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Rektors beretning

Universitetsloven fra 1993 fordrer, at universite-
tets ledelse lægger linier for universitetets langsig-
tede virksomhed og udvikling. På Københavns
Universitet har det samlende redskab for dette ar-
bejde på rektoratsniveau været udformningen af
en Langtidsplan for institutionen. Langtidsplanen
påbegyndtes og fik sin første udformning i 1994,
og er siden årligt blevet revideret under inddra-
gelse af fakulteterne og Konsistorium. Langtids-
planen må vurderes nu efter 3. år at have været et
væsentligt politikskabende og -artikulerende red-
skab for ledelsen, såvel indadtil overfor universi-
tetsbefolkningen, som udadtil i relation til det po-
litiske system og offentligheden.

1. Udbygning og vedligeholdelse af Københavns
Universitets fysiske rammer
1996 begyndte med et ekstraordinært møde i Kon-
sistorium i januar, indkaldt i forlængelse af Konsi-
storiums møde i december 1995, hvor Langtids-
planen for 1996 blev drøftet, og hvor et af hoved-
spørgsmålene var den fysiske planlægning, herun-
der især udviklingen omkring det nuværende
KUA og planerne om et nybyggeri til Det humani-
stiske Fakultet. På det ekstraordinære konsistorie-
møde fremlagde rektoratet en oversigt over det
samlede investeringsbehov på Københavns Uni-
versitet, således som det ser ud hvis alle planlagte
og ønskede bygningsprojekter de kommende år
bliver imødekommet. Totalt overstiger det samle-
de beløb 3,1 mia. kr., hvoraf et nyt KUA alene teg-
ner sig for mere end halvdelen. 

Med hensyn til et nyt KUA havde det ekstraordi-
nære møde i Konsistorium til formål at få fastlagt
linierne for, hvorledes man tænkte sig, at fornyel-
sen af Det humanistiske Fakultet skal se ud. Dette
havde været debatteret grundigt i løbet af 1995,
hvor både det nuværende Kommunehospital og
Ny Tøjhus-grunden på Amager havde været inde i
billedet som mulige fremtidige destinationer for
fakultet. Hverken universitetsledelsen eller fakul-
tetsledelsen havde fundet, at disse muligheder i
sidste ende ville kunne opfylde fakultetets ønsker.
Derfor indeholdt Langtidsplanen for 1996 et for-
slag om, at fakultetet skulle forblive på sit nu-
værende område, hvor man så skulle forsøge at få
midler til en 100% nybygning dér, uden på for-
hånd fastlagte bindinger til genbrug eller bevarel-
se af de eksisterende bygninger. Ikke mindst det
sidste ansås af universitetsledelsen for vigtigt, idet
vi fandt, at det ville være meget beklageligt at få de
eksisterende bygninger som nabo til en ny fakul-
tetsbygning. Derfor blev der i forbindelse med
langtidsplanen lagt en idéskitse frem for Konsisto-
rium omfattede en helhedsplan for hele fakulte-

tet, omend man nok måtte regne med, at der i før-
ste omgang kun ville blive detailprojekteret 1. eta-
pe på 25.000 m2. Undervisningsministeriet havde
på forhånd stillet sig positiv overfor selve idéskit-
sen, og rektoratet fandt, at såfremt et enigt Konsi-
storium kunne stå bag, ville der være realistiske
muligheder for den nødvendige politiske og bevil-
lingsmæssige opbakning til skitsen. På det ekstra-
ordinære møde i Konsistorium i januar sluttede et
enigt Konsistorium op bag idéskitsen, og derefter
gik sagen sin videre gang gennem Undervisnings-
ministeriet og Finansministeriet med det resultat,
at der i efteråret 1996 kunne udskrives en arkitekt-
konkurrence for en samlet helhedsplan for Det
humanistiske Fakultet på den eksisterende grund.
Set i lyset af, at utilfredsheden med det eksisteren-
de byggeri igennem mange år har været neglige-
ret fra politisk side, må det siges, at forløbet i 1996
er gået hurtigt og effektivt. Fremtiden lover godt
for fakultetet, hvor det nu ser ud til, at der kom-
mer det bygningsmæssige løft, der skal til, for at
humaniora i mange år fremover vil kunne tilbyde
sine studerende og ansatte gode og attraktive fysi-
ske forhold.

At Kommunehospitalet ikke forekom som løs-
ning på humanioras bygningsmæssige problemer
betød ikke, at universitetets interesse i de smukke
gamle bygninger dermed var borte, idet universi-
tetet allerede i 1995 kunne se flere muligheder
med bygningerne. Da det i 1995 blev kendt i of-
fentligheden, at bygningerne på sigt skulle overgå
til andre formål end hospital, rejste der sig en of-
fentlig debat for at få Det humanistiske Fakultet
placeret der, men en rapport udarbejdet for Kø-
benhavns Universitet af den kgl. bygningsinspek-
tør viste med tydelighed, at bygningerne ikke ville
kunne rumme eller ville kunne bringes til at kun-
ne rumme Det humanistiske Fakultet, bl.a. fordi
en række fredningsmæssige bestemmelser knyttet
til de gamle bygninger begrænser udvidelsesmu-
lighederne. Universitet så imidlertid også andre
muligheder, og da det først stod klart at Hovedsta-
dens Sygehusfællesskab definitivt var indstillet på
at forlade bygningerne, og Københavns Kommu-
nes accept heraf forelå, lod Københavns Universi-
tet og Sygehusfællesskabet i fællesskab udarbejde
en rapport i løbet af efteråret 1996 over hospitals-
bygningerne og deres mulige anvendelse til uni-
versitetsformål. Efter universitetsledelsens opfat-
telse viste rapporten et lovende perspektiv for en
anvendelse til dels Det samfundsvidenskabelige
Fakultet, idet en flytning fra fakultetets nuværen-
de spredte lokalisering i den indre by ville kunne
samle fakultetet bedre og samtidig afhjælpe loka-
letrængslerne i indre by; dels ville der med en ind-
dragelse af Kommunehospitalet eller dele deraf
åbne sig muligheder for at skaffe plads til en ny
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uddannelse i Folkesundhedsvidenskab, som Det
samfundsvidenskabelige og Det sundhedsviden-
skabelige Fakultet i de seneste år i fællesskab har
arbejdet på. En sådan fysisk ommøblering ville så-
ledes ikke alene aflaste indre by, men også det ek-
sisterende Panum-kompleks, hvilket er påtræn-
gende, idet Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
planlægger et øget optag af lægevidenskabsstude-
rende de kommende år. Rapporten om Kommu-
nehospitalet blev med disse perspektiver fremlagt
for Konsistorium i slutningen af 1996, og rektora-
tet fik Konsistoriums tilslutning til at arbejde vide-
re med de skitserede perspektiver. 

Et særligt problem i universitetets samlede inve-
steringsplan er vedligeholdelsen, eller rettere sagt
den manglende vedligeholdelse, af de eksisteren-
de bygninger. Investeringsoversigten viser, at pro-
blemet nu antager en størrelsesorden på over 200
mio. kr. Rektoratet har ved flere lejligheder peget
på problemet over for Undervisningsministeriet
og gjort opmærksom på, at det vil være ganske
urealistisk at forestille sig, at universitetet selv skal
kunne udrede dette efterslæb af sine egne norma-
le driftsbevillinger. Det er rektoratets indtryk, at
ministeriet erkender problemet og er sig bevidst,
at det ikke lader sig løse med henvisninger til
driftsbevillingerne. I 1996 aftalte ministeriet og
universitetet da også, at universitetet selv tog sig af
de mindre ombygninger og byggearbejder, mens
ministeriet til gengæld tog hul på vedligeholdel-
sespuklen, med arbejder i størrelsesordenen 65
mio. kr. alene i dette ene år. Problemet er imidler-
tid, at ej heller ministeriet har bevillinger, der sik-
rer en stabil genopretnings- og vedligeholdelses-
plan for de kommende år, og det står derfor stadig
tilbage at få sikret vedligeholdelsen af den eksiste-
rende bygningsmasse så den ikke forfalder yderli-
gere.

2. Satsningsområdernes videreførelse
Som et vigtigt initiativ i langtidsplanlægningen
skal nævnes universitetets centrale forskningsmæs-
sige satsningsområder. Tilbage i 1994 lagde uni-
versitetet sig fast på at få afdækket universitetets
styrke og potentiale på satsningsområderne Bio-
teknologi, Nord/Syd, og Miljø. I midten af 1996
forelå så rapporterne fra de styregrupper, der blev
nedsat på de tre satsningsområder. Styregrupper-
nes rapporter blev udsendt til Konsistorium og
blev – sammen med en indstilling fra rektoratet
om de videre initiativer på satsningsområderne –
drøftet på Konsistoriums sidste møde før sommer-
ferien. Her var der tilfredshed med, at der nu lå
tre gode og belysende rapporter om universitetets
muligheder på områderne, som kunne danne
grundlag for en vurdering og præcisering af den
videre satsning. Inden for satsningsområderne

Bioteknologi og Nord/Syd gav Konsistorium på
baggrund af rapporterne og rektoratets indstilling
tilslutning til, at der fra centralt hold finansieres et
antal nye Ph.D.-stipendier i tilknytning til, at fa-
kulteterne opretter et antal videnskabelige stillin-
ger på nogle af styregrupperne særligt udpegede
områder. På satsningsområdet Miljø stod det med
rapporten fra styregruppen klart, at denne sats-
ning i sin nuværende fase må opbygges via fakul-
tetsinitiativer. 

