betingelser som
dikteres af Vesten og ikke
mindst USA. Hver gang en fred
etableres efter en krig, må vi al-
tid huske på at selve freden
bærer kimen til den næste kon-
flikt og den næste krig. Fred er
vanskeligere at skabe end krig,
og gode solide stabile fredsbe-
tingelser er en stor sjældenhed i
verdenshistorien. ■

Lars Bo Kaspersen er lektor,
ph.d. ved Sociologisk Institut
hvor han til efteråret udbyder
kurset ‘War and Society’.

»Hver gang en fred etableres efter en krig, må vi 
altid huske på at selve freden bærer kimen til den
næste konflikt og den næste krig.«

social forandring
Irak-krigen 

IRAK – Den aktuelle krig ændrer irakernes hverdagsliv fundamentalt

og de eksisterende regler og normer sættes ud af kraft. En krig inde-

bærer ofte en grundlæggende social forandring af et samfund.

F
O

T
O

: 
S

C
A

N
P

IX

Fundamentalister vinder krigen 
»Fundamentalisterne på begge sider har vundet: Bushs korstog ført som militær krig blev vundet; islamiske

fundamentalisters krig for at vinde politiske trosfæller synes også godt i gang med at blive vundet. Hvordan

kan vi redde hvad reddes kan? Ved at følge en FN-opbygning der er arabisk ledet (hvad USA sikkert vil for-

hindre). Dernæst ved at skabe en selvstændig europæisk udenrigspolitik.« 

Lektor Gorm Harste, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet i Politiken den 12. april 2003.



Seminar om den nye universitetslov
Torsdag den 25. september 2003 inviterer Rektors Uddannelsesudvalg

alle medlemmer af studienævn, fakultetsråd mv. til seminar om den

nye universitetslovs konsekvenser for uddannelserne. Blandt emnerne

er kvalitetsudvikling, nye studiestrukturer, beskæftigelsesvejledning

og internationalisering af uddannelserne. 

● BOLIGER

Bolig søges ▼

København

Periode: Pr. 1/7-03.

Størrelse: Lille lejlighed, værelse

el. bofællesskab.

Beboer: Ung M studerende, ikke-

ryger.

Husleje: Maks. 3.300 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 2729 3922, e-mail:

mwo@adm.ku.dk.

København

Periode: Fra 1/6 til 1/8-03.

Størrelse: Møbleret lejlighed,

min. 3 vær.

Beboere: Dansk professor ved

Cornell University med familie.

Husleje: Maks. 20.000 kr. for alle

tre måneder. 

Kontakt: E-mail: td@it-c.dk.

Storkøbenhavn 

Størrelse: Rækkehus, hus el. lej-

lighed. Min. 3 vær., 100 kvm. 

Beboer: Forskerfamilie netop

hjemvendt fra udlandet.

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 4583 8333, e-mail:

mmanczak1@yahoo.dk.

København

Periode: Fra 1/9-03 (el. lidt tid-

ligere) til 31/8-04.

Størrelse: Lejlighed, min. 2 vær. 

Udstyr: (U)møbleret. Helst med

bad og toilet.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Beboer: K praktikant fra USA, 

ikke-ryger.

Kontakt: Jennie Jones Gunnar-

sen, tlf. 3258 8095, 

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

Copenhagen

Period: From 1 September 2003

to 31 August 2004.

Size: One bedroom apartment.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Finnish physicist.

Rent: Max 5.000 kr. per month

incl. water, heating and

electricity. 

Contact: Petteri Keränen, tel.

2173 2734, e-mail:

keranen@nordita.dk.

København

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

bytte med lejlighed i Barcelona.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Beboere: Par med 1 barn. Ikke-ry-

gere.

Kontakt: Anne, tlf. +34 93451

3847 (efter kl. 20), e-mail:

lacasapop@wanadoo.es.

Copenhagen

Period: As soon as possible.

Size: A room. 

Tenant: Chinese guest student.

Contact: E-mail:

Zhaoyingdkk@hotmail.com. 

Bolig udlejes ▼

Indre København

Periode: Fra 1/5 til 31/10-03.

Størrelse: Værelse, 16 kvm.

Udstyr: Indbygget dobbeltskab.

Adgang til køkken og bad.

Vaskeri i kælderen.

Beboer: Kvinde.

Husleje: 2.800 kr. inkl. el og varme.

Depositum: 5.600 kr.

Kontakt: Trine Gade, tlf. 2712

1930, e-mail: 

trine.gade@datagraf.dk.

Farum Midtpunkt

Periode: Snarest.

Størrelse: 2 værelser med eget

bad med adgang til køkken og

terrasse.

Beboer: Gerne fransktalende

gæstestuderende el. fransk-

studerende.

Husleje: 2.500 kr. pr. md.

Depositum: 2.500 kr.

Kontakt: Hanne Nogel Tonga, 

tlf. 4499 1747 (kl. 18-20).

Østerbro

Periode: Fra 1/7 til 1/11-03.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær.

Udstyr: Møbleret/umøbleret.

Husleje: 6.150 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 6.150 kr.

Kontakt: E-mail: 

mharboe@yahoo.com.

Nørrebro

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

Størrelse: Stort værelse.

Udstyr: Lejligheden på 3 vær. de-

les med ung pige. 

Beboer: K ikke-ryger.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. 

Kontakt: Mai og Balder, tlf. 3581

5607, e-mail:

balderb@yahoo.com.

Frederiksberg

Period: From May 2003 for up to

6 months.

Size: Apartment, 31/2 rooms, 90 sqm.

Equipment: Fully furnished/

equipped with adsl, cable tv,

washing machine. 

Rent: 9.500 kr. per month, costs

included, deposit required. 

Contact: E-mail: abadie@ero.dk,

tel. 3538 0832 or 2073 2433.

Brøndby Strand

Period: From 1/6-03 onwards.

Size: Furnished room on first

floor shared with three other

students in big house.

Tenant: Female (exchange) student.

Rent: Housing is for free as you

will be responsible for cleaning

the house twice (workload 6-

10 hours) a week. 

Contact: Jørgen, tel. 2040 4850,

e-mail: jw-p@mail.tele.dk.

Svanemøllen

Periode: Fra 1/7-03.

Størrelse: To stuer med udgang

til have i byggeforeningshus. 

Udstyr: Fuldt udstyret ameri-

kansk køkken, badeværelse

med vaskemaskine, entre og

toilet samt tørrekælder med

opbevaringsrum.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl.

varme, el og vand. 

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: Susan Eklund, e-mail:

Susan_Eklund@mail.tele.dk.

Indre By

Periode: Indtil 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær. 

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 8.500 kr. pr. md.

Kontakt: Jørgen Rønne, tlf. 2254

5500, e-mail:

roenne@get2net.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra maj t.o.m. oktober

2003.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 90 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret med op-

og vaskemaskine. 3 soveplad-

ser. Gård og lille have.

Beboer: Ideel til et par evt. med

barn.

Husleje: 6.400 kr. pr. md. inkl. a

conto varme, vand og el. 

Kontakt: Jens Skak og Mette

Mølholm, tlf. 3539 5122 el.

7020 1534, 

e-mail: skak.moelholm@pc.dk.

Valby/Søndermarken

Periode: Snarest.

Størrelse: 2 vær. i villa, ca. 40

kvm. med egen udgang til have.

Udstyr: Møbleret. Lille køkken.

Eget bad og toilet. Tlf., bræn-

deovn, adgang til vaskekælder.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: 4.800 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el. Tlf. afreg-

nes særskilt.

Kontakt: Christian Knudsen, 

tlf. 2010 1219, e-mail:

trineb@dadlnet.dk.

Vesterbro 

Period: From 1/8-03 to 1/1-04.

Size: 1 room, 23 sqm., in big flat. 

Equipment: Equipped for one

person. Shared kitchen, toilet

and living room.

Tenant: Ph.d.-/guest student or

others.

Rent: 3.000 kr. per month incl.

heat, water and electricity.

Deposit: 5.000 kr.

Contact: E-mail: mfgr@ruc.dk or

anderswinter@hotmail.com.

Vesterbro

Periode: Fra 1/6 til 31/12-03. Evt.

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 32 kvm. 

Udstyr: Umøbleret, men med kø-

leskab og elektrisk ovn i køk-

ken. Bad og altan.

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: E-mail: toke@math.ku.

dk, tlf. 3322 0824.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 15/6 til 15/9-03.

Størrelse: Lejlighed, 60 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret med bad,

vaskemaskine/tørretumbler.

Gårdhave.

Beboere: Maks. 2 pers.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl. el

og vand.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: E-mail: clausandersen@

mobilixnet.dk.

City

Period: From 1/6 to 31/9-03.

Size: Apartment, 2 rooms, 100 sqm. 

Equipment: Fully furnished with

cable tv. Bathroom with wash-

ing machine.

Rent: 6.000 kr. per month incl.

heating and electricity.

Deposit: 6.000 kr.

Contact: E-mail: jm@kb.dk or tel.

3324 3650 (evening).

Central Copenhagen

Period: From 1/5-03 onwards.

Size: Room, 16 sqm. Living room

and bathroom are shared with

two women.

Equipment: Fully furnished. 

Balcony.

Rent: 3.500 kr. per month incl.

heating, electricity, washing

machine and Internet con-

nection.

Deposit: 3.500 kr.

Contact: Tel. 2960 6118.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/6 til 1/9-03.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 100

kvm.

Udstyr: Møbleret. Vaskemaskine,

tørretumbler, kabel tv.

Beboer: Gerne ikke-ryger.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: Kathrine, tlf. 6063 0231,

e-mail: 123kathrine@ofir.dk.

Indre Nørrebro

Periode: Pr. 1/9-03.

Størrelse: Værelse, 15 kvm. i de-

lelejlighed på 100 kvm. med

fælles stue, køkken, bad og

toilet.

Udstyr: Vaskemaskine, tørretum-

bler, kabel tv.

Beboer: Ikke-ryger.

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

forbrug).

Depositum: 2.500 kr. 

Kontakt: Kathrine, tlf. 6063 0231,

e-mail: 123kathrine@ofir.dk.

Amager 

Period: From 1/8-03 to 1/7-04.

Size: Flat, 120 sqm., 3 rooms plus

dining kitchen.

Equipment: Furnished with dish-

and washing machine. Piano.

Rent: 8.500 kr. per month incl.

heating, power, adsl.

Deposit: 17.000 kr.

Contact: Sune Frølund, tel. 3259

0036, e-mail: sufr@dpu.dk.

Nørrebro

Periode: Snarest.

Størrelse: Vær. i lejlighed, 15

kvm.

Udstyr: (Delvist) møbleret efter

aftale. Køkken og bad (m. va-

skemaskine) deles med K udle-

jer. Adgang til gård, p-kælder.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og el.

Depositum: 6.000 kr.

Kontakt: Maj-Britt Martinussen,

e-mail: mmartinussen@hot

mail.com.

Østerbro

Period: From 15/6 to 7/9-03.