Ikke overraskende tiltrak den bioteknologiske
satsning særlig opmærksomhed. Det har fra star-
ten af stået klart for universitetsledelsen, at denne
satsning forudsætter et betydeligt nybyggeri for at
universitetet kan udføre og udbygge de videnska-
belige aktiviteter inden for fagområdet i et forsvar-
ligt fysisk miljø. Nu forelå så med rapporten den
hidtil mest dokumenterede undersøgelse af uni-
versitetets forskningsaktivitet inden for et bestemt
fagområde, og antagelsen af, at her står universite-
tet stærkt blev bekræftet. Efter drøftelsen i Konsi-
storium udsendtes styregrupperapporterne til en
bredere kreds, herunder Undervisningsministeri-
et. Strategioplægget vedrørende Bioteknologi for-
anledigede derefter en drøftelse mellem ministe-
riet og rektoratet om de planer, der ligger i strate-
gioplægget. Selvom det overskrider rammerne for
årsberetningen for 1996 at berette om den senere
udvikling skal det dog nævnes, at undervisnings-
ministeren i foråret 1997 gav tilsagn om at finansi-
ere 450 mio. kr. af et kommende bioteknologisk
center på Københavns Universitet.

3. Optag og den dermed forbundne styring af
universitetsområdet
Udviklingen i studentertallet viser stadig vækst. I
1996 bød Københavns Universitet velkommen til
flere studerende end nogensinde før. 5.240 nye
studerende var indskrevet, da optællingen var fær-
dig i oktober måned. Mønsteret i de unges uddan-
nelsesvalg følger på Københavns Universitet den
generelle udvikling, der i disse år går over den
vestlige verdens uddannelsessektor, med en vedva-
rende stor interesse for de humanistiske fag og vi-
gende interesse for de hårde naturvidenskabelige
fag, især matematik, fysik og kemi. På Københavns
Universitet betød det igen i 1996 et pres på huma-
niora for at skaffe flere uddannelsespladser, hvil-
ket ud fra en ideel betragtning kan anses for glæ-
deligt, men i praksis dog løber ind i problemer
med manglende lokaler og lærere.

For Det naturvidenskabelige Fakultet var situa-
tionen alvorlig, idet den nu igennem flere år vi-
gende tilgang af studerende til de naturvidenska-
belige fag førte til, at fakultetet i 1996 af økonomi-
ske grunde måtte skride til visse indskrænkninger. 
Universitetsstyringens dilemma blev sat i fokus
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her: Dels har Undervisningsministeren med pro-
grammet fra 1994 under overskriften »Universite-
ter i Vækst« tilskyndet til øget studentertilgang og
stillet bevillinger til forskningsdækning af de nye
lærere i udsigt. Dels giver taksametersystemet en
nøje afmålt undervisningsbevilling helt og aldeles
forbundet med antallet af beståede eksaminer. En-
delig tilskynder såvel Undervisnings- som Forsk-
ningsministeriet institutionerne til institutions-
profilering og forskningssatsning. I en efterleven
af disse forhold og betingelser er institutionens
midler ret nøje bundet til bestemte aktiviteter og
fremadrettede projekter. Så selvom universitetets
midler er i vækst, og selvom universitetet på papi-
ret har en betydelig opsparing, ligger der ingen
død kapital eller udisponeret reserve. Den for-
øgelse af ressourcerne, der er fulgt med »Universi-
teter i Vækst« har universitetet efter nøje analyser
valgt at lade gå til fremme af de højt prioriterede
områder: Til de forskningsmæssige satsningsom-
råder; til forskningsdækning af undervisningen på
de områder, som får flere studerende; og til en øg-
ning af forskningsdækningen på de samfundsvi-
denskabelige og juridiske fag, hvor antallet af faste
lærere er så lavt, at kvaliteten af undervisningen i
det lange løb er truet.

Disse tre prioriteringer har krævet de ekstra til-
førte ressourcer og mere til, idet den forsknings-
mæssige satsning også har forudsat interne ompri-
oriteringer af de eksisterende midler. At der så ikke
samtidig er råd til at have en overkapacitet på alle
de områder, hvor f.eks. studentertilgangen svigter,
burde ikke komme som nogen overraskelse for det
landets uddannelsespolitikere. Da der alligevel be-
gyndte at høres røster fra politikerne om, at uni-
versitetet burde kunne afhjælpe de naturvidenska-
belige fags økonomiske trængsler, fandt Rektor det
nødvendigt i sin tale ved universitetets årsfest i no-
vember 1996 at gøre opmærksom på, at det er poli-
tikerne selv der med Universitetsloven har lagt an-
svaret for styringen af universiteterne i hænderne
på valgte ledelser, og samtidig lagt nogle økonomi-
ske rammer, der betyder, at bevillingerne i høj grad
følger studenterstrømmene. Dermed har man fra
politisk hold fået skabt en markedsmekanisme, der
tvinger universiteterne til at satse på kvaliteten af
forskningen og undervisningen på de områder,
hvor der er mange studenter. Gør man ikke det,
forsvinder studenterne og med dem bevillingerne
andre steder hen. 

Universitetet kan derfor ikke bare omprioritere
eller bruge opsparingen på områder, som er øko-
nomisk nødlidende på grund af taxametersyste-
met. Rektor understregede, at intet universitet i
længden kan tillade sig at satse på nødlidende fag-
områder – uanset hvor store herlighedsværdier
disse områder end måtte have, og uanset hvor

mange landspolitiske hensyn der taler for, at de
bevares. Rektor sagde, at den samlede konsekvens
af dette er, at sådan som universitetsloven og bevil-
lingsystemet er skruet sammen i dag, er det
landspolitiske ansvar for Danmarks forskning par-
keret hos den ungdom, der søger de videregående
uddannelser. Derfor er det ikke nok at politikerne
i den aktuelle situation kræver strukturtilpasnin-
ger af universitet. Den struktur, som de videre-
gående uddannelser blev indlejret i med gennem-
førelsen af universitetsloven og taksameterfinansi-
eringen ved »Sølvbryllupsforliget« i 1992, kræver
landspolitiske tilpasninger. Her har politikerne et
ansvar, som de må løfte, hvis ikke fag som er uund-
værlige som grundvidenskaber, og institutter som
har betydning for landets renommé som f.eks.
Niels Bohr Institutet, skal nedbrydes. Politikerne
må tage ansvaret for den landspolitiske udvikling
af forskning og uddannelser, der rækker ud over
den enkelte institutions formåen. Et sådant ansvar
har politikerne over for de naturvidenskabelige
fag i den aktuelle situation.

4. KulturBy og KulturUniversitet
Slutteligt skal nævnes, at 1996 også var KulturBy
år. På Københavns Universitet blev dette markeret
med bl.a. en udstilling i universitetets festsal af
universitetets kunst. Universitetet står i dag som
ejer af over 2000 kunstværker, erhvervet igennem
universitetets over 500-årige historie, og i Kultur-
By året fandt vi anledning til at samle og fremvise
et repræsentativt udsnit på ca. 100 numre af den-
ne kunstskat. Det foregik i universitetets festsal,
der jo i sig selv sammen med hovedbygningens
forhal udgør et væsentligt stykke guldalderkunst.
Kataloget, der blev udgivet i forbindelse med ud-
stillingen indsætter universitets kunstværker i en
historisk sammenhæng og beskriver kort de udstil-
lede kunstværker. 

Et andet KulturBy arrangement som skal næv-
nes var KulturUniversitetet, der i sommermåne-
derne samlede omkring 500 unge studerende fra
op imod 60 forskellige lande til samvær, undervis-
ning og faglig diskussion, med et samlet arrange-
mentsbudget på over 7 mio. kr. Den efterfølgende
evaluering af KulturUniversitetet var generelt me-
get positiv, og hvad angår de unges faglige ambi-
tionsniveau og arbejdsindsats skal det fremhæves,
at den samlede beståelsesprocent lå på 84% da
den sidste eksamen var overstået.

Kjeld Møllgård

Årsfest 1996

Universitetets årsfest den 21. november 1996 ind-
ledtes med fanfare af Musikvidenskabeligt Insti-
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tuts Big Band – MI22. Efter tale af Rektor Kjeld
Møllgård fremførte Studenter-Sangforeningen
Paul Hellmuths »Stilhed«. Herefter talte Simon
Serbian fra Forenede Studenterråd og MI22 spil-
lede Jukka Linkolas »Tomorrow«.

Dr.jur. Linda Nielsen holdt festforelæsningen:
»Bioteknologi – Ret og Etik« hvorefter Universi-
tetskoret Lille MUKO under ledelse af Jesper Gro-
ve Jørgensen fremførte tre sange af Wilhelm Sten-
hammer.

Årets undervisningspris, også kaldet »Årets Ha-
rald«, blev i år tildelt Lektor, dr.med. Finn Bojsen-
Møller, Medicinsk Anatomisk Institut. Derefter
fulgte uddeling af guld- og sølvmedaljer samt
promovering af æresdoktorer. Som afslutning på
denne del fulgte traditionen tro J. L. Heiberg og
C. E. F. Weyses kantate: »Hellige Flamme« og fe-
sten afsluttedes med fanfare.