Size: Room, 12 sqm. in very quiet

student hall.

Equipment: Private bath/toilet,

free e-mail access, shared kit-

chen, free laundry. Terrace &

garden.

Rent: 1.700 kr. per month.

Deposit: 1.000 kr.

Contact: Rune, tel. 3535 8372, 

e-mail: (only occasionally)

rindel@stud.ku.dk.

Charlottenlund

Periode: Pr. maj/juni 2003. For op

til 2 år.

Størrelse: Villalejlighed, 3 vær. 

Udstyr: Køkken og bad. Adsl-til-

slutning. Adgang til have, va-

skemaskine og tørretumbler.

Evt. delvis møbleret. 

Husleje: 8.500 kr. pr. md. samt

700 kr. pr. md. i forbrug.

Kontakt: Karen og Torkild Philip-
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Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med formidling

af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for min. 3 måneder.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.

● NAVNE

Pristildelinger ▼

Henrijette Richter

Cand.scient. og erhvervsforsker Henrijette

Richter er modtager af Erhvervsforskerprisen

2002 fra Akademiet for de Tekniske Videnska-

ber, ATV. Prisen på 25.000 kr. er en belønning

for erhvervsforskerprojektet ‘Væksthormons

rolle i udviklingen af fedme’ der er gennem-

ført i et samarbejde mellem Molekylærbiologisk Institut og Novo

Nordisk A/S. Projektet beskriver mekanismer hvormed væksthor-

mon kan reducere mængden af fedtvæv, og den forskning har

potentiel betydning for indsatsen mod alvorlige sygdomme som

type 2 diabetes, hjerte-/karsygdomme og visse cancerformer.

Kirsten Thisted

Lektor Kirsten Thisted ved Mi-

noritetsstudier (på billedet t.v.),

Institut for Nordisk Filologi har

sammen med Karen Littauer

(t.h.) modtaget den nyindstifte-

de Diplompris på i alt 150.000

kr. fra Hartmann-Fonden for

deres fælles indsats inden for

studier af grønlandsk kultur. De to grønlandsforskere og -for-

tællere har udført et meget stort og originalt arbejde for at fast-

holde og fortolke det værdifulde indhold i den grønlandske for-

tælletradition. Deres indsamling af ældre grønlandske fortællin-

ger har resulteret i en bog og en film der bidrager til bevarelsen

af den grønlandske kulturhistories kilder. 

Udnævnelser ▼

Henning Mouridsen

Overlæge og dr.med. på Rigshospitalets Fin-

sencenter Henning Mouridsen er udnævnt 

til et femårigt forskningsprofessorat ved 

Københavns Universitet. Henning Mouridsen 

er en af landets førende forskere inden for

brystkræft der er den mest udbredte kræft-

sygdom blandt kvinder. Selv om antallet af brystkræfttilfælde er

stigende, dør færre kvinder af sygdommen. Det resultat har Hen-

ning Mouridsen sin store andel i; han har blandt andet udviklet

nye og mere effektive medicinske behandlinger som lægelig le-

der af Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG). 

Tjen penge i ferien

Øresundsuniversitetet søger værelser til studerende fra hele

verden som skal deltage i Øresundsuniversitetets Sommeruni-

versitet. Det drejer sig om en eller flere af i alt fire perioder.

Det er evt. oplagt at slå første og anden periode sammen:

1. periode: Fra 22. juni til 17 juli. I alt 4 uger.

2. periode: Fra 16. juli til 14. august. I alt 4 uger.

3. periode: Fra 6. juli til 9. august. I alt 5 uger.

4. periode: Fra 10. juli til 16. august. I alt 5 1/2 uge.

Hvis du kan leje dit værelse ud i en af disse perioder, vil vi me-

get gerne høre fra dig. De studerende betaler huslejen forud.

Kontakt Henrik Pedersen, Øresund Summer University, Nørre-

gade 10, Box 2177, 1017 Kbh. K, tlf. 3532 3579, e-mail:

hped@adm.ku.dk. Se også www.summeruniversity.org.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

sen, tlf. 3990 4405 el. 2714

4105, e-mail:

frontdoor2001@hotmail.com.

Vesterbro

Periode: Fra 1/5-03.

Størrelse: Vær, 13 kvm., delekøk-

ken og praktisk kælderrum.

Udstyr: Mellempakke kabel, 5 kr.

vask, mulighed for deling af

internet og tlf., tagterrasse og

gård.

Beboer: K studerende.

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Depositum: 3.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2326 2566.

● STILLINGER

Jura ▼

Lektor 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Retsvidenskab, indtil vi-

dere med henblik på Folkeret.

Lektoren skal forske og under-

vise i Folkeret, vejlede speciale-

og ph.d.-studerende samt

indgå i eksamensarbejde og

administration på bachelor-,

kandidat- og ph.d.-uddannel-

sen. Lektoren skal desuden

publicere/formidle videnskabe-

lige resultater og deltage i den

faglige udvikling af området. 

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer svarende til det

der kan opnås på grundlag af

ansættelse som adjunkt, men

vil kunne være opnået på an-

den vis. Dokumenteret viden-

skabelig produktion på inter-

nationalt niveau og undervis-

ningsmæssige kvalifikationer.

Til besættelse: Snarest.

Ansøgning: J.nr. 601-221-149/03.

Ansøgningsfrist: 16/6-03, kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette op-

slag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.jur.ku.

dk/stillinger el. kontakt tlf.

3532 3523.

Ledere af studiegrupper 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Følge et forelæsnings-

hold i enten Formueret el. For-

fatningsret på 1. år samt lede

og strukturere faglige diskus-

sioner af ca. 1 times varighed i

studiegrupper på baggrund af

forelæsningen. Herudover vil

der være forberedelse, møder

med fagleder og kolleger.

Kvalifikationer: Godt eksamens-

resultat i Formueret el. Forfat-

ningsret. 

Omfang: 6 timer/uge fra septem-

ber 2003 t.o.m. marts 2004.

Ansøgningsfrist: 19/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: www.jur.

ku.dk/studerende/stillinger/.

Samfundsvidenskab ▼

Lektorat i antropologi
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold og kvalifikationer: Erfa-

ringer fra et langvarigt antro-

pologisk feltarbejde i en el. fle-

re regioner uden for Europa.

Fortrolighed med moderne og

klassisk antropologisk teori og

metode på højt niveau. Doku-

menteret indsats inden for så-

vel undervisning som forskning

samt internationalt engage-

ment på begge områder.

Ansøgere med dokumenteret

kvalifikationer og interesse in-

den for den pædagogiske pro-

ces i antropologiundervisnin-

gen med særligt henblik på en

komparativ refleksion over for-

skellige videnstraditioner og

en nytænkning af den forsk-

ningsbaserede undervisning,

komparativ empirisk baseret

kompetence vedr. sundhed og

medicinsk praksis og indsigt i

dette felts implikationer for

antropologien som helhed el.

antropologisk metodeudvik-

ling i konsekvens af konkrete

analytiske processer vil blive

foretrukket.

Til besættelse: 1/11-03.

Ansøgningsfrist: 11/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning: Se www.ku.dk/

led /generel (Ledige Stillinger). 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Vibeke Steffen, Institut

for Antropologi, tlf. 3532 3462,

e-mail: Vibeke.Steffen@

anthro.ku.dk el. Studieleder

Birgitte Refslund Sørensen, tlf.

3532 3463, e-mail: Birgitte.Soe

rensen@anthro.ku.dk.

Adjunktur i antropologi
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold og kvalifikationer: Stil-

lingen ønskes besat med en

person der har solidt kendskab

til antropologisk teori og me-

tode og dokumenteret feltar-

bejdserfaring. Ansøgere med

forskningserfaring inden for et

el. flere af følgende områder

foretrækkes: Magt og politik,

Social og kulturel integration

el. Flygtninge og indvandrere.

Der forventes aktiv deltagelse i

udviklingen af instituttets ma-

steruddannelser.

Til besættelse: 1/11-03. 

Ansøgningsfrist: 11/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led /generel. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Vibeke Steffen, Institut

for Antropologi, Frederiks-

holms Kanal 4, 1220 Kbh K., 

tlf. 3532 3462, e-mail:

Vibeke.Steffen@anthro.ku.dk

el. Studieleder Birgitte Refs-

lund Sørensen, tlf. 3532 3463,

e-mail: Birgitte.Soerensen@an

thro.ku.dk.

Sundhedsvidenskab ▼

Adjunkt i Retsgenetik 
(DNA-analyser)
Sted: Retsgenetisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut.

Indhold: Deltage i Retsgenetisk

Afdelings forsknings-, udvik-

lings- og valideringsarbejde

samt i Retsgenetisk Afdelings

rekvirerede arbejde vedrøren-

de retsgenetiske undersøgelser

med DNA-teknik. Der må på-

regnes en væsentlig arbejds-

byrde i forbindelse med afvik-

lingen af afdelingens rekvire-

rede arbejde. 

Kvalifikationer: Erfaring med

DNA-typebestemmelse af mito-

chondrie-DNA fra hår og erfa-

ring med typebestemmelse af

STR-regioner med de metoder

som anvendes inden for rets-

genetik. Ren straffeattest. 

Ansøgningsfrist: 28/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder, dr.med. Niels Mor-

ling, Retsgenetisk Afdeling, tlf.

3532 6110. 

Adjunkt i Retsgenetik 
(SNP-analyser) 
Sted: Retsgenetisk Afdeling,

Retsmedicinsk Institut.

Indhold: Deltage i Retsgenetisk

Afdelings forsknings-, udvik-

lings- og valideringsarbejde

samt i Retsgenetisk Afdelings

rekvirerede arbejde vedrøren-

de retsgenetiske undersøgelser

med DNA-teknik. Der må

påregnes en væsentlig arbejds-

byrde i forbindelse med afvik-

lingen af afdelingens rekvire-

rede arbejde. 

Kvalifikationer: Erfaring med

Single Nucleotid Polymorfi

(SNP) analyse med elektrohy-

bridisering og erfaring med ty-

pebestemmelse af STR-regio-

ner med de metoder som an-

vendes inden for retsgenetik.

Ren straffeattest. 

Ansøgningsfrist: 28/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Afde-

lingsleder, dr.med. Niels Mor-

ling, Retsgenetisk Afdeling, tlf.

3532 6110. 

Humaniora ▼

Adjunkturer
Sted: Institut for Historie. 

Indhold: Et adjunktur i historie

med særligt henblik på 1800-

tallets historie. Og et adjunk-

tur i perioden efter 1750 med

særligt henblik på Europa

(udenfor Danmark) og/el. den

engelsksprogede verden.

Til besættelse: 1/1-04. 

Ansøgningsfrist: 26/5-03 kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Disse ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Karl-Erik Frandsen, tlf.

3532 8275 el. studieleder Gun-

ner Lind, tlf. 3532 8303.

Kandidatstilling
Sted: Universitetsklinikken, Insti-

tut for Psykologi.

Indhold: En 1-årig kandidatstil-

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  7  . 2 0 0 3 13

Stiller du krav til din fremtid? 
Brænder du for en spændende og udfordrende karriere?

Så er et job i medicinindustrien dit helt rigtige valg!

www.mediport.dk er medicinindustriens job- og karrieresite, og er midlet 
der kan hjælpe dig med at vælge den rigtige vej til de rigtige jobs.

Her finder du karriere- og uddannelsesinformation, du kan læse om medicinvirksomhederne i Danmark, 
og du kan se andre unge fortælle om deres hverdag i medicinindustrien. 

Giv din karriere et spark i den rigtige retning 
- flyv ind på....



Studieadministrationen
Internt seminar betyder at Studieadministrationen lukker kl. 12.00

onsdag den 21. maj.

Studieadministrationen, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

ling inden for børne- og/el.

voksenområdet.

Kvalifikationer: Cand.psych. med

klinisk erfaring og interesse for

forskning.

Til besættelse: Pr. 1/9-03.

Ansøgningsfrist: 23/5-03.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Sekretær

Heidi Riiber, tlf. 3532 8725 el.

klinikleder Susanne Lunn, tlf.

3532 8680.

Amanuensisstillinger
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: En stilling i socialpsyko-

logi og to stillinger i personlig-

hedspsykologi.

Til besættelse: Fra 1/8-03 til 31/7-

04. 

Ansøgningsfrist: 15/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Helle Andersen, tlf. 3532

8747.

Naturvidenskab ▼

Adjunktur 
Sted: Institut for Matematiske

Fag, Forsikringsmatematisk La-

boratorium.

Indhold: Forsikringsmatematik, Fi-

nansiering el. Stokastisk Kontrol.

Til besættelse: 1/9-03.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 20/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/generel/.

Yderligere oplysninger: Prof.

Hanspeter Schmidli, tlf. 3532

0788, e-mail:

schmidli@act.ku.dk. 

Instruktorer
Sted: Studienævn for Matemati-

ske fag.

Indhold: Instruktorer til kurser i

efteråret 2003: Dat A, Stat 0A,

1MS, 1B, 2B, Stat f. biokemi,

FM0-L, FM 1A-L, FM 2A-S; Mat

DL1, 2AN, 2KF, 3AL, 3GT, NA,

F1, bio, geo; Makroøkonomi 2,

Dynamisk Økonomi, Operati-

onsanalyse, Matematisk finan-

sieringsteori samt Økonometri.

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

fås hos studienævnets sekre-

tærer, Universitetsparken 5,

2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 22/5-03, kl. 12.00.

Studenterinstruktorer
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Niels Bohr Instituttet for

Astronomi, Fysik og Geofysik.

Indhold: Instruktorerne skal del-

tage i undervisningen på pri-

mært 1. års kurser.

Kvalifikationer: Bestået bachelor-

del samt gerne undervisnings-

erfaring. 

Til besættelse: 1/9-03.

Sendes til: Studieleder Jørn Dines

Hansen, Niels Bohr Instituttet,

Blegdamsvej 17, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/7-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Prof.

Jørn Dines Hansen, tlf. 3532

5293, e-mail: dines@nbi.dk.

● TAP-STILLINGER

Akademisk skrivekonsulent 
Sted: Formidlingscentret, Det Hu-

manistiske Fakultet.

Indhold: Afholdelse af kurser og

workshops i tekst- og sprog-

nære temaer (herunder sprog-

rigtighed), individuelle skrive-

vejledninger, udarbejdelse og

vedligeholdelse af undervis-

ningsmaterialer, udadvendt

informationsvirksomhed, an-

noncering mv.

Kvalifikationer: Cand.mag., ger-

ne i dansk og retorik, med

sprog som speciale. Dokumen-

terbare pædagogiske erfarin-

ger og kvalifikationer inden

for undervisning i dansk sprog

på akademisk niveau. 

Til besættelse: 1/8-03.

Ansøgningsfrist: 14/5-03.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/. 

Yderligere oplysninger: Center-

leder Lotte Rienecker, tlf. 3532

9127 el. skrivekonsulent Peter

Stray Jørgensen, tlf. 3532 9128.

Fuldmægtige 
Sted: Studieadministrationen ved

Det Humanistiske Fakultetsse-

kretariat.

Indhold: Almindelig sagsbehand-

ling, legalitetskontrol og im-

plementering af nye sagsgan-

ge og -systemer.

Kvalifikationer: Relevant – gerne

humanistisk – akademisk ud-

dannelse, praktisk studieadmi-

nistrativ erfaring samt kend-

skab til humanistiske uddan-

nelser og -uddannelsesstruktur.

Skriftlig og mundtlig fremstil-

ling og flair for it.

Omfang: 2 stillinger på hhv. 30

og 32 timer/uge.

Ansøgning sendes til: Det Huma-

nistiske Fakultet, Københavns

Universitet Amager, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S. Angiv hvilken

stilling der søges.

Ansøgningsfrist: 9/5-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiechef

Bitta Nielsen, tlf. 3532 9225. 

Projektleder 
Sted: Tandlægeskolen.

Indhold: Afsøgning af eksisteren-

de muligheder, behovsanalyse

samt udarbejdelse af udbuds-

materiale vedr. elektronisk pa-

tientjournal.

Omfang: Halv tid i foreløbigt et år.

Ansøgningsfrist: 30/5-03. 

Opslaget i fuld ordlyd: Dette op-

slag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura, tlf. 3532 2645. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nils-Erik Fiehn, tlf. 3532

6500, e-mail: nef@odont.ku.dk.

Technology Development
Executive
Sted: Enheden for teknologiover-

førsel (Tech Trans Enheden)

ved det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet, Panum Instituttet.

Indhold: Identificering af forsk-

ning med kommercielt potenti-

ale samt evaluering og beskyt-

telse af IP; assistance og råd-

givning til universitetsforskere

bl.a. mht. indgåelse af kon-

trakter; kontakt med relevante

private virksomheder. 

Kvalifikationer: Akademisk kan-

didatuddannelse inden for de

sundheds- og naturvidenskabe-

lige fagområder el. jura. Erfa-

ring med forskellige former for

kontraktindgåelse og indsigt i

kommercialisering af forsk-

ningsresultater.

Til besættelse: 1/7-03.

Ansøgningsfrist: 9/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Business Development 
Executive
Sted: Enheden for teknologiover-

førsel (Tech Trans Enheden)

ved det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet, Panum Instituttet.

Indhold: Markedsføring, formid-

ling og overførsel af universite-

tets ekspertise til eksterne ak-

tører bl.a. gennem indgåelse

af samarbejds- og licensierings-

kontrakter og etablering af

spin-off virksomheder.

Kvalifikationer: En akademisk

uddannelse inden for det for-

retningsmæssige fagområde

el. inden for sundheds-/natur-

videnskab. Erfaring med kom-

mercialisering af forskningsre-

sultater og indsigt i forskellige

former for kontraktindgåelse.

Til besættelse: 1/7-03.

Ansøgningsfrist: 9/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger/.

Studienævns-/
eksamenssekretær
Sted: Romansk Institut.

Indhold: Deltidsstilling som stu-

dienævns/eksamenssekretær.

Arbejdet består i planlægning

og afvikling af eksamen for in-

stituttets fag. Desuden selv-

stændigt ansvar for opdatering

af hjemmeside samt deltagelse

i pasning af ekspedition, tlf. og

andre fælles opgaver i samar-

bejde med de øvrige studie-

nævnssekretærer.

Kvalifikationer: Godt kendskab

til MS Office, gerne kendskab

til hjemmesideredigering og

kendskab til et af de romanske

sprog forudsættes.

Omfang: 25 timer/uge. 

Til besættelse: 1/6-03 el. snarest

derefter.

Ansøgning sendes til: Romansk

Institut, Det Humanistiske Fa-

kultetssekretariat, Njalsgade

80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 15/5-03.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Gert Sørensen, tlf. 3532

8406. Det fulde opslag kan ses

på www.ku.dk/led/stillinger. 

Studiesekretær 
Sted: Institut for Statskundskab,

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet.

Indhold: Studie- og eksamensad-

ministration, dvs. eksamensplan-

lægning, udsendelse og mod-

tagelse af eksamensopgaver,

administration af undervisnings-

lokaler, sekretær for Censorfor-

mandskabet, eksamensklager-

og ankesager, Administration

af Åben uddannelse samt Stu-

dieadministrationens arkiv.

Kvalifikationer: Kontoruddannel-

se med relevant efteruddan-

nelse. Gode dansk- og engelsk-

kundskaber. Kendskab til

WordPerfect/Word og Micro-

soft Outlook og gerne til stu-

die- og eksamensadministra-

tion på et universitet el. anden

højere læreanstalt. 

Til besættelse: 1/8-03.

Ansøgningsfrist: 15/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Kontor-

fuldmægtig Merete Rishøj

Møller, tlf. 3532 3357, e-mail:

mrm@ifs.ku.dk.

Laborant
Sted: Institut for Molekylær Pato-

logi, Proteinlaboratoriet.

Indhold: Arbejdet omfatter celle-

kulturer, forskellige immunke-

miske metoder, molekylærbio-

logiske teknikker, oprensning

af proteiner, indkøb af labora-

torieartikler og indebærer ud-

tagning af organer fra forsøgs-

dyr og præparationer af disse.

I nært samarbejde med vor ad-

junkt tilrettelægges og assiste-

res ved et tre ugers kursus i

cellebiologi for humanbiologi-

studerende 1 gang årligt.

Kvalifikationer: Uddannet labo-

rant med erfaring inden for et

el. flere af ovennævnte områ-

der og med interesse i at til-

egne sig supplerende færdig-

heder. Erfaring med engelsk er

en fordel.

Til besættelse: 1/6-03.

Omfang: 32 timer/uge. 1 år med

mulighed for forlængelse.

Ansøgning sendes til: Protein-

laboratoriet, Att.: Annette B.

Brandi, Panum Instituttet,

Blegdamsvej 3C, bygning 6.2.,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 12/5-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor,

Dr.sci. Vladimir Berezin, tlf.

3532 7335 el. administrator

Annette B. Brandi, tlf. 3532

7300.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Bioanalytiker/laboratorie-
tekniker (årsvikariat) 
Sted: August Krogh Institutet,

Biomembran Center.

Indhold: Forskningscentret består

af 12 medarbejdere hvoraf 3 er

laboranter. Arbejdet omfatter

isolation af cellemembraner og

analyser af proteiner og enzy-

maktivitet. 

Kvalifikationer: Erfaring med

molekylær biologisk arbejde

og cellekultur er en fordel da

arbejdet også kan omfatte klo-

ning af DNA og ekspression af

proteiner i cellekulturer. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Prof.,

dr.med. Peter Leth Jørgensen,

Biomembran Center, August

Krogh Instituttet, Universitets-

parken 13, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 9/5-03.

Yderligere oplysninger: Tlf. 3532

1670 el. e-mail:

pljorgensen@aki.ku.dk.