Ved den efterfølgende festaften i Det Kongelige
Teater opførtes balletten »Svanesøen«.

Immatrikulationsfesten 1996

Immatrikulationsfesten blev holdt den 3. septem-
ber 1996 og indledtes med M. White, A. Sherral
Willis og David Fosters »In the storm«. Efter Rekt-
ors tale til de nyimmatrikulerede fremførtes J. L.
Heiberg og C. E. F. Weyses »Hellige Flamme« og
festen afsluttedes med »Exit 5« komponeret af
Mads Pagsberg. Derefter var der fest i Konsistorie-
gården. For de musikalske indslag stod Studenter-
Sangforeningen samt Musikvidenskabeligt Insti-
tuts Big Band MI22.

Universitetets styrelse

Universitetsloven har medført omfattende æn-
dringer i universitetets ledelsesorganisation, idet
der er indført en en-strenget ledelses- og råds-
struktur. Organisationen hviler herefter, som illu-
streret i figur 1 (se næste side), på tre lodrette søj-
ler: En kollegial struktur, en ledelsesstruktur og
en teknisk-administrativ struktur. 

Den kollegiale struktur
De kollegiale organer består af Konsistorium, fa-
kultetsråd, institutbestyrelser og studienævn. Der

er ikke noget over – underordnelsesforhold mel-
lem organerne, hvis beslutninger for såvidt angår
faglige skøn er endelige. Lovligheden af beslut-
ningerne kan imidlertid forelægges for Rektor og
overordnede myndigheder på sædvanlig måde.

Ledelsesstrukturen
Rektor er den øverste ansvarlige for hele universi-
tetets virksomhed. Udover Rektor består ledelses-
søjlen af dekaner, studieledere og institutledere.
Der er tale om et ægte hierakisk forhold, hvor
Rektor har den overordnede kompetance i alle sa-
ger.

Den teknisk-administrative struktur 
Til rådighed for Rektor er en administration, der
ledes af universitetsdirektøren. I bemærkningerne
om lovforslaget hedder det således: »Desuden for-
udsættes der at være en administration på alle ni-
veauer med en direktør eller administrationschef
som den øverste chef«.

De styrende organer i 1996

Rektoratet

Ved valget i efteråret 1993 blev professor Kjeld
Møllgård valgt som rektor og Jens Brincker som
prorektor.

Konsistorium

Konsistorium er universitetets øverste kollegiale
organ og varetager universitetets interesser som
uddannelses- og forskningsinstitution. Det drøfter
og fastlægger – efter høring på fakulteterne – de
langsigtede retningslinjer for universitetets virk-
somhed og udvikling, herunder faglige udvik-
lingsplaner for universitetet som helhed. Konsisto-
rium består af 1 formand (Rektor) og 14 medlem-
mer: 2 eksternt udpegede medlemmer, 5 dekaner,
2 repræsentanter for de videnskabelige medarbej-
dere, og 3 repræsentanter for de tekniske og ad-
ministrative medarbejdere, samt 3 repræsentanter
for de studerende. Den 6. dekan, p.t. den juridi-
ske, deltager i møderne uden stemmeret, på sam-
me måde som universitetsdirektøren.
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Det teologiske Fakultet





Dekanens beretning

I endnu et kalenderår har kandidatproduktionen
været stor – det blev til 70 afsluttende eksaminer i
alt, men kun 48 af dem blev bestået efter den nu-
gældende studieordning af 1989. Deromkring vil
tallet formentlig komme til at ligge i de kommen-
de år, og det skulle svare nogenlunde til aftagerin-
stitutionernes behov. Der blev ikke disputeret el-
ler forsvaret Ph.D.-afhandlinger i 1996, men man-
ge lovende yngre forskere er på vej. Som sædvan-
lig må vi beklage os over det helt utilstrækkelige
antal Ph.D.-stipendier. Vi håber stadig på et samar-
bejde om Ph.D.-uddannelsen med de efterhånden
mange efteruddannelsesinstitutioner i kirkemini-
sterielt regi. I øvrigt giver vi også selv efteruddan-
nelsestilbud bl.a. via meget velbesøgte kompaktse-
minarer. Selv om vi har et relativt stort antal lære-
re, giver de store studenteroptag (lejet ligger nu
stabilt på ca. 170) gennem de sidste år lærerne
mere end nok at bestille, når de samtidigt skal va-
retage deres forskningsmæssige forpligtelser. Vi
har dog omsider fået besat et ledigt professorat i
etik og religionsfilosofi, men kunne sagtens bruge
adskilligt flere lærere. Det hænger sammen med,
at det teologiske studium i høj grad er individuelt
organiseret. Åben uddannelse eller Åbent Univer-
sitet engagerer vi os mere og mere i, såvel ved
Center for Afrikastudier som ved afdelingen for
Kunst og Kristendom under Institut for Kirkehi-
storie og ved Institut for systematisk Teologi.

Ellers har sommeren og efteråret i høj grad
stået i ombygningens og indretningens tegn. Vi
har fået vort forsamlingslokale i kælderen i Køb-
magergade 44 totalt renoveret og udstyret med
alle fornødne faciliteter. I nr. 46 blev gangarealer-
ne på 1. sal istandsat, så de stod klar til festlighol-
delsen af Institut for Kirkehistories dobbelte jubi-
læum (40 og 25 år). Og i Købmagergade 50 er 2.
og 3. sal blevet renoveret og indrettet til brug for
de studerende og for vore græsk- og latinlærere og
for filosofilærerne. Fakultetsrådet, som i slutnin-
gen af 1995 stemte mod en udflytning til Øresta-
den, har i enighed lagt billet ind på Kommune-
hospitalet. For hvor meget der end males og gøres
ved, så er bygningen i Købmagergade ikke indret-
tet til undervisningsbrug i EDB-alderen. 

Fakultetet har deltaget aktivt i Kulturbyåret.
Bl.a. med en serie meget velbesøgte arrangemen-
ter i april måned, hvor folk strømmede til for at
høre om Dødehavsrullerne, kirken og kunsten og
meget andet. Vi har forresten også fundet det me-
get passende, at »Kulturuniversitet 96« blev ind-
ledt med en gudstjeneste i domkirken, hvor en af
Fakultetets lærere prædikede. Og mange af lærer-
ne var også aktive i den store Kierkegaard-konfe-
rence, som blev arrangeret af Søren Kierkegaard-

forskningscenteret i maj måned. Med det samme
center har vi i øvrigt fortsat et udmærket samar-
bejde og drager gensidig nytte af fælles kontakter.
Et andet samarbejde (med bl.a. fælles EDB-søg-
ning) har vi indledt med Kirkeligt Samfund om-
kring Grundtvig-biblioteket i Vartov, hvor vi i fæl-
lesskab har ansat en bibliotekar. Og så informerer
vi stadig om vor forskning og mange andre aktivi-
teter gennem TEOL-information, som nu udsen-
des i hele landet, og gennem vor Yearbook, som vi
for anden gang har publiceret.

I årets løb har et stort antal udenlandske forske-
re gæsteforelæst ved Fakultetet. Det kan betyde af-
bræk i den daglige undervisning, men giver også
inspiration. Og teologi er jo pr. definition et inter-
nationalt studium. Også i år har vi afholdt et inter-
nationalt, engelsk-sproget kursus ved Fakultetet,
og mange studerende og lærere har været uden-
lands. De teologiske Fakulteter i Norden har ind-
ledt et samarbejde med de nyoprettede eller gen-
oprettede teologiske institutioner i de baltiske lan-
de. En af vore lærere har allerede været af sted.

På universitets-plan har Fakultetet i årets løb
haft et udmærket samarbejde såvel med søster-fa-
kultetet i Århus som med de øvrige fakulteter ved
Københavns Universitet, især med Det samfunds-
videnskabelige Fakultet, som vi deler administrati-
on med, og med Det juridiske Fakultet – alle tre
fortsat beliggende i den indre by. Dette samarbej-
de må forventes intensiveret, når store dele af
Universitetets hidtidige fælles tekniske administra-
tion nu lægges ud til fakulteterne. I øvrigt har vi
også deltaget aktivt i styregrupperne for Universi-
tetets satsningsområder, særligt på området Nord-
Syd. Men først og sidst skal vi naturligvis undervise
vore mange studerende, så de lærer at studere og
kan forlade Købmagergade med solide teologiske
kvalifikationer. Det er og bliver alfa og omega for
Det teologiske Fakultet. Derfor arbejder vi – lige-
som resten af Universitetet – også på den pædago-
giske front og arrangerer forskellige kurser i stu-
dieteknik.

Jens Glebe-Møller

Besvarelse af universitetets prisspørgsmål

Bærentzen, Jens: »Historie og åbenbaring i Karl
Barths teologi. Tiden indtil midten af 1920’
erne«, (Teologi, Guld).

Nøjgaard, Rasmus: »Origenes som bibelfortol-
ker«, (Teologi, Guld).

Puukka, Jaakko: »Qumransamfundets oprindelse
og historie«, (Teologi, Sølv).

Sløk, Camilla: »Kaskader af differens. Religionsfi-
losofiske perspektiver i Niklas Luhmanns sy-
stemteori«, (Teologi, Guld).
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Institut for bibelsk Eksegese

Forskningsvirksomhed:
Institut for bibelsk Eksegese udgør rammen om
forskningen og undervisningen i stofområderne
Gammel og Ny Testamente samt de bibelske skrif-
ters omverden, dvs. den græsk-romerske kultur og
den antikke jødedom. Det betyder, at bibelsk ekse-
gese beskæftiger sig med såvel hebraisk som græsk
filologi, egentlig fortolkning, hermeneutik, dvs.
teoridannelsen omkring tekstfortolkning samt hi-
storie, herunder Det mellemste Østens arkæologi.
Traditionelt har Gammel og Ny Testamente fun-
geret som praktisk taget adskilte fag, bl.a. på
grund af at Det gamle Testamente er skrevet på
hebraisk og Det nye Testamente er skrevet på
græsk, men også fordi man fortrinsvis har betrag-
tet Det gamle Testamente som kilde til det israeli-
tisk-jødiske folks historie og religion, Det nye Tes-
tamente som en kristen skriftsamling. Men en vok-
sende erkendelse af den intertestamentariske pe-
riodes betydning og kristendommens jødiske op-
rindelse har ført til et frugtbart samarbejde mel-
lem de to fag. Det gælder bl.a. et projekt om es-
sæerne og Dødehavsrullerne. Forskningsvirksom-
heden koncentrerer sig for tiden omkring for-
ståelsen af det gamle Israel, betydningen af den
førkristne græske oversættelse af Det gamle Testa-
mente, Qumran og jødedommens såvel som kri-
stendommens indfældethed i den hellenistiske
verden samt nye hermeneutiske tilgange til bi-
belstudiet, herunder den af kvindeteologien inspi-
rerede kønshermeneutik.

Ny oversættelse af Det gamle Testamentes Apo-
kryfiske Skrifter til afløsning af den eksisterende
oversættelse fra 1953. Her medvirker fra instituttet
Bodil Ejrnæs som sekretær og Niels Hyldahl som
oversætter.

Ny dansk oversættelse af Dødehavsteksterne un-
der redaktion af Bodil Ejrnæs, Niels Peter Lemche
og Mogens Müller.

Enkeltstående forskningsprojekter inden for
gammel- og nytestamentlig eksegese:
»The Saul-David Narratives as Examples of Helle-
nistic Historiography«. Monografi, der tilsigter at
vise, at den klassiske gammeltestamentlige histori-
eskrivning stammer fra den hellenistiske tidsalder
og bærer markant præg deraf (Frederick H.Cry-
er).

»The BYTDWD Debate. Linguistic, Archaeologi-
cal and Historical Studies on the Language and
History of First-Millenium Syria-Palestine«. Vær-
ket indeholder oversættelser til engelsk af de væ-
sentligste bidrag til forståelsen af to bemærkelses-

værdige nye indskriftfund, samt fire artikler og en
indledning og konklusion til debatindlæggene
ved forfatterne (Frederick H.Cryer).

»Det Babyloniske Eksil«. En kritisk analyse af be-
grebet »Det Babyloniske Eksil« i nyere gammelte-
stamentlig forskning, herunder dels en skitsering
af alternative begreber eller modeller i den histo-
riske beskrivelse af Palæstina i babylonisk og tidlig
persisk tid, dels en undersøgelse af eksilforestillin-
gens teologiske betydning i gammeltestamentlige
tekster (Jesper Høgenhaven).

»The Ancient Israelites in History and Tradition«.
Vil udkomme som bind i serien »Literature of An-
cient Israel«, under udgivelse af prof. Douglas
Knight, Vanderbilt University (Niels Peter Lem-
che).

»Patronage Systems in the Ancient Near East«. Vil
udkomme i serien Journal for the Study of The
Old Testament. Supplement Series (Niels Peter
Lemche).

Kommentar til Jobs Bog (Arne Munk).

Bearbejdelse af udgravningsresultater fra Tell el
Fukhar, Jordan, samt udarbejdelse af publikation
(John Strange i samarbejde med Magnus Ottos-
son, Patrick E. M. Govern, Helena Riihiaho, Allan
R. Petersen, Flemming Gorm Andersen, Lisbeth
Strange og Niels Levinsen).

»The Archaeology of Jordan«. Kapitel om sen-
bronzealderen i Jordan til tidsskriftet »The Ar-
chaeology of Jordan«.

Artikel om etnicitet og arkæologisk forskning
(John Strange).

»Helligdomme i Jerusalem«. Fortsat undersøgelse
(John Strange).

»History and the Bible«. Undersøgelse af forhol-
det mellem de bibelske fortællinger og Palæstinas
historie i moderne bibelvidenskab (Thomas L.
Thompson).

»Motiver og metaforer« i Genesis 1-11. Eksegetisk
analyse af Genesis 1-11 (Thomas L. Thompson).

Messias i Salmernes Bog. Analyse af Messias-meta-
foren i konteksten »vejens teologi« (Thomas L.
Thompson).

»The Bible’s Historical Context«. Sammenfatten-
de undersøgelse af historiske, litterære og intellek-
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tuelle sammenhænge i bibelsk litteratur (Niels Pe-
ter Lemche og Thomas L. Thompson).

Ny Testamente
Redaktionelt arbejde med bogen »Hellenistic
Analyses of the Emotions«, samt udarbejdelse af
artikel, »Marcus Aurelius on Emotion« til samme
bog (Troels Engberg-Pedersen).

Indledning til og redaktionelt arbejde med bogen
»Conventional Values of the Hellenistic Greeks«.
Bogen er under udgivelse (Troels Engberg-Peder-
sen).

»Not an Iota, Not a Dot? On Correcting the Text
of the New Testament (2 Peter 1:5)«. Bearbejdelse
af foredrag til artikel (Troels Engberg-Pedersen).

»Paul and the Stoics. An Essay in Interpretation«.
Afsluttende arbejde (Troels Engberg-Pedersen).

»Tro, håb og køn«. Krop og identitet som sociale
symbolværdier i før- og efterpaulinsk litteratur
(Qumran, Pastoralbrevene og Paulusakter) (Lone
Fatum).

Studier i Filipperbrevet og Filemon (Lone Fat-
um).

Lærebog i Ny Testamente. Fremstillingen vil være
baseret på en litterær/sociologisk teori om forhol-
det mellem litterære genrer, autoritetstyper og ty-
piske teologiske problemstillinger inden for den
nytestamentlige kristendom (Geert Hallbäck).

»Paulus mellem jødedom og kristendom«. Studier
i Paulus-figuren i Apostlenes Gerninger, som han
fremtræder mellem etnisk-religiøs jødedom og
universel-religiøs kristendom (Geert Hallbäck).

»Apokalyptik og gnosticisme i antikken og i dag«.
Undersøgelse af den forestillingsmæssige sam-
menhæng mellem apokalyptikken og gnosticis-
men, samt af eventuelle lighedspunkter mellem
disse antikke religionsformer og aktuelle, nyreli-
giøse fænomener (Geert Hallbäck).

Fortsatte studier over Receptionen af Det gamle
Testamente i Det nye Testamente og i den tidligste
patristiske litteratur (Mogens Müller).

Kommentar til Matthæusevangeliet (Mogens Mül-
ler).

Undersøgelse af sammenhængen mellem en my-
tologisk konstruktion af ideerne om sand erken-
delse i hellenistisk jødedom og hos Paulus i lyset af

hermeneutikkens historie i den hellenistiske peri-
ode (Henrik Tronier).

»Kroppen som teologisk konstruktion hos Paulus«
(Henrik Tronier).

Ph.D.-projekter
Undersøgelse af kaoskampmotivet i både Det
gamle Testamente og i mytologiske tekster fra den
Nære Orient med henblik på klarlæggelse af,
hvordan motivet anvendes. Ph.D.-afhandling (Til-
de Binger).

»Paulus-biografien i Apostlenes Gerninger« Udar-
bejdelse af artikel som afslutning på Ph.D.-studiets
undervisningsdel (Gertrud Yde Iversen).

»En litteratur-kritisk læsning af Romerbrevet med
udgangspunkt i Wolfgang Isers teori og metode«
Studier i W. Isers teori og metode. Ph.D.-afhand-
ling (Gertrud Yde Iversen).

»Jøden Ezekiel og udvandringen fra Ægypten«.
Studier i den litteraturhistoriske kontekst for
jødisk oprindelsestradition med særligt henblik på
de gammeltestamentlige exodus motiver og den
hellenistiske tragediedigter Ezekiels værk »Exago-
gé«. Ph.D.-afhandling (Flemming A. J. Nielsen).

Teorier om tilblivelse og overlevering af Pentateu-
ken og de homeriske digte. En sammenlignende
forskningshistorie. Ph.D.-afhandling (Allan Ro-
sengren Petersen).

»The Christology of the Prologue of John and its
Relationship to Contemporary Hellenistic Philo-
sophy and to the Christology of the Fathers of the
2nd Century«. Ph.D-afhandling (Henrik Pontop-
pidan Thyssen).

Redaktion af tidsskrifter m.v.:
Følgende medarbejdere er konsulenter ved Natio-
nalencyklopædien: Niels Peter Lemche, John
Strange og Mogens Müller. Desuden bidrager Tilde
Binger, Troels Engberg-Pedersen, Geert Hallbäck,
Niels Hyldahl, Arne Munk og Allan R. Petersen.