Forskningslaborant/
bioanalytiker (barselsvikar)
Sted: Laboratoriet for Molekylær

Farmakologi på Farmakologisk

Institut, Panum Instituttet.

Indhold: Dyrkning af mammale

celler, molekylærbiologiske

teknikker og isotoparbejde. 

Omfang: 30-37 timer/uge efter

ønske.

Ansøgning sendes til: Sekretær

Tine Olsen, Farmakologisk

Institut, Laboratoriet for Mole-

kylær Farmakologi, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 12/5-03.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Lektor

Mette M. Rosenkilde, tlf. 6136

4871 el. e-mail:

rosenkilde@molpharm.dk.

Bioanalytiker 
Sted: Laboratoriet for Molekylær

Farmakologi på Farmakologisk

Institut, Panum Instituttet.

Indhold: Dyrkning og assay på

mammale celler med fokus på

second messenger og bindings-

studier, molekylærbiologiske

metoder og isotoparbejde.

Omfang: 24 timer/uge el. efter

ønske. Opslås i først omgang

som en 1-årig stilling. 

Ansøgning sendes til: Sekretaria-

tet, Farmakologisk Institut,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 14/5-03.

Yderligere oplysninger: Læge,

Ph.d. Birgitte Holst tlf. 3532

7587 el. 3532 27602 el. mobil

2728 7662, e-mail:

b.holst@molpharm.dk. Se mere

på www.molpharm.dk el.

www.ku.dk/pers/stillinger.

Bioanalytiker/laborant/
tekniker 
Sted: Laboratoriet for Molekylær

Farmakologi på Farmakologisk

Institut, Panum Instituttet.

Indhold: Dyrkning af mammale

celler, molekylærbiologiske

metoder og isotoparbejde.

Omfang: 30-37 timer/uge el.

efter ønske. Opslås i første

omgang som en 1-årig stilling.

Ansøgning sendes til: Sekretaria-

tet, Farmakologisk Institut,

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 14/5-03.

Yderligere oplysninger: Læge,
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MilliArter på 
Zoologisk Museum

Den 1. maj 2003 åbner Zoologisk Museum en særudstilling om

Biodiversitet under titlen MilliArter. Kom og se en elefant i

sprit, hundredvis af metalskinnende kolibrier, verdens største

bille, arter der endnu ikke har fået navn, en ‘udstoppet’ sven-

sker, flere indvoldsorm end du bryder dig om og en tændstik

på fem meter. Udstillingen er både en hyldest til de millioner af

dyrearter der findes i naturen og en introduktion til den mo-

derne forskning som foregår i museets omfattende samlinger.

Blandt andet vil nogle af de nye dyrearter som museets forske-

re har opdaget de seneste år, blive vist på udstillingen.

F O T O :  G E E R T  B R O VA D ,  Z O O L O G I S K  M U S E U M



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Ph.d. Hans Rudolf Lüttichau,

tlf. 3545 7587 el 3532 27602 el.

e-mail:

lüttichau@molpharm.dk. Se

mere på www.molpharm.dk el.

www.ku.dk/pers/stillinger. 

Sekretærmedarbejder 
Sted: Institut for Matematiske Fag.

Indhold: Biblioteksadministrati-

on, regnskabsadministration,

vedligeholdelse og udbygning

af hjemmesider, kontakt til in-

ternationale studerende, kon-

takt til gymnasiebesøg samt

deltagelse i sekretariatsfunkti-

oner.

Ansøgning sendes til: Institut for

Matematiske Fag, Universitets-

parken 5, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 16/6-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger. 

Studievejleder
Sted: Humaniora Studievejled-

ningen. 

Indhold: Vejledning af studeren-

de i studierelaterede forhold

og problemstillinger af mere

personlig karakter. Tillige vej-

ledning af optagelsessøgende. 

Kvalifikationer: En humaniora-

studerende med erfaring fra

universitetsverdenen – fx som

tutor el. måske studenterpoli-

tik. Et vist kendskab til uddan-

nelsesverdenen generelt og

især til Det Humanistiske

Fakultet og en god orientering

om uddannelsernes struktur.

Tidligere joberfaringer og

organisatorisk forståelse.

Til besættelse: 1/8-03 el. snarest

derefter.

Omfang: Stillingen er som ud-

gangspunkt toårig og omfatter

ca. 20 timer/uge. 

Ansøgning sendes til: Skriftlig

ansøgning og cv sendes til Stu-

dievejledningen Humaniora,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 26/5-03, kl. 15.00.

Studenterekspedienter
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Ekspedition og vejled-

ning af studerende og under-

visere; opslag vedrørende un-

dervisning og eksamen; ud-

skrivning og udlevering/udsen-

delse af karakterudskrifter;

adresseændringer; bekræftelse

på indskrivning; udmeldelse

fra studiet og bestilling af ek-

samensbeviser; fornyelse af

IDkort (årskort); ansøgninger

om orlov; afmeldinger fra

eksamen; registrering af ferie

og fravær.

Kvalifikationer: Erfaring med

kundebetjeningkendskab; it på

brugerniveau.

Omfang: 1 el. 2 stillinger.

Ansøgningsfrist: 9/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Studentermedhjælp 
Sted: Studiekontoret ved NBIfAFG.

Indhold: Deltagelse i møder og

referatskrivning, opdatering af

databaser, arkivering, skrivning

af dispensationer og andre fo-

refaldne opgaver. Arbejdstiden

vil variere meget, dog gen-

nemsnitlig ca. 5-6 timer/uge.

Arbejdet udføres i samarbejde

med en anden studentermed-

hjælp.

Kvalifikationer: Studerende ved

NBIfAFG. Det vil være en for-

del hvis man er godt inde i stu-

diestrukturen. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Frank

Kristensen, Studiekontoret,

Ørsted Laboratoriet, e-mail:

frank@fys.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1/6-03.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Frank Kristensen.

Kokke til feltkursus
Sted: Terrestrisk Biologisk Som-

merkursus på Brorfelde ved

Holbæk.

Indhold: Madlavning til ca. 24 pers.

To pers. kan evt. dele jobbet.

Kvalifikationer: Studerende med

evner inden for kokkefaget og

kørekort.

Omfang: 8 timer/dag i perioden

6 – 12/7-03.

Ansøgning sendes til: Jes Søe

Pedersen, Afd. for Populations-

økologi, Zoologisk Institut, 

e-mail: JSPedersen@zi.

ku.dk, tlf. 3532 1254.

Løn: Ca. 6.450 kr. inkl. feriepenge.

Ansøgningsfrist: Snarest muligt.

Øvrige stillinger ▼

Videnskabelige
medarbejdere
Sted: Klinisk biokemisk afdeling,

Bispebjerg Hospital.

Indhold: 2 videnskabelige med-

arbejdere (cand.scient.,

cand.scient.hum., cand.med.)

til forskning i signalstoffer i

nervesystemet. Gruppens

igangværende projekter sigter

mod at klarlægge forekomst,

funktion og klinisk betydning

af signalstoffer, primært neu-

ropeptider, i hjernen. Forsknin-

gen omfatter in vivo og in vi-

tro eksperimentelle modeller

samt brug af moderne neuro-

kemiske, cellebiologiske og

molekylærbiologiske teknikker.

Omfang: Foreløbigt 1 år, men

med mulighed for forlængelse

og evt. ph.d.-studium. 

Sendes til: Overlæge, dr.med. Jan

Fahrenkrug, Klinisk biokemisk

afd., Bispebjerg Hospital,

Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh.

NV. Tlf. 3531 2640, e-mail:

bbhjanf@inet.uni2.dk.

Ansøgningsfrist: Snarest muligt.

Yderligere oplysninger: Kontakt

Jan Fahrenkrug.

● PH.D. -
STIPENDIER

Sundhedsvidenskab
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet. Center for Funk-

tionel Genomforskning, Panum

Instituttet.

Indhold: Genetiske undersøgelser

af nydiagnosticerede børn med

alvorlig hørenedsættelse i Dan-

mark. Undersøgelse af fore-

komsten af hørenedsættelse

hos slægtninge, identifikation

af mutationer i udvalgte høre-

nedsættelsesgener og klarlæg-

ning af holdninger til anven-

delse af genetiske undersøgel-

ser hos disse familier. Projektet

foregår i et samarbejde med

professor, post-doc, og labor-

ant som alle arbejder med ar-

velige aspekter af hørenedsæt-

telse på hhv. Panum Instituttet

og Audiologisk Afdeling,

Bispebjerg Hospital, H:S. Pro-

jektet er et led i en ny satsning

på dette forskningsfelt.

Omfang: 3 år finansieret med

eksterne midler. 

Kvalifikationer: Cand.med.,

cand.scient. el. humanbiolog

med basal klinisk kundskab i

form af fx gennemført turnus-

uddannelse.

Sendes til: Prof. Lisbeth Trane-

bjærg, Audiologisk Afdeling,

Bispebjerg Hospital, 2400 Kbh.

NV. E-mail: lisbetht@fagmed.

uit.no el. lt05@bbh.hosp.dk.

Ansøgningsfrist: 1/6-03.

Yderligere oplysninger: Lisbeth

Tranebjærg, tlf. 3531 6341 el.

4618 6837.

Dansk Sprognævn
Sted: Institut for Dansk Dialekt-

forskning, Det Humanistiske

Fakultet og Forskerskole ØST.

Indhold: Et samfinansieret

stipendium betalt af Dansk

Sprognævn og Forskerskole

Øst (FUR) i ‘dansk sprog under

påvirkning fra engelsk’. Stipen-

diaten skal undersøge dansker-

nes holdninger til de ændrin-

ger i dansk sprogbrug der er

en følge af engelskpåvirknin-
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Valgcirkulære
Suppleringsvalg til prodekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet 

Ved Københavns Universitet afholdes i foråret

2003 suppleringsvalg til prodekan ved Det Na-

turvidenskabelige Fakultet. Valget afvikles af

Valgsekretariatet som brevstemmevalg. 

Valget foregår i henhold til Valgstatut for

Københavns Universitet, se

www.ku.dk/led/valg. Spørgsmål vedrørende

valget kan stilles til Valgsekretariatet.

Udskrivelse

5. maj 2003 
Valget udskrives. 

Valget afholdes som flertalsvalg mellem en-

keltpersoner, jf. valgstatuttens regler.

Valgbar og stemmeberettiget er enhver, der

denne dato og tillige på det tidspunkt afstem-

ningen foregår, opfylder de fastsatte betingel-

ser for udøvelse af valgret.

Valglister

12. – 23. maj 2003
Valglisten fremlægges til gennemsyn på fakul-

tetskontoret, på institutterne samt i Valgsekre-

tariatet. Derudover er valglisten tilgængelig

på Valgsekretariatets hjemmeside,

www.ku.dk/led/valg. 