Geert Hallbäck er redaktør for Gads nye Bibel-
leksikon med specielt ansvar for Ny Testamente-
stoffet. John Strange er konsulent vedr. arkæologi,
geografi og topografi.

Ancient Philosophy (referee Troels Engberg-Pe-
dersen). Concilium (medlem af Advisory Board
Lone Fatum). Copenhagen International Seminar
(redaktører Frederick H. Cryer, Niels Peter Lem-
che og Thomas L. Thompson). Dansk teologisk
Tidsskrift (hovedredaktør Mogens Müller). Euro-
pean Association of Biblical Studies (Executive Di-
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rector Niels Peter Lemche). Fakultetets internati-
onale årbog (redaktionel medarbejder Troels
Engberg-Pedersen). Nordisk Nytestamentligt Ny-
hedsbrev (redaktør Troels Engberg-Pedersen).
Scandinavian Journal of the Old Testament,
‘SJOT’ (redaktion Frederick H. Cryer, Niels Peter
Lemche, John Strange). Antologi »Constructing
Early Christian Families« (redaktionel medarbej-
der Lone Fatum).

Formidlende virksomhed:
Niels Peter Lemche var i efteråret 96 gæsteprofes-
sor ved University of Stellenbosch, hvor han af-
holdt en forelæsningsrække.

I forårssemestret opholdt John Strange sig i stu-
dieøjemed på the Institute of Archaeology ved
University College, London. I november holdt
han foredrag om Hauran i senbronze- og jernal-
deren ved Jordan Forum, ASOR-kongres i New
Orleans. Thomas L. Thompson har gæsteforelæst
ved University of Beersheba, samt ved American
Center of Oriental Research i Amman. Troels
Engberg-Pedersen var officiel opponent ved for-
svar for doktorafhandling om Paulus ved Uppsala
Universitet i maj 1996, og deltog med foredrag i
Society of Biblical Literature Annual Meeting i
New Orleans i november. Lone Fatum holdt fore-
drag ved Nordisk kvindeforskningskonference i
Oslo. I juli måned deltog Geert Hallbäck i Col-
loque Internationale, Les lettres dans la Bible et la
littérature i Lyon. Mogens Müller har gæstefore-
læst i Schönberg/Taunus i Wissenschaftliche Ges-
ellschaft für Theologie, samt i Lund ved Matteus-
seminar i anledning af B. Gerhardssons 70-årsdag.

Stab:
VIP:
Binger, Tilde: Ph.D.-stipendiat; Cryer, Frederick
Harris: Forskningslektor; Engberg-Pedersen,
Troels: Lektor; Fatum, Lone Høgild: Lektor; Hall-
bäck, Geert: Lektor; Hyldahl, Niels Christian: Pro-
fessor; Iversen, Gertrud: Ph.D.-stipendiat; Lem-
che, Niels Peter: Professor; Munk, Arne Leinin-
ger: Lektor; Müller, Mogens: Professor; Nielsen,
Flemming A. J.: Ph.D.-stipendiat; Petersen, Allan
Rosengren: Ph.D.-stipendiat; Strange, John: Do-
cent; Thompson, Thomas: Professor; Thyssen,
Henrik P: Hh.D.-stipendiat; Tronier, Henrik Axel
Peer: Lektor.

TAP:
Lock, Inge Lise: Overassistent; Pemmer, Anne-
Lise: Korrespondent.

Specialer:
Christensen, Jens Andreas: Sproglige semitismer i

nytestamentlig græsk.

Dyxenburg, Lisbeth Bjørn : Højsangen belyst i et
jødisk-historisk, dogmatisk perspektiv med
særlig henblik på den jødiske mystik, kabbalis-
men.

Holm, Katrine Winkel : Det gamle Testamente
som teologisk og hermeneutisk problem.

Puukka, Jaakko Mikael Prisopgavebesvarelse med
titlen: »Qumransamfundets oprindelse og hi-
storie«.

Publikationer:
Binger T.: Det gamle Testamente – myte eller hi-

storie? CHAOS 26, s. 95-107, Københavns Uni-
versitet 1996.

–: BAAL i Ugarit – Note om en døende og genop-
stående gud. CHAOS 25, s. 82-88, Københavns
Universitet 1996.

Cryer F.H.: Of Qumran, the Canon, and the Hi-
story of the Bible Text. i: Tro og Historie. Fest-
skrift til Niels Hyldahl i anledning af 65 års fød-
selsdagen den 30. december 1995, Lone Fatum
og Mogens Müller (udg), s. 36-46, København
1996.

–: Var Qumran et eskatologisk/apokalyptisk sam-
fund? i: Dødehavsteksterne og Bibelen. Forum
for bibelsk Eksegese 8, Niels Hyldahl og Thomas
L. Thompson (udg), s. 17-26, København 1996.

Ejrnæs B., Holm-Nielsen S.: Som der står skrevet...
Om skriftbenyttelse og skriftudlægning i Døde-
havsskrifterne og i Det nye Testamente. i: Tro
og Historie. Festskrift til Niels Hyldahl i anled-
ning af 65 års fødselsdagen den 30. december
1995, Lone Fatum og Mogens Müller (udg), s.
47-68, København 1996.

–: Pesher-litteraturen fra Qumran. i: Dødehavstek-
sterne og Bibelen. Forum for bibelsk Eksegese
8, Niels Hyldahl og Thomas L. Thompson
(udg), s. 27-40, København 1996.

Engberg-Pedersen T.: Visdom, kroppen og de an-
dre hos Marcus Aurelius. i: Hvad tales her om?
46 artikler om græsk-romersk kultur. FS Johnny
Christensen, s. 169-179, København 1996.

–: 2. Korintherbrevs indledningsspørgsmål. i: Tro
og Historie. Festskrift til Niels Hyldahl i anled-
ning af 65 års fødselsdagen den 30. december
1995, Lone Fatum og Mogens Müller (udg), s.
69-88, København 1996.

–: Plutarch to Prince Philopappus on How to Tell
a Flatterer from a Friend. i: Friendship, Flattery
& Frankness of Speech. Studies on Friendship
in the New Testament World, John T. Fitzge-
rald, s. 61-79, Leiden, Holland 1996.

–: Antikkens etiske tradition. Fra Sokrates til
Marcus Aurelius. København 1996, 261 s.

–: Introduction. i: Aspects of Hellenistic Kingship,
Per Bilde, Troels Engberg-Pedersen, Lise Han-
nestad, Jan Zahle (udg), s. 9-14, Århus 1996.
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–: Paulus om homoseksualitet. i: Forkynd evangel-
iet for al skabningen, Kirsten Busch Nielsen,
Ninna Jørgensen, Hans Raun Iversen, Troels
Engberg-Pedersen, s. 33-55, København 1996.

–: Plutarch to Prince Philopappus on How to Tell
a Flatterer from a Friend. i: Friendship, Flatte-
ry, and Frankness of Speech. Studies on Fri-
endship in the New Testament World, John T.
Fitzgerald (udg), s. 61-79, Leiden, the Nether-
lands 1996.

Fatum L.: Jesus, Kristus og metodernes mangfol-
dighed. i: Tro og Historie. Festskrift til Niels
Hyldahl i anledning af 65 års fødselsdagen den
30. december 1995, Lone Fatum og Mogens
Müller (udg), s. 89-106, København 1996.

–: Krop og køn i Qumran. i: Dødehavsteksterne og
Bibelen. Forum for bibelsk Eksegese 8, Niels
Hyldahl og Thomas L. Thompson (udg), s. 41-
63, København 1996.

Hallbäck G.: Saddukæerne. En tidshistorisk un-
dersøgelse. i: Tro og Historie. Festskrift til Niels
Hyldahl, Lone Fatum og Mogens Müller (red),
s. 118-131, København 1996.

–: The Earthly Jesus. The Gospel genre and types
of authority. i: The New Testament in Its Helle-
nistic Context. Proceedings of a Nordic Confe-
rence of New Testament Scholars held in Skál-
holt, G.A. Jónsson, E. Sigurbjörnsson og P.
Pétursson (ed), s. 135-145, Reykjavík 1996.

Hyldahl N., Thompson T.L.: Dødehavsteksterne
og Bibelen. Forum for bibelsk eksegese 8. Kø-
benhavn 1996, 159 s.

–: Qumran og den ældste kristendom. En kort in-
troduktion og problemorientering. i: Døde-
havsteksterne og Bibelen. Forum for bibelsk Ek-
segese 8, Niels Hyldahl og Thomas L. Thomp-
son (udg), Niels Hyldahl og Thomas L. Thomp-
son (udg), s. 9-16, København 1996.

–: Evangelierne synoptisk opstillet. København
1996, 230 s.

Høgenhaven J.: Den nye pagts dage. i: Tro og Hi-
storie. Festskrift til Niels Hyldahl i anledning af
65 års fødselsdagen den 30. december 1995,
Lone Fatum og Mogens Müller (udg), s. 132-
141, København 1996.

Lemche N.P.: Indledningen til Davids Salmer. i:
Tro og Historie. Festskrift til Niels Hyldahl i an-
ledning af 65 års fødselsdagen den 30. decem-
ber 1995, Lone Fatum og Mogens Müller (udg),
s. 142-151, København 1996.

–: Clio is also among the Muses! Keith W. Whi-
telam and the history of Palestine: a review and
a commentary. Scandinavian Journal of the Old
Testament 10, s. 88-114, Oslo 1996.

–: Early Israel revisited. Currents in Research: Bi-
blical Studies 4, s. 9-34, Sheffield 1996.

–: Justice in Western Asia in Antiquity, or: why no

laws were needed! Chicago Kent Law Review
70/4 (1995), s. 1695-1716, Chicago 1996.

–: Die Vorgeschichte Israels von den Anfängen bis
zum Ausgang des 13. Jahrhunderts v. Chr. Bibli-
sche Enzyklopadie 1. Stuttgart 1996, 231 s.

–: Ancient Israel. A new history of Israelite society.
Sheffield 1996, 276 s.

–: Indledningen til Davids Salmer. Nye betragtnin-
ger vedrørende Salme 2. i: Tro og Historie. Fest-
skrift til Niels Hyldahl. Forum for Bibelsk Ekse-
gese 7, Lone Fatum og Mogens Müller (udg), s.
142-151, København 1996.

–: Samfundsopfattelsen i Det gamle Testamente
og i Dødehavsteksterne. i: Dødehavsteksterne
og Bibelen. Forum for Bibelsk Eksegese 8, Niels
Hyldahl og Thomas L. Thompson (udg), s. 64-
78, København 1996.

–: From patronage society to patronage society. i:
The Origins of the ancient Israelite states. Jour-
nal from the Study of the Old Testament Suppl.
Series 228, Volkmar Fritz & Philip R. Davies, s.
106-120, 1996.

Munk A.: Gengangeren Gog. i: Tro og Historie.
Festskrift til Niels Hyldahl i anledning af 65 års
fødselsdagen den 30. december 1995, Lone Fa-
tum og Mogens Müller (udg), s. 152-171, Kø-
benhavn 1996.

Müller M.: »Forstår du også det, du læser?« Da Det
gamle Testamente blev en kristen bog. i: Vartov-
bogen, s. 120-134, København 1996.

–: Schleiermacher und der Ausdruck »Men-
schensohn«. Ein typisches Beispiel und ein Aus-
blick. i: Kirche zwischen Heilsbotschaft und Le-
benswirklichkeit. Festschrift für Theodor Jør-
gensen zum 60. Geburtstag, Dietz Lange, Peter
Widmann, s. 69-80, Frankfurt am Main 1996.

–: The First Bible of the Church. A Plea for the
Septuagint. Sheffield 1996, 163 s.

–: Niels Hyldahl-bibliografi. i: Tro og Historie.
Festskrift til Niels Hyldahl, Lone Fatum og Mo-
gens Müller (udg), s. 301-313, København 1996.

–: Jesus fra Nazareth, en jødisk messias? i: Tro og
Historie. Festskrift til Niels Hyldahl i anledning
af 65 års fødselsdagen den 30. december 1995,
Lone Fatum og Mogens Müller (udg), s. 172-
181, København 1996.

–: Die Septuaginta als die Bibel der Neutestament-
lichen Kirche. Kerygma und Dogma 42. årg.,
hefte 1, s. 65-78, Göttingen 1996.

–: Die Abraham-Gestalt im Jubiläenbuch. Versuch
einer Interpretation. Scandinavian Journal of
the Old Testament Vol. 10, nr. 2, s. 238-257,
Oslo 1996.

–: Grundteksten der smuldrede. Sfinx 19. årgang,
nr 4, s. 146-149, Århus 1996.

–: Forstod essæerne deres pagt som den nye pagt?
Pagtsforestillingen i Damaskusskriftet og Sekt-
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håndbogen. i: Dødehavsteksterne og Bibelen.
Forum for bibelsk Eksegese 8, Niels Hyldahl og
Thomas L. Thompson (udg), s. 79-100, Køben-
havn 1996.

–: Septuaginta og bibelsk teologi. Nogle overvejel-
ser. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift Nr. 29, s.
21-33, Århus 1996.

Petersen A.R.: Qumrans arkæologi og Dødehavs-
rullerne. i: Dødehavsteksterne og Bibelen. Fo-
rum for bibelsk Eksegese 8, Niels Hyldahl og
Thomas L. Thompson (udg), s. 101-111, Kø-
benhavn 1996.

Rasmussen G.: Den rigtige rækkefølge. Et indblik i
Lukas – skrifternes redaktionelle tilblivelse. i:
Tro og Historie. Festskrift til Niels Hyldahl i an-
ledning af 65 års fødselsdagen den 30. decem-
ber 1995, Lone Fatum og Mogens Müller (udg),
s. 206-214, København 1996.

Strange J.: Patriarkernes geografi. i: Tro og Histo-
rie. Festskrift til Niels Hyldahl i anledning af 65
års fødselsdagen den 30. december 1995, Lone
Fatum og Mogens Müller (udg), s. 215-223, Kø-
benhavn 1996.

–: Piibliatlas. Tallinn 1994, 64 s.
–: Atlas biblijny. Warszawa 1995, 64 s.
–: Bibeles Atlantis. RIGA 1995, 64 s.
Thompson T.L.: 4 Q Testimonia og Bibelens affat-

telse. En Københavnsk lego- hypotese. i: Døde-
havsteksterne og Bibelen. Forum for Bibelsk ek-
segese 8, Niels Hyldahl, Thomas L. Thompson,
s. 112-128, København 1996.

–: The Early History of The Israelite People: From
the Written and Archaeological Sources (trans-
lated to Arabic). Beirut 1996, 320 s.

–: Historiography of Ancient Palestine and Early
Jewish Historiography: W. G. Dever and the Not
So New Biblical Archaeology. i: The Ancient Is-
raellite States, Fritz Wolkmar,Philip R. Davies, s.
26-43, Sheffield 1996.

–: He is Yahweh: He Does What is Right in his own
Eyes. i: Tro og Historie: Festskrift til Niels Hyl-
dahl, Lone Fatum, Mogens Müller (udg.), s.
246-263, København 1996.

Tronier H.: Loven og dæmonmagterne ifølge Ga-
laterbrevet – en hermeneutisk forklaring. i: Tro
og Historie. Festskrift til Niels Hyldahl i anled-
ning af 65 års fødselsdagen den 30. december
1995, Lone Fatum og Mogens Müller (udg), s.
264-284, København 1996.

–: Hellenistic Hermeneutics and Paul’s Idea of the
Spirit in First Corinthians. i: The New Testa-
ment in its Hellenistic Context. Proceedings of
a Nordic Conference of New Testament Scho-
lars held in Skálholt., G.A. Jónsson, E. Sigur-
björnsson og P. Pétursson (ed), s. 37-55, Reykja-
vík 1996. 

Institut for Kirkehistorie

Forskningsvirksomhed:
Instituttets primære forskningsområde er kirkens
historie fra aposteltiden til vore dage. I både forsk-
ning og undervisning lægges der vægt på at fast-
holde, at kirkehistorien udgør et samlet forløb, og
at kirkedannelsernes teologi, forkyndelse og insti-
tutionelle historie må studeres i sammenhæng
med de skiftende samfundsforhold og åndelige
strømninger. Det er karakteristisk for instituttet, at
det udøver sin virksomhed i samarbejde og dialog
med en række humanistiske discipliner. I det dag-
lige arbejde er en betydelig grad af specialisering
nødvendig, og forskningsplanlægningen tager i
høj grad hensyn til de videnskabelige medarbejde-
res særlige kompetencer og interesser. Det bety-
der, at hovedparten af forskningen for tiden ved-
rører emner inden for middelalderens, reforma-
tionstidens og det 19. og 20. århundredes kirkehi-
storie, herunder missionshistorien og 3. verdens
kirkehistorie.

1. Middelalderen
1.1 Indførelsen af De ti Bud som kateketisk lære-
stykke. Med afsæt i senantikkens og den tidlige
middelalders til dels billedlige læsning af lovgiv-
ningen på Sinaj gøres rede for den teologiske
(skolastiske) baggrund for dekalogens stigende
betydning i høj- og senmiddelalder samt nyere tid
(Ninna Jørgensen).

1.2 Debatten mellem Thomas Wylton og Pierre
Auriole. På grundlag af især studenternedskrifter
af debatterne ved Pariseruniversitetet i det andet
årti af det fjortende århundrede stiles der imod en
kortlægning af den teologiske debat, der ud-
spandt sig mellem på den ene side den engelske
teologiske professor Thomas Wylton og hans ele-
ver og på den anden side den franske teologipro-
fessor Pierre Auriole. Denne debat giver et glim-
rende indblik i det intellektuelle liv ved datidens
universiteter, men er også vidnesbyrd om en me-
get tidlig konfrontation mellem arven fra Johan-
nes Duns Scotus (scotismen) og en gryende nomi-
nalisme (Lauge Olaf Nielsen).

1.3 Pierre Auriole’s kommentar til Peter Lom-
barderens sentensbog. Der forskes i den franske
teolog Pierre Auriole og hans kommentar til Peter
Lombarderens klassiske værk »Libri IV Sententiar-
um«. Arbejdet sigter mod en kritisk udgave af den
anden og ikke tidligere udgivne kommentar til
Lombarderens første bog (Lauge Olaf Nielsen).