Indsigelse over forkert eller manglende op-

tagelse på valgliste indgives til Valgsekretaria-

tet på klageblanketter, der kan udskrives fra

Valgsekretariatets hjemmeside på

www.ku.dk/led/valg eller udleveres på institut-

ter, fakultetskontoret samt i Valgsekretariatet.

Ved klage over manglende optagelse på

valgliste skal personnummer oplyses for, at

klagen kan behandles. Ved klage over forkert

optagelse på valgliste skal enten personnum-

mer eller valgnummer oplyses.

23. maj 2003
Sidste frist for klager over manglende eller

forkert optagelse på valglisten. 

Klager skal være Valgsekretariatet i hænde

senest kl. 15.00.

28. maj 2003
Den endelige valgliste fremlægges på fakul-

tetskontoret, på institutterne, i Valgsekretaria-

tet og på hjemmesiden: www.ku.dk/led/valg. 

Herefter kan der ikke klages over valglisten,

men egentlige fejl og mangler rettes i videst

muligt omfang så længe det er praktisk mu-

ligt.

Kandidatanmeldelse

3. juni 2003 kl. 15.00
Sidste frist for kandidatanmeldelse. Anmeldel-

ser skal være Valgsekretariatet i hænde senest

kl. 15.00. Kandidatanmeldelser kan kun fore-

tages på de særlige anmeldelsesblanketter,

der fås på institutterne, på fakultetskontoret

og i Valgsekretariatet. Blanketten kan også

udskrives fra Valgsekretariatets hjemmeside

www.ku.dk/led/valg.

Kandidatanmeldelser skal være personligt

underskrevet af kandidaten, som herved bin-

dende erklærer sig villig til at modtage valg.

Kandidatanmeldelser skal være påført navne

og underskrifter fra stillere: Kandidatanmel-

delser til prodekanposten skal være under-

skrevet af et antal stillere svarende til mindst

1/10 af samtlige stemmeberettigede, dog

kræves højst 25. Kandidaten er selv stiller for

listen. Kandidatanmeldelsen skal desuden

være påført såvel kandidatens som stillernes

valgnummer. Valgnummeret kan ses på valgli-

sten.

3. juni 2003 kl. 16.00
Valgsekretariatet offentliggør om der skal

stemmes eller om valget afholdes som freds-

valg. Dette sker ved opslag i Valgsekretariatet

samt ved meddelelse til fakultetskontoret.

Kandidaternes navne offentliggøres på Valg-

sekretariatets hjemmeside,

www.ku.dk/led/valg. Navnene kan desuden ses

i Valgsekretariatet.

10. juni 2003
Sidste frist for tilbagekaldelse af kandidatan-

meldelser. 

Sidste frist for indsigelse mod kandidaterne.

Indsigelser skal være skriftlige og begrundede.

Indsigelser skal være Valgsekretariatet i hæn-

de senest kl. 15.00.

Afstemning

13. juni 2003
Valgmaterialet udsendes.

16. – 27. juni 2003
Afstemningen foregår.

25. juni 2003
Sidste frist for at klage over manglende eller

forkert stemmemateriale. Klagen indgives per-

sonligt og skriftligt til Valgsekretariatet senest

kl. 15.00. Ved klage over forkert stemmemate-

riale skal det udsendte stemmemateriale sam-

tidig afleveres. Der kan kun udleveres nyt

stemmemateriale til det valgområde, hvor kla-

geren er tillagt valgret ifølge den endelige

valgliste.

27. juni 2003
Sidste frist for personlig aflevering af stem-

mesedler er kl. 15.00. Stemmesedler, der mod-

tages med posten 30. juni 2003 anses for retti-

digt indkommet.

Offentliggørelse & klage

1. juli 2003
Valgresultatet meddeles ved et offentligt mø-

de i Valgsekretariatet, Studieadministrationen,

Fiolstræde 22, 1171 København K kl. 10.00.

Valgresultatet offentliggøres samtidig på

Valgsekretariatets hjemmeside på

www.ku.dk/led/valg.

8. juli 2003
Sidste frist for at klage over valgresultatet. 

Skriftlig og begrundet klage skal være Valgse-

kretariatet i hænde seneste kl. 15.00.

Tiltrædelse

Den nyvalgte prodekan tiltræder umiddelbart

efter valgets afslutning.



Gratis yogaworkshop for studerende
Oplev hvordan yoga ved hjælp af åndedrætsteknikker kan øge din

effektivitet og mindske stress på studiet. Der er workshop 6. – 20. maj.

og 3. – 17. juni kl. 16.30 – 17.30 i Studenterhuset, Købmagergade 52.

Kontakt Thorbjørn, e-mail: thorbs@tiscali.dk, 

for yderligere oplysninger.

gen. Undersøgelsen skal bygge

på det datamateriale der er

indsamlet som led i et fælles-

nordisk projekt om moderne

importord i Norden. Indsam-

ling af nyt materiale vil dog

kunne indgå i projektet. Det

foreliggende materiale stam-

mer fra interview og samtaler

og egner sig i første række til

kvalitative analyser, men også

kvantitative analyser kan indgå

i undersøgelsen.

Til besættelse: 1/7-03 el. snarest

derefter for en studieperiode

på indtil 3 år.

Ansøgning: Indgives på ansøg-

ningsskema. Projektbeskrivel-

sen erstattes af den oven for

nævnte problemformulering.

Ansøgningsskema kan hentes

på el. kan fås ved henvendelse

til Lene Ranfelt, tlf. 3532 8054.

Ansøgninger med bilag i 4 ek-

semplarer sendes til Det Huma-

nistiske Fakultetssekretariat,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 26/5-03, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke benyttes som

grundlag for ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645. 

Humaniora
Sted: Det Humanistiske Fakultet.

Indhold: 23 ph.d.-stipendier.

Kvalifikationer: Kandidatgrad el.

tilsvarende el. at man forven-

ter at få den senest den 1/2-04.

Til besættelse: 1/2-04 el. senere for

en studieperiode på indtil 3 år.

Ansøgning: Ansøgere skal på

ansøgningstidspunktet have

afleveret speciale således at de

kan vedlægge specialeudtalel-

se sammen med ansøgningen

(ansøgere fra psykologi kan

vedlægge en vejlederudtalelse).

Sendes til: Ansøgninger med bi-

lag i 6 eksemplarer sendes til

Det humanistiske Fakultetsse-

kretariat, Njalsgade 80, 2300

Kbh. S. 

Ansøgningsfrist: 15/8-03, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Der kan

søges inden for flere institutter

med det samme projekt. Det

forudsættes dog at man kon-

takter ph.d.-koordinatoren på

de pågældende institutter for

at finde en vejleder hvert sted.

En kort beskrivelse af fakulte-

tets fag findes under ‘Humani-

stiske Studier 2003’ som kan

hentes på www.hum.ku.dk/stu-

dieinformation – information

til uddannelsessøgende.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger/ el. kontakt Perso-

nale og Jura på tlf. 3532 2645.

Et mere specificeret opslag

samt ansøgningsskema og

ph.d.-bekendtgørelsen findes

på www.hum.ku.dk/phd el. fås

ved henvendelse til Lene Ran-

felt, tlf. 3532 8054, e-mail:

lra@fak.hum.ku.dk el. Mette

Christensen, tlf. 3532 8087, 

e-mail: mec@fak.hum.ku.dk.

● STIPENDIER

Introduktionsstipendier
Støtte: Gigtforeningen har 2 in-

troduktionsstipendier ledige til

besættelse pr. 1/9-03 el. snarest

derefter. Stipendierne bevilges

for op til 6 måneder. Løn og

øvrige ansættelsesvilkår i hen-

hold til gældende overenskom-

ster. 

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

hos Marianne Pagels, tlf. 3977

8000. Ansøgning inkl. bilag

indsendes i 11 eksemplarer.

Ansøgningsfrist: 16/6-03, kl. 10.00.

Yderligere oplysninger: Forsk-

ningsrådet Gigtforeningen,

Gentoftegade 118, 2820 Gen-

tofte.

● LEGATER

Adalbert Gade og hustrus
legat
Målgruppe: Alle studerende ved

KU.

Støtte: 172.000 kr. til uddeling i

ikke for små portioner fx sva-

rende til differencen mellem

de af Statens Uddannelsesstøt-

te for det enkelte støtteår fast-

satte stipendie- og egenind-

tægtsbeløb el. såfremt ansøge-

ren ikke agter at søge stipen-

dium gennem Statens Uddan-

nelsesstøtte, et tilsvarende be-

løb som kan suppleres med

indtægter fra erhvervsarbejde.

Ansøgning: Via www.ku.dk/sa/su-

kontor/legat/ el. hos SU-konto-

ret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 12/5-03.

Uddeling: August 2003.

Brødrene Jensens
Mindelegat
Målgruppe: Landmandssønner

og- døtre der er hjemmehøren-

de i Ribe Amt, fortrinsvis i Ans-

ager sogn, som studerer læge-

videnskab, jura, til dyrlæge el.

landbrugskandidat.

Støtte: Et beløb på 7.300 kr. er

ledigt.

Periode: Legatet uddeles for et

år ad gangen og kan højest

oppebæres i 5 år.

Ansøgning: Vedlæg dokumenta-

tion for at opfylde betingelserne.

Ansøgningsfrist: 2/6-03.

Yderligere oplysninger: Ribe

Amt, Amtsgården, Sorsigvej 35,

6760 Ribe.

Ellen Hartmanns rejselegat
Målgruppe: En kvindelig studeren-

de som studerer nordisk filolo-

gi el. har dansk som hovedfag. 

Støtte: En portion på 51.000 kr. til

studieophold ved Uppsala Uni-

versitet el. Stockholm Högskole.

Periode: 2003.

Ansøgning: Via www.ku.dk/sa/su-

kontor/legat/ el. hos SU-konto-

ret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 12/5-03.

Kaj Hanssons legat
Målgruppe: Ubemidlede, flittige

medicinske studerende der har

bestået fase 1 på den gamle

studieordning eller bachelorud-

dannelsen på den nye studie-

ordning med et godt resultat.

Støtte: 2 portioner a 15.000 kr.

Ansøgning: Via www.ku.dk/sa/su-

kontor/legat/ el. hos SU-konto-

ret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 5/5-03.

Legatuddelinger ▼

Hotelejer Anders Månsson
og hustrus legat
Uddelingen af legaterne er nu

afsluttet, og de der er kommet

i betragtning, har modtaget

besked direkte fra SU-konto-

ret. Der er uddelt 91 portioner

a 10.000 kr.

● MØDER

Filmmanuskriptet og den
gode historie
Dansk film har siden midten af

1990erne haft en bemærkel-

sesværdig succes hos både an-

meldere og publikum. Der skri-

ves historier der trækker folk i

biografen. Men hvad kende-

tegner egentlig den gode hi-

storie? Hør script-doktoren og

den mangeårige leder af Film-

skolens manuskriptlinje, Mo-

gens Rukov, manuskriptforfat-

ter Kim Fupz Aakeson og film-

lektor Peter Schepelern give

deres bud på filmmanuskriptet

og den gode historie. 