1.4 Middelalderliturgi og drama; musik og mid-
delalderreception; interart studier. I 1996 er først
og fremmest studeret manuskriptoverleveringen
af de engelske påskespil fra Winchester i det 10. –
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11. århundrede samt den middelalderlige messe i
lys af den nyeste teoretisering omkring interart-be-
grebet. Desuden Olivier Messiaens’ anvendelse af
middelalderlige fromhedstraditioner i operaen
Saint François d’Assise (Nils Holger Petersen).

1.5 The gracious God – from Anselm of Canter-
bury to Praepositinus of Cremona – interpreta-
tions of gratia dei in the 12th century (Åge Ryd-
strøm-Poulsen).

2. Reformationen
2.1 Kirkefædrene i det 15. og 16. århundrede
(sammen med Alfred Schindler, Zürich). Emnet
drøftes på internationale symposier med efterføl-
gende bogudgivelser (Leif Grane).

2.2 Studier over frihedsbegrebet i Luthers teolo-
gi. Der stiles mod en historisk og teologisk kom-
mentar til Luthers frihedstraktat af 1520 (Steffen
Kjeldgaard-Pedersen).

2.3 Tro og politik i forholdet mellem Philip Me-
lanchthon og Christian III (Martin Schwarz Lau-
sten).

2.4 Kirke og samfund. En undersøgelse af Lu-
thers syn på de to regimenter – med særligt hen-
blik på hans stillingtagen til Islam (Bjarne A. Mad-
sen).

2.5 Martin Luthers teologi belyst ud fra hans
strid med den skolastiske teolog Jakob Latomus i
1521 (Anna Vind).

3. Det 17.-18. århundrede
3.1 Det poetisk-musikalske kunstværk som teolo-
gisk erkendelsesform og kulturel ytring i den lu-
therske tradition, belyst ud fra dogmatisk spirituel-
le hovedtemaer i Heinrich Schütz’ kirkemusikal-
ske værker (Sven Rune Havsteen).

3.2 Synet på jødedom i dansk pietisme og oplys-
ningstid (Martin Schwarz Lausten).

4. Det 19.-20. århundrede 
4.1 Den konkrete virkelighed som forkyndelsens
sted – teologisk abstraktion eller realisme hos Karl
Barth og Friedrich Gogarten 1920-1937 (Morten
Brøgger).

4.2 Grundtvigs forhold til Luther (Leif Grane).
4.3 Det 20. århundredes åndsformer i kunst og

religion (Jørgen I. Jensen).
4.4 Studier i Grundtvig i den grundtvigske teo-

logiske tradition (Jørgen I. Jensen).
4.5 Metodiske studier i forholdet mellem kunst

og kristendom (Jørgen I. Jensen).
4.6 Søren Kierkegaards skriftsyn, hermeneutik

og eksegese (Roar Lavik).
4.7 Poesien i virkelighedens tjeneste – en un-

dersøgelse af H. C. Andersens eventyr og digte
med henblik på digtningens teologiske univers
(Kathrine Lilleør Petri).

5. Den 3. verden
5.1 Kristne missionærer og staten i Afrika. Som led
i et projekt om forholdet mellem kirke og stat i
Afrika før og efter den politiske uafhængighed ar-
bejdes der med en analyse af en generation af pro-
testantiske missionærers skiftende holdning til sta-
ten gennem fire årtier i Uganda. I studiet indgår
en sammenligning med situationen i Ethiopien.
Projektet er et led i et internationalt forsknings-
projekt og gennemføres sammen med professor
Michael Twaddle, Institute of Commonwealth Stu-
dies, University of London (Holger Bernt Han-
sen).

5.2 Grundtvig og den 3. verden: Grundtvigs fol-
kelige ideer og skoletanker drøftes i lyset af for-
skellige forsøg på at praktisere dem i områder
uden for Europa. Ikke mindst lægges der vægt på
at inddrage Grundtvigs syn på ikke-europæiske
kulturer og at drøfte forholdet mellem nationalis-
me og etnisk tilhørsforhold (Holger Bernt Han-
sen).

5.3 Dannelsen af en afrikansk kristendom. Pro-
jektet, som er tæt ved sin afslutning, handler om
kristendommens udvikling hos Bachamafolket i
Nigeria i første halvdel af det 20. århundrede
(Niels Kastfelt).

5.4 Religion og politik i det moderne Afrika.
Denne undersøgelse er på et indledende stadium
og handler om sammenhængen mellem religion
og politik i nutidens Afrika. Projektets hovedvægt
ligger på Nigeria, men behandler også det øvrige
Afrika i et sammenlignende perspektiv (Niels
Kastfelt).
5.5 Som led i udarbejdelsen af en doktordisputats
udføres et forskningsprojekt inden for afrikansk
kirkehistorie med titlen: »Udviklingen af de prote-
stantiske kirker i Sydetiopien, især Kambata/Ha-
diya-området, i samspillet mellem faktorerne: Det
lokale samfund og dets kultur, den amhariske stat
og kultur, den Ethiopisk Ortodokse Kirke og de
vestlige missionsselskaber«. Der fokuseres i særlig
grad på den indflydelse, det lokale samfund og
dets kultur samt den Etiopisk Ortodokse Kirke har
haft på den kirkehistoriske udvikling. Projektet
udføres under vejledning af professor Holger
Bernt Hansen (Finn Rønn Pedersen).

6. Center for Kunst og Kristendom
6.1 Registrering af salmerne i de autoriserede dan-
ske salmebøger (Peter Balslev-Clausen).

6.2 I samarbejde med Nordisk Institut for Hym-
nologi, NORDHYMN, gennemfører Center for
Kunst og Kristendom den danske del af en fælles-
nordisk undersøgelse om »Salmens rolle i nutidigt
nordisk kultur- og samfundsliv« (Peter Balslev-
Clausen, Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Vagner
Lund).
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6.3 Center for Kunst og Kristendom er værtsin-
stitution for et fireårigt projekt: »Troper og se-
kvenser i Piacenza, Biblioteca Capitolare codes 65.
En textkritisk edition og en analyse af deres litte-
rære aspekter og teologiske betydning i liturgire-
formen Ritus Placentinus« (Brian Møller Jensen).

6.4 Fortsatte studier over reformation og billed-
kunst, ca. 1525-1595 (Eva Louise Lillie).

6.5 Studier i 1800-tallets danske altertavlemoti-
ver (Eva Louise Lillie).

6.6 Revision af Kalkmaleriregistranten med
henblik på rettelse af fejl i dateringer og motivi-
dentifikationer og på nyregistrering af udsmyk-
ninger, som er afdækket siden 1965 (Eva Louise
Lillie).

6.7 Centret oppebærer en bevilling fra Nordisk
Forskerutdanningsakademi, NorFa, til et nordisk
netværk vedrørende liturgien og kunstarterne i
middelalderen med deltagelse af 10 nordiske for-
skere, herunder to fra centret. I 1996 er der bl.a.
afholdt en workshop i Sigtuna, Sverige, om det
hellige rum i middelalderen (Eva Louise Lillie,
Nils Holger Petersen).

6.8 Der blev afholdt et forskeruddannelseskur-
sus om interart-studier og middelalderliturgi (Nils
Holger Petersen).

Center for Kunst og Kristendom har afholdt div.
møder med følgende foredrag: Elisabeth Lohfert:
»Abbed Suger og St. Denis – Teologi og arkitektur
i det 12. århundrede«. Kristin Rygg, Hamar, Nor-
ge: »Renaissanceteater som mysterium«. Brian
Møller Jensen: »Skt. George – med og uden dra-
gen – En kendt legende i nyt lys«. Louise Lillie:
»Reformation og billedkunst i Danmark 1525-
1575«. En paneldiskussion om »Kunstarterne i kir-
ken – Evangelisk iklædning eller udklædning?« Ja-
kob Wolf: »Kunst og metafysik hos Johannes V.
Jensen«. Siglind Bruhn, Michigan: »More pro-
phets than expected: Musical Symbolism in Mes-
siaen’s Christmas Vignettes«. Siglind Bruhn, Mi-
chigan: »Mid-life decisions of spiritual dedication
vs. political involvement: Hindemith, Grünewald
and St. Anthony«. Erik A. Nielsen: »Hvad er em-
blematik?«. Elisabeth Lohfert: »Gotisk billedkunst
og arkitektur«. 