Ordstyrer: Birger Langkjær

Tid: 6/5-03, kl. 15.00-17.00.

Sted: KUA, Den nye Palmehave,

bygn. 22, 2. sal.

Arrangør: Institut for Nordisk Fi-

lologi og Blå Tirsdag.

Åbent hus på Bioinformatik 
Bioinformatik er en ny kandidat-

uddannelse på Københavns

Universitet der startede i efter-

året 2002. Det er en tværfaglig

uddannelse som er et samar-

bejde mellem biokemi, kemi,

biologi, datalogi, fysik, mate-

matik og statistik. Bioinforma-

tik er en biologisk disciplin,

men kendskab til andre fag

som datalogi, matematik og

statistik er en forudsætning for

at kunne dyrke og anvende

den på en indsigtsfuld måde.

Adgangskrav til uddannelsen

er en bachelorgrad el. tilsva-

rende uddannelse, fx i biologi,

kemi, biokemi, miljøkemi, fy-

sik, biofysik, medicin, nano-

teknologi, datalogi, matematik

eller statistik. Kom og hør me-

re om uddannelsen, adgangs-

krav, kurser, arbejdsmulighe-

der, studiemiljø og meget me-

get mere.

Tid: 6/5-03, kl. 16.00.

Sted: Universitetsparken 15, byg-

ning 10, 2., Kursussal A2.

Arrangør: Bioinformatik-centret. 

Bourdieu i praksis
Kate Østergaard, cand.mag.,

ph.d. i religionshistorie, KUA

vil tale om hvordan Bourdieu

har inspireret hendes analyse

af hammambadning og rituel

renselse i Casablanca, Marok-

ko. Stinne Glasdam, cand.cur.,

ph.d. i pædagogik, KUA vil for-

tælle om brugen af Bourdieu i

hendes undersøgelse af hvor-

dan pårørende til patienter

ekskluderes i den medicinske

klinik. I direkte forlængelse af

arrangementet vil foreningen

Hexis afholde ordinær general-

forsamling.

Tid: 8/5-03, kl. 13.00-15.30.

Sted: Medborgerhuset Blågård-

en, Blågårds Plads 3.

Arrangør: Foreningen Hexis – fo-

rum for samfundsvidenskabe-

lig forskning.

Hvad can(d) du blive?
Naturvidenskabelig Alumnefore-

ning ved Københavns Universi-

tet (NAKU) inviterer sammen

med Det Naturvidenskabelige

Fakultet til karrieredag med

emnet: At arbejde i udlandet.

Forskellige oplægsholdere vil

fortælle om deres erfaringer

og oplevelser med at arbejde i

udlandet.

Tid: 8/5-03, kl. 16.00-18.30.

Sted: August Krogh Instituttet,

Aud. 1.

Tilmelding: Send en e-mail til

NAKU senest 6/5 på: 

nat-alumne@adm.ku.dk.

Lægeplantedyrkningen 
i Europa
Oplæg ved direktør Bjarne Knud-

sen, EMPAS Consulting, Ende-

lave Medicin A/S om EUROP-

AM/EHGA samarbejdet samt

om dyrkning af lægeplanter

set ud fra en såvel kvalitativ

(GAP, GHP) som en kvantitativ

betragtning. Der gives en over-

sigt over lægeplanteproduce-

rende lande, hvilke arter og i

hvilke mængder lægeplanter

produceres.

Tid: 19/5-03, kl. 19.00.

Sted: Danmarks Farmaceutiske

Universitet, Universitetsparken

2, Benzon auditoriet.

Arrangør: DANFYT, Dansk Sel-

skab for Fytoterapi, www.dan-

fyt.dk.

NGO-bistanden skal foran-
dres – hvordan gøres det
bedst?
Med udgangspunkt i erfaringer

fra 2 års arbejde som rådgiver

for Sammenslutningen af Gua-

temalas Bondeorganisationer

(CNOC) udsendt af U-landsor-

ganisationen Ibis vil Morten

Bisgaard fremføre en kritisk

vurdering af NGO-ernes meto-

der/strategier. Der lægges op

til en diskussion af problemer

og perspektiver for den frem-

tidige danske NGO-bistand.

Tid: 19/5-03, kl. 19.00.

Sted: Center for Udviklingsforsk-

ning, Gl. Kongevej 5,5. Kbh. V.

Arrangør: Netværk for Latin-

amerikastudier, NETLA,

www.netla.dk.

Nattergalen og frøen
Debatten om forholdet mellem

teknologisk medieret viden-

skab og religion. Med ud-

gangspunkt og støtte i viden-

skabsfilosoffen Bruno Latour

vil cand.theol. og studenter-

præst på DTU Jørgen Bo Chri-

stensen fremføre en model for

forholdet mellem videnskab og

religion. Som oplæg til en dis-

kussion vil prof., dr.phil. David

Favrholdt, SDU kritisere Bruno

Latours videnskabsfilosofi og

den sociale konstruktivisme i

almindelighed.

Tid: 20/5-03, kl. 19.30.

Sted: Købmagergade 44, over

gården, kældercaféen.

Arrangør: Institut for Systematisk

Teologi og Forum for Eksistens

og Videnskab.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Tværfagligt 
vikingesymposium
Program 11-12: Museumsinspek-

tør Tom Christensen, Roskilde

Museum: Nye udgravninger og

nye resultater fra Lejre. 12-13:

Museumsinspektør Anne Chri-

stine Larsen, Vikingeskibsmuse-

et: Vikingetidsbebyggelsen på

de Nordatlantiske Øer. 14-16:

Præsentation af Skuldelev 2

projektet og de nye problem-

stillinger det rejser.
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Københavns 
Universitets 
Almene Fond
Formål
Fondens formål er at fremme Københavns Universitets virke

• inden for forskning og uddannelse

• som kulturinstitution i bred forstand.

Bestyrelsen indkalder ansøgninger om støtte til formål og

projekter der falder ind under fondens formålsbestemmelse.

Der kan fx ydes støtte til forskning i ind- og udland, stu-

dierejser og -ophold, udvekslingsrejser, kunst og kultur.

Ansøgerkreds
Fonden kan søges af alle studerende og ansatte ved univer-

sitetet.

Ansøgningsskema
Der skal ved ansøgningen anvendes et skema der rekvireres i

Budget- og Planlægningsafdelingen, Kvikservice, tlf. 3532 2755

eller 3532 2747.

Principper ved uddeling
Hovedprincippet er at støtte virksomhed med et bredere sigte,

i mindre grad enkeltpersoner. Fonden skal fremme aktiviteter

for grupper eller hele universitetet. Bestyrelsen lægger vægt

på at støtte fx projekter der er fælles for to eller flere fakulte-

ter og sociale eller kulturelle aktiviteter der kan blive til glæde

for større dele af universitetets studerende og ansatte.

Der kan søges om støtte til kunstneriske/dekorative formål

hvis disse når ud til en større kreds på universitetet.

Ansøgninger om støtte til studierejser og -ophold kan søges

af såvel videnskabelige som administrative medarbejdere. Af

økonomiske årsager vil studerendes ansøgning om tilskud til

individuelle studierejser normalt ikke kunne imødekommes.

Bestyrelsen vil ved vurderingen af ansøgningerne prioritere

de aktiviteter højest der ikke kan støttes af universitetets tra-

ditionelle driftsmidler og som er nye og ikke har modtaget

støtte før.

Støtte til dækning af egentlige driftsudgifter ydes kun i

særlige tilfælde.

Fondens uddelinger finder sted én gang årligt, i 2003 i

maj/juni måned, og kun i specielle tilfælde vil ansøgninger der

er kommet i løbet af året, blive imødekommet.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger indsendes til: 

Københavns Universitet

Budget- og Planlægningsafdelingen 

Nørregade 10

Postboks 2177 

1017 København K 

og skal være universitetet i hænde senest den 22. maj 2003.
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Tid: 8/5-03, kl. 11.00-16.00.

Sted: Vikingeskibsmuseet i Ros-

kilde.

Arrangør: Prof., dr.phil. Niels Lund.

Medicinhistoriske
fortællinger
Seminar med udgangspunkt i Bir-

gitte Rørbyes posthumt udgiv-

ne disputats Mellem sundhed

og sygdom. Om fortid, frem-

skridt og virkelige læger. En

narrativ kulturanalyse. Birgitte

Rørbye analyserer medicinhi-

storikeres beskrivelser af dan-

ske læger fra 1500 til 1800 ud

fra et folkloristisk udgangs-

punkt. Er den såkaldte narra-

tive kulturanalyse et nyttigt

redskab for forståelse? Er der

mulighed for andre fortællin-

ger om lægen i historien? En

række folklorister, etnologer,

historikere og læger vil indlede

diskussionen af den disputats

der aldrig blev forsvaret pga.

Birgitte Rørbyes alt for tidlige

død i 1998.

Tid: 22/5-03, kl. 13.00-17.30.

Sted: Afdeling for Medicinhisto-

rie, Medicinsk Historisk Mu-

seum, Bredgade 62.

Tilmelding: Senest 20/5 til

Charlotte Ploug, e-mail el. tlf.

3532 3821.

Arrangør: Afdeling for Medicin-

historie – Medicinsk-Historisk

Museum, Forum for Tværfaglig

Medicinhistorie, Institut for Ar-

kæologi og Etnologi, Museum

Tusculanums Forlag.

Eukaryote Engineering 
Danish Biotechnology
Conference IX
This year’s conference will ad-

dress three aspects of eukaryo-

te engineering: Protein tech-

nology covering the particular

issues relating to use of euka-

ryotes for commercial produc-

tion of proteins; metabolite

production which concerns in-

troduction or enhancement of

metabolic pathways in eukary-

otes; mammalian cell culture

and tissue engineering’ which

focusses on the highest eukary-

otes and their in vitro and in

vivo use for therapy or protein

production. 

Time: 22-23 May, 2003.

Venue: Munkebjerg, Vejle, Den-

mark.

Registration: 

www.biotechforum.dk.

PhD-course in Cardiovascu-
lar Signalling Mechanisms
Contents: This course will provide

an overview of the latest re-

sults concerning the most im-

portant signalling pathways in

the cardiovascular system, with

emphasis on the vascular sy-

stem. The study will deal with

aspects of transmembrane sig-

nalling both at the receptor

level and at the effector. Time

will also be devoted to the re-

gulation of cardiovascular

growth and its relation to car-

diovascular function. Another

central issue concerns intercel-

lular communication (endo-

thelial-endothelial, muscle-

muscle, or endothelial-muscle),

a novel topic which clearly

plays a key role in both cardiac

and vascular function. The

course will be given in English.

The course will be limited to 20

participants.

Time: 16/6 – 20/6-03, kl. 9.00-17.00.

Venue: Victor Albeck Building,

Vennelyst Boulevard 4, 8000

Aarhus C.

Registration: By e-mail or fax to

the course secretary before 1

May 2003. Registration forms

may be downloaded from

www.dacra.dk.

Organizer: Danish Cardiovascular

Research Academy, Inger Marie

Bro, Department of Pharma-

cology, University of Aarhus,

tel. 8942 1726, fax 8612 8804,

e-mail: imb@farm.au.dk.

Kurser og seminarer 
på Center for Academic
Cooperation
Indhold: Kurser og seminarer for

ph.d.-studerende og adjunkter

arrangeret af The International

Center for Academic Coopera-

tion med hovedkontor i Tübin-

gen. Interesserede indbydes til

at søge om optagelse på føl-

gende kurser: 1. Siebenbürgi-

sches Schulwesen im 19. Jahr-

hundert. 2.-7. september 2003 i

Sibiu, Rumænien. 2.Workshop

in Institutional Analysis, Com-

parative Research: The Case

Study of Bulgaria. 31. august –

7. september 2003. Sofia, Bul-

garien. 3. Environmental and

Sustainable Strategies for Im-

plementation in Locations of

Old Industry in Central Eastern

Europe. 25.-29. september 2003.

Miskolc, Ungarn. 4.E-Learning

Methods in Computational Lin-

guistics- MiLCA Fall Symposium.

13.-16. november 2003. Blau-

beuren. Tyskland. 5. Ethics and

Priorities in Health Care. An

European Perspective. 9.-12.

oktober 2003. Tübingen. Tysk-

land og 6. The EU on its Way

to a Constitution. The Outline

of the Convent. 23.-26. okto-

ber 2003. Tübingen. Tyskland.

Yderligere oplysninger: Ansøg-

ningsskemaer fås ved henven-

delse til Institut for Historie,

Att.: Karl-Erik Frandsen, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S el. på

www.uni-tuebingen.de/IZ.

● KULTUR

Writers in English read their
work
Poetry and fiction by all your fa-

vourites: Clarice Scott, Heather

Spears, Dennis Dubois, Tom

Kennedy, Jenny Weatherford,

Marlene Edelstein, et al.

Time: 8/5-03, 17.30.

Venue: Atheneum bookshop,

Nørregade 6.

Organizer: The Society for

Creative Education, under the

auspices of The American

Women’s Club.

Shadowlands
Foredrag ved sognepræst Dorthe

Tofte-Hansen om forfatteren

C.S Lewis og hans tilværelses-

forståelse. Efter oplægget vises

Richard Attemboroughs film

om Lewis, Shadowlands, med

bl.a. Anthony Hopkins.

Tid: 8/5-03, kl. 19.15.

Sted: Bio Carl, Cinemateket,

Gothersgade 55.

Tilmelding: Til Carl Fuglsang, 

tlf. 3393 0183.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Trinitatis Kirke.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Naturvidenskab ▼

Cand.med. Lars Hansen

Titel: Candidate genes and late-

onset type 2 diabetes mellitus:

susceptibility genes or common

polymorphisms?

Officielle opponenter: Prof. Ste-

phen Patrick O’Rahilly og prof.,

overlæge, dr.med. Ole Schmitz.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Ulla Feldt-Rasmussen,

tlf. 3545 2337 dect 5-1023.

Tid: 23/5-03, kl. 13.00.

Sted: Auditoriet, Hagedorn Re-

search Institute, Niels

Steensensvej 6, Gentofte.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Frederik VI’s Al-

lé 7, 2.tv., 2000 Frederiksberg.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

Cand.med. Erik Heegaard

Titel: Diagnostic and Clinical

Aspects of Human Parvovirus

B19 Infection.

Officielle opponenter: Prof., af-

delingschef, overlæge, dr.med.

Bent Faber Vestergaard og

overlæge, dr.med. Kjeld

Schmiegelow.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, dr.med. Hanne Colding,

tlf. 3532 7895 el. 3532 7898.

Tid: 30/5-03, kl. 14.00.

Sted: Statens Serum Institut, Ar-

tillerivej 5, bygn. 43, 1. sal, Fo-

redragssalen.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Center for Bio-

logisk Beredskab, bygn. 334,

rum 118, Statens Serum Insti-

tut, Artillerivej 5, 2300 Kbh. S.

Indstillingen kan købes ved

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetssekretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Samfundsvidenskab ▼

Cand.scient. Lina Wøhlk Olsen

Titel: Essays on Georg Rasch and

his contributions to statistics.

Tid: 14/5-03, 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.

Sundhedsvidenskab ▼

XiaoDong Ma

Titel: Effect of Graded Hyperven-

tilation on Cerebral Blood

Flow, Metabolism, and

Autoregulation in Experimen-

tal Subarachnoid Hemorrhage

and Acute Intracranial Hyper-

tension.

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

Sted: Rigshospitalet, Aud. 93.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren på adressen: Ravns-

næsvej 19B, 3460 Birkerød, 

e-mail: dkmxd@hotmail.com.

Frans Boch Waldorff

Titel: Dementia in general Practi-

ce: Implementation of a gui-

deline for identification and

diagnostic evaluation of de-

mentia.

Tid: 12/5-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam

Auditoriet.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, tlf. 3532 7171.

Jeppe Vinther

Titel: Influence of the HPV-16

early 3’ UTR on expression of

the HPV-16 oncogenes.

Tid: 14/5-03, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail: 

vinther@plab.ku.dk.

Michael Ottesen

Titel: Hospital admission Delay

for Patients with Acute Coro-

nary Syndrome.

Tid: 23/5-03, kl. 14.00.

Sted: Bispebjerg Hospital, byg-

ning 60, etage A, L´s auditori-

um.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Øverødvej 106,

2840 Holte, e-mail:

michael.8sen@dadlnet.dk.

Humaniora ▼

Jan Nielsen

Titel: Tanker og det der kommer

imellem.

Tid: 15/5-03, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 6.1. 48.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen fås ved henvendelse til

forfatteren på Institut for Psy-

kologi, Njalsgade 90, 2300

Kbh. S, tlf. 3532 8707, e-mail:

jan.nielsen@psy.ku.dk.
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Et års Rockwool®
sparer atmosfæren
for mere end 100
millioner tons CO2

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

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

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

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

Vidste du, at EU kunne nedbringe energi-
forbruget i bygninger med en tredjedel blot
ved at gøre dem mere energirigtige? Og at
det ville være nok til at EU kunne opfylde
Kyoto-forpligtelserne?
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Hva er kunst?
Lars Fredrik Händler Svendsen, Bergens Universitet

Tid: 5/5 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, cafeen

Arr.: Filosofisk Forum

Fiskerierhvervet under Anden Verdenskrig
Niels Wium Olesen

Tid: 5/5 kl. 16.01

Sted: KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Besættelsestidscirklen

Biologiske anvendelser af nanoteknologi
Seniorforsker Niels B. Larsen, Risø

Tid: 5/5 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

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

Rwanda After the Genocide: 
Justice and truth telling or Amnesty and Silence?
Journalist Marcus Rubin, Politiken

Tid: 6/5 kl. 10.00-12.00

Sted: KUA, lok. 18.1.59

Arr.: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

SARS – Severe Acute
Respiratory Syndrome
Kaare Mølbak og Susanne Samuelsson,

Epidemiologisk afdeling, SSI og Anders

Fomsgaard, Virologisk afdeling, SSI

Tid: 6/5 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, Kantinen

Arr.: Polymorfien

Årsagen til SARS er nu fastslået til at

være et hidtil ukendt coronavirus. I en

abemodel kunne SARS virus isoleret fra

patienter forårsage lungesygdom, og

identisk virus kunne genfindes i de syge

aber. SARS forekommer nu i 26 lande på

seks kontinenter. Ultimo april havde

WHO modtaget rapporter om 4.439

sandsynlige tilfælde heraf 263 dødsfald.

Der er ingen danske tilfælde. Den for-

satte stigning skyldes især tilfælde fra

Kina og Hongkong. Intet europæisk

land har i slutningen af april rapporte-

ret om mere end syv tilfælde og ingen

dødsfald. Dette tyder på at beredskabet

fungerer og at hygiejniske forholdsreg-

ler kan forhindre lokal spredning.

Samtaler med manuskript – om at udforske, teste og forbedre vilkår for
forståelse i spørgeskemabaserede interview
Sprogpsykolog, cand.mag. Hanne-Pernille Stax

Tid: 6/5 kl. 19.00

Sted: KUA, lok 7.3.114

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

Kan det undersøges? Forståelse af aktiv- og passivsætninger hos danske
børn ned til 4 1/2 år
Birgitte Dahlerup

Tid: 7/5 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, lfj@hum.ku.dk

Kompetenceudvikling i lyset af et neoliberalt government under for-
vandling – fra styring til ledelse
Cand.scient.pol. Stefan Hermann, fuldmægtig i Kulturministeriet og ekstern lektor på Aarhus Universitet

Tid: 7/5 kl. 19.00-21.00

Sted: Sociologisk Institut, Linnésgade 25, Salen

Arr.: Sociologisk Udsyn

Den socialistiske retsstat – jura, historie og politik
Adjunkt, ph.d. Helle Blomquist og ph.d.-stipendiat Mogens Bak-Hansen

Tid: 8/5 kl. 9.15-12.00

Sted: KUA, pavillon 1

Arr.: Institut for Historie og Retsvidenskabeligt Institut A

Hvor stærk er evidensen for en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og
sundhed?
Prof., dr.med. Bengt Saltin, Rigshospitalet

Tid: 8/5 kl. 15.00

Sted: Nørre Allé 53, 1., Store Aud.

Arr.: Institut for Idræt

An unspoken word does not convince anyone. 
Henry Muoria – nationalist og publicist fra kolonitidens Kenya
Bodil Folke Frederiksen

Tid: 8/5 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Den Sorte Diamant, Blixen Salen

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter. Tilmelding på center@humanities.dk

Generalforsamling og foredrag om domesticerede elefanter
Vildtveterinær Bjarne Clausen

Tid: 8/5 kl. 17.00

Sted: Zoologisk Intsitut, Aud. B

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

Det kohæsive kasussystem i gammeldansk
Cand.mag., ph.d. Eva Skafte Jensen, Institut for Sprog og Kultur, RUC

Tid: 8/5 kl. 19.30

Sted: KUA, lok 27.0.09

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

The Great Arizona Orphan Adbuction. 
A small Story with important Lessons
Prof. Linda Gordon, USA

Tid: 9/5 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Hvor begynder kunsten, og hvor holder kristendommen op i J.S. Bachs
Matthæuspassionen? Opråb til tværfagligt samarbejde
Adjunkt, cand.mag. Sune Auken, Institut for Nordisk Filologi

Tid: 9/5 kl. 14.00-16.00

Sted: Artillerivej 86, cafeen i kælderen

Arr.: Fagrådet ved Religionsfagene

Psykoterapien i Psykoanalysen
Gudrun Bodin

Tid: 9/5 kl. 16.00-17.30

Sted: Københavns Universitet, Hovedbygningen, Frue Plads, Aud. 1

Arr.: Psykoanalytisk Debat

Entré: Gæster 50 kr.

Cultural Conservatism and Transalpine Transfer: 
The Beginnings of Music Writing in Eleventh-Century Italy
Forskningsstipendiat Jeremy Llewellyn, Grundforskningsfondens Center for Studiet af Kulturarven fra Mid-

delalderens Ritualer, Det Teologiske Fakultet

Tid: 12/5 kl. 12.00-13.15

Sted: KUA, lok. 2.2.21

Arr.: Middelaldercenteret



Auctor – Auctoritas. 
The Place of the Author in medieval literature
Prof. Graham Caie, University of Glasgow

Tid: 12/5 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 7.2.35

Arr.: Engelsk Institut

Attention and inner sense
Charles Siewert, Institut for Filosofi, Miami Universitet, USA

Tid: 13/5 kl. 10.15-12.00

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

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning. Tilmelding til pkh@cfs.ku.dk

Anti-Apartheid as a Global Social Movement
Prof. emeritus Dennis Brutus, University of Pittsburgh, former political prisoner, South Africa

Tid: 13/5 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 7.2.23

Arr.: Engelsk Institut

The Heidelberg School and the Limits of Reflection
Dan Zahavi, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

Tid: 13/5 kl. 13.15-15.00

Sted: CFS, Købmagergade 46, 2., lok. 8

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

PAPP-A, en ny markør for iskæmisk hjertesygdom
Michael Christiansen, SSI

Tid: 13/5 kl. 15.00

Sted: SSI; Artllerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Judas som teologisk projekt
Lektor, cand.theol. Lone Fatum, Det Teologiske Fakultet

Tid: 13/5 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, over gården, Det Teologiske Fakultets Mødelokale

Arr.: Teologisk Forening

Entré: 25 kr.

Hvordan forandrer sprog sig – og hvorfor?
Lektor Jens Nørgård-Sørensen

Tid: 14/5 kl. 11.00-13.00

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

Arr.: Østeuropainstituttets forskningsudvalg

Artiklerne adjø!
Alex Klinge, HHK

Tid: 14/5 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 24.1.11

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, lfj@hum.ku.dk

Joseph Brodsky – a Case of Russian Orientalism?
Sanna Turoma, Helsingfors Universitet

Tid: 14/5 kl. 15-17

Sted: Østeuropainstituttet, Snorresgade 17-19, 1., lok. U1

Arr.: Østeuropainstituttet og Engelsk Institut, kyst@hum.ku.dk

Den danske 68-venstrefløj som kollektiv erindring
Prof., dr.phil. Claus Bryld, RUC

Tid: 14/5 kl. 16.00-18.00

Sted: KUA, lok. 6.1.66

Arr.: DeHistorieStuderende, DHS

Danske gymnasieelevers religiøsitet og syn på religionsfaget. 
Nogle resultater af en spørgeskemaundersøgelse
Lektor, mag.art. Tim Jensen, Center for Religonsstudier, Syddansk Universitet

Tid: 15/5 kl. 20.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, 2., lok. 2.34

Arr.: Religionshistorisk Forening & Institut for Religionshistorie

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET
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Det generøse menneske – umage giver mage
Videnskabsjournalist Tor Nørretranders og prof. i populationsbiologi Jacobus J. Boomsma

Tid: 14/5 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Laboratorium, Universitetsparken 15, Aud. B

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

Påfuglefjeren er ikke sådan at forstå. Ikke bare er den næsten uudgrundelig i sin skønhed. Det er også

svært at begribe hvordan påfuglehannen kan overleve at rende rundt med en så iøjnefaldende hale.

De seneste års biologiske forskning har givet svaret: Det er akkurat fordi det er vanskeligt at det virker

dragende på hunnerne, for kun meget stærke hanner kan klare sig med en sådan fjerpragt. Gør noget

svært, så kan du komme til at parre dig. Bogen ‘Det generøse menneske’ handler om at en sådan

paradoksal logik kan være nøglen til at forstå menneskers kultur og samfund. Vi er generøse, venlige,

sociale, dygtige, kreative, modige og skabende fordi det er vanskeligt at være det – og derfor gør ind-

tryk på det modsatte køn. Umage giver mage. ‘Det generøse menneske’ indeholder et enkelt, over-

rumplende og optimistisk billede af tilværelsen der implicerer nye erkendelser fra økonomi, biologi,

psykologi og antropologi – og vender tilbage til hverdagen. Temaets udfordrende påstand sammen-

fattes i bare seks ord fra Jens Jørgen Thorsens mund: Jeg maler for at få fisse.

Attending to Experience: The ‘Transparency’ of Consciousness
Charles Siewert, Institut for Filosofi, Miami Universitet, USA

Tid: 15/5 kl. 15.15-17.00

Sted: CFS, Købmagergade 46, 2., lok. 7

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

The Kodak and the King: What can photography tell us about the
campaign against Leopold’s rule in Congo?
Dr. Jack Thompson, Centre of African Studies, University of Edinburgh

Tid: 16/5 kl. 13.00-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4. sal, aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Wagner og skabelsen af den nye mytologi
Cand.theol., programmedarbejder Sylvester Roepstorff

Tid: 19/5 kl. 20.00

Sted: Købmagergade 44, over gården, kældercafeen

Arr.: Selskab for Kunst og Kristendom

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



Af Lise K. Lauridsen og
Morten E. Wøldike Olsen

For dem der synes at Huma-
niora foregår for meget i ho-
vedet, var der et alternativ

at finde da Klassisk Arkæologi
fredag aften åbnede dørene til
KUA’s nye flotte kantine med et
festmåltid der havde mange tu-
sind års historie bag sig. 

De godt 50 gæster blev mod-
taget af en flok græske og ro-
merske kvinder klædt i farve-
strålende gevandter som vi ken-
der dem fra antikkens statuer
og vaser. Grækerinderne og
den enlige romerske unger-
svend der til daglig læser klas-
sisk arkæologi, skulle servicere
aftenens middagsgæster.

Bordene var dækkede efter
moderne principper, så Deres

udsendte madører behøvede
ikke at ligge ned og spise.
Dresscoden blandt gæsterne
var heldigvis heller ikke toga og
laurbærblade. Pyh ha. 

Aftenens værtinde, amanu-
ensis Kristina Winther Jacob-
sen, fortalte at basis i det antik-
ke køkken var korn, vin og olie.
Og på bordene var der druer og
oliven i både flydende og fast
form. Brød var der og jomfru-
olivenolie til at dyppe i.

Menuen var inspireret af en
samling madopskrifter af Mar-
cus Gavius Apicius, madguru
på kejser Augustus tid.

Havets frugter
Fisk var den store spise i dati-
dens køkken. Fiskesovsen – Ga-
rum – var så populær en spise
at romerne opdrættede deres

yndlingsfisk i bassiner. Især
morænen var en favorit. Ro-
merne var så vilde med den be-
rømte fiskesovs at den blev
brugt til både for-, hoved- og
efterret. Denne aften havde
dog kun forretten et maritimt
islæt. 

Store skåle med friske blåmus-
linger blev båret ind. Dertil mas-
ser af brød og endelig en fiske-
suppe i en lidt forenklet version
da KUA’s kok ikke havde kunnet
opdrive brandgopler til at koge
fond på som Apicius anbefaler.
De store og velsmagende hav-
frugter var kogt sammen med
persille og hvidvin. Den nær-
mest klare fiskesuppe var fyldt
med dild og små tykke pinje-
kerner. Det smagte fantastisk.

Under forretten gik tjenerne
catwalk. Dragtekspert Mette

Korsholm fra Davids Samling
fortalte at jo flere meter uld og
hør dragterne og slagene var la-
vet af, jo højere stand havde
den der bar tøjet. 

Men da antikkens rige mænd
og kvinder aldrig serverede
mad for andre, blev der denne
aften fumlet en del rundt med
de flotte dragter når fade og
tallerkner skulle bæres rundt til
bordene. 

Gennem de mange meter
stoffer var der ofte udfordrende
udsigt til både bag og bryst. In-
gen af aftenens udklædte havde
dog trodset kulden og nutidens
etikette og blottet sig som det
var sædvane i antikken. 

Kartoffel på afveje
Hovsa, så kom der kartofler på
bordet! Havde romerne kartof-

ler før Columbus opdagede
Amerika? 

»Nej, men hvis de havde haft,
så ville de helt sikkert have la-
vet honningstegte kartofler
som i aften,« sagde Kristina
Winther Jacobsen og præsente-
rede resten af hovedretten som
egentlig var to retter. 

Poussinbrystet blev serveret
med en fin lys aspargessauce.
Til det stegte lam fulgte en lidt
vel saltet rødvinssauce. Dertil
blev der serveret flere kartofler
med porre som var en af oldti-
dens populære grøntsager. Det
var ikke uden gener. Havde man
spist porrer, skulle man give
kys med lukket mund, som den
romerske digter Martial fra 1.
århundrede givetvis har skrevet. 

Også asparges spiste romer-
ne mange af. Men ordet aspar-
ges betød ikke kun de ranke
grønne og hvide stængler vi
kender i dag, men alle mulige
unge skud fra forskellige
grøntsager og urter fx mælke-
bøtter, rucola og kørvel. 

Kål kunne romerne godt lide
blandt andet fordi det var godt
mod drukkenskab. Kålens frø
var datidens Treo når tømmer-

mændene meldte sig oven på
de mange dråber af god vin.

Kødet var således anrettet på
et lifligt leje af bagt savoykål
med hvedekerner, rosiner og
pinjekerner. Denne garniture
var sammen med aspargessau-
cen det mest eksotiske og inter-
essante indslag i hovedretten.

Til dessert var der pære kogt
i vin – heldigvis uden fiskesovs.
Pæren var til gengæld iklædt en
spøjs hvid, skummende sauce
af hvidvin, spidskommen og
æggehvider. 

Mandlerne på toppen satte
prikken over i’et på den flot an-
rettede efterret. 

Bagefter var der kaffe med
dejlige fyldte chokolader til. En
fin afrunding på en stemnings-
fuld og sanselig aften hvor vi
ikke kun fik noget til ganen, men
også et indblik i madens og mo-
dens lange kulturhistorie. ■

Læs mere om historisk mad i bo-
gen ‘Himmelsk vin og jordisk fø-
de. Historiske smagsprøver’,
Christian Ejlers Forlag. Her fin-
des opskrifter på de romerske
retter og forslag til en middag fra
jægerstenalderen i Danmark.
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CATWALK – Den herlige middag blev serveret af

studerende fra Klassisk Arkæologi der var iklædt old-

tidens klæder som oftest var meget farverige og

særdeles udfordrende set med nutidens øjne. 

MUSLINGER – Højdepunktet i den antikke mid-

dag var de herlige muslinger som blev fulgt på vej af

en fiskesuppe med dild og pinjekerner.

Klassisk Arkæologi tog smagsløgene med en tur tilbage til antikkens
køkkener under sidste weekends Humaniorafestival 

Antikt gæstebud