Udgivervirksomhed, redaktionshverv m.m.:
Leif Grane er medudgiver af Archiv für Reformati-
onsgeschichte; Peter Balslev-Clausen er medre-
daktør af »Hymnologiske Meddelelser«; Holger
Bernt Hansen er medlem af Editorial Board for
tidsskriftet African Affairs, udg. af the Royal Afri-
can Institute, London, referee for tidsskriftet, og
medlem af Governing Board, International Africa
Institute, London, som udgiver tidsskriftet »Afri-
ca«; Steffen Kjeldgaard-Pedersen er medarbejder
ved Lutherjahrbuch/Lutherbibliographie samt

fagkonsulent ved Den Store Danske Encyklopædi;
Martin Schwarz Lausten er medredaktør af Dansk
Teologisk Tidsskrift og af Kirkehistoriske Samlin-
ger; Eva Louise Lillie er medredaktør af Kirkehi-
storiske Samlinger og ICO-Iconographisk Post;
Lauge Olaf Nielsen er fagkonsulent på Den Store
Danske Encyklopædi og »Editorial advisor and
reader« for »Medieval Philosophy and Theology«
(Cambridge U. P.); Nils Holger Petersen har været
leder af Nordisk Netværk vedrørende Kunstarter-
ne og Liturgien i Middelalderen samt af et euro-
pæisk forskeruddannelseskursus om An Interarts
Approach to Liturgy and the Arts in the Middle
Ages på Magleås kursuscenter, medarrangør af
The Fourth Nordic Workshop on Liturgy and the
Arts in the Middle Ages, Sigtuna, Sverige, og af
symposiet Kunstens tid på Nationalmuseet og Det
teologiske Fakultet i København. Desuden er Nils
Holger Petersen medlem af redaktionen for Hym-
nologiske Meddelelser.

Arbejde i kollegiale organer, bedømmelseshverv
m.m.:
Peter Balslev-Clausen er sekretær for Kirkemini-
steriets salmebogskommission, formand for
Grundtvigselskabet og Salmehistorisk Selskab,
samt medlem af bestyrelserne for Nordisk Institut
for Hymnologi og B. S. Ingemann-Selskabet; Leif
Grane har bedømt en tysk (Humboldt) og norsk
(Oslo) disputats og har været medlem af et be-
dømmelsesudvalg til besættelse af et professorat i
Kirkehistorie ved Aarhus Universitet; Holger
Bernt Hansen er medlem af Det teologiske Fakul-
tetsråd og har været fakultetsopponent ved en teo-
logisk disputats: »Revolution and religion in Ethi-
opia« på Uppsala Universitet; Jørgen I. Jensen er
formand for ledelsesgruppen i Center for Kunst
og Kristendom og medlem af styrelsen for Selska-
bet for Danmarks Kirkehistorie; Ninna Jørgensen
er medlem af Det teologiske Studienævn; Niels
Kastfelt er formand for Det teologiske Fakultets
internationale udvalg, medlem af Rektors interna-
tionaliseringsudvalg, samt medlem af Det teologi-
ske Ph.D.-studienævn; Steffen Kjeldgaard-Peder-
sen er institutleder, formand for Den interna-
tionale Lutherforskningskongres (Continuation
Committee), fakultetsrepræsentant i Præstehøj-
skolens institutionsudvalg, medlem af bestyrelsen
for Nordisk Institut for Hymnologi og Nordisk Fo-
rum for studiet af Luther og luthersk teologi samt
medlem af styringsgruppen for projektet »Sal-
mens rolle i nutidigt nordisk kultur- og samfunds-
liv«; Martin Schwarz Lausten er formand for Sel-
skabet for Danmarks Kirkehistorie samt for den
danske afdeling af Commission Internationale
d’Histoire Ecclésiastique Comparée og medlem af
Styrelsen for Nordisk Institut for kirkehistorisk
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forskning; Lauge Nielsen er medlem af Det teolo-
giske Fakultetsråd samt af Statens humanistiske
Forskningsråd.

Studierejser:
Brian Møller Jensen har været på studieophold i
Piacenza og Rom; Jørgen I. Jensen har foretaget
en studierejse til Köln; Niels Kastfelt har foretaget
to forskningsrejser til Nigeria; Lauge Olaf Nielsen
har været i England for at foretage arkivstudier.

Gæsteforelæsninger og konferencer:
Leif Grane har holdt en gæsteforelæsning ved
Universitetet i Göttingen og har været gæstepro-
fessor ved Humboldt-Universität, Berlin, fra janu-
ar til marts 1996; Holger Bernt Hansen har været
arrangør af 1996-mødet i den europæiske sam-
menslutning af europæiske Afrikacentre i Køben-
havn, deltaget i African Studies Association of
USA Conference i San Francisco, og har gæstefo-
relæst på Aalborg Universitet; Brian Møller Jensen
har deltaget i Nordisk symposium for inter-art stu-
dier i København, Nordisk netværk for liturgi og
kunst i Middelalderen i Sigtuna, Sverige, og Nor-
disk forskerkursus for inter-art studier på Magleås;
Jørgen I. Jensen har forelæst ved nasjonalismepro-
jektet i Oslo, ved Nordisk symposium for interart-
studier i København samt ved Ferdinand-Hodler-
symposion ved Køge Museum; Ninna Jørgensen
har været i Estland som gæsteprofessor ved Det
teologiske Fakultet i Tartu; Niels Kastfelt har del-
taget i konferencer i Edinburgh og i Bordeaux;
Louise Lillie har deltaget i seminaret »Den danske
adel 1350-1660« på Århus Universitet; Lauge Olaf
Nielsen har gæsteforelæst ved Centre d’Etudes
Oecuméniques, Strasbourg; Finn Rønn Pedersen
har gæsteforelæst ved Symposium on The Missio-
nary Factor in Ethiopia – the Impact of European
Missions on Ethiopian Society, Lund, samt ved
Dansk Ethioper Missions årsmøde og Dansk Ethio-
per Missions repræsentantskabsmøde.

Formidlende virksomhed:
Der har været afholdt: 2 seniorseminarer for insti-
tuttets medarbejdere, Ph.D.-studerende og andre
interesserede; et kirkehistorikermøde på Lise-
lund, Slagelse, med deltagelse af lærere ved Insti-
tut for Kirkehistorie i København og Institut for
Kirkekundskab i Århus; en éndags-forelæsnings-
række i anledning af instituttets dobbelte jubi-
læum den 9. december (40 og 25 år).

Prof. Ekkehard Mühlenberg fra Göttingen, som
var instituttets gæst i marts, holdt forelæsninger
over emnerne »Das Martyrium in der Alten Kir-
che: Idee und Erfahrung« og »Das christologische
Dogma von Chalcedon: Ängste und Überzeugun-
gen« og et seminar om »Origenes der Prediger«.

Stab:
VIP:
Brøgger, Morten: Ph.D.-studerende; Grane, Leif
Henning: Professor; Hansen, Holger Bent: Profes-
sor; Havsteen, Sven Rune: Ph.D.-studerende;
Jensen, Brian Møller: Forskningsadj.; Jensen, Jør-
gen Ingwertsen: Lektor; Jørgensen, Ninna: Ad-
junkt; Kastfelt, Niels: Lektor; Lausten, Martin
Schwarz: Professor; Lavik, Roar: Ph.D.-studeren-
de; Lilleør Petri, Kathrine: Ph.D.-studerende; Lil-
lie, Louise: Amanuensis; Madsen, Bjarne A.:
Ph.D.-studerende; Nielsen, Lauge: Lektor; Peter-
sen, Nils Holger: Forskningslektor; Rydstrøm-
Poulsen, Åge: Forskningsstipendiat; Vind, Anna:
Ph.D.-Studerende.

TAP:
Andersen, Ann Marie: Overassistent; Lund, Vag-
ner: Afdelingsleder; Rasmussen, Maria Cornelia:
Overassistent.

Specialer:
Buelund, Jens Thue Harild: »Luthers nadversyn

frem til og med kumaks i 1528-29 – hans bogsta-
velige paradokstro ved indvielsesordenens ud-
lægning«.

Bærentzen, Jens: Guldmedalje for prisopgave: Hi-
storie og åbenbaring i Karl Barths teologi – ti-
den indtil midten af 1920’erne.

Enevoldsen, Ulla Pierri: Rationalitetens genfor-
tryllelse. vestlige begreber om rationalitet belyst
i forholdet til afrikas religioner.

Hammerum, Vibeke: Til guds herliggørelse og
menneskets forbedring. En undersøgelse af den
kirkehistoriske og kulturelle baggrund for evan-
gelisk-kristelig psalmebog.

Jonsdottir, Ragnheidur: Kristningen af island,
med særlig henblik på kvindens stilling i sam-
fundet og funktion i troslivet.

Larsen, Tine Elisabeth: Anne Marie Petersen – en
dansk missionær i Sydindien fra 1909 – 1951.

Nøjgaard, Rasmus: Guldmedalje for prisopgave:
»Origenes som bibelfortolker«.

Olsen, Peter Flemming: »Martin Luthers trosbe-
greb«.

Publikationer:
Grane L.: Martin Luther. Skrifter i udvalg. Den

store Katekismus. København 1996, 181 s.
Hansen H.B.: Danskere og Danskhed i Afrika. i:

Københavns Universitets Almanak 1996, Lillian
Noval (red), s. 13, København 1995.

–: Paradoksernes slagmark i Rwanda. EXIL. Tids-
skrift for Flygtninge, Minoriteter, Menneskeret-
tigheder 3, s. 6, København 1995.

–, Twaddle M.: Uganda. The advent of no-party
democracy. i: Democracy and Political Change
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in Sub-Saharan Africa, John A. Wiseman, s. 16,
London 1995.

–, Twaddle M.: Religion and Politics in East Africa.
London 1995, 278 s.

–: Afrikas afkolonisering – »Afrikaniseringen« af
forskningsrådgivningen: et aktuelt paradoks. i:
En forunderlig mandarin. Festskrift til Knud
Larsen, Kin Brinckmann & Thorkild Kjems, s.
49-56, København 1996.

–: U-landshjælp frem mod år 2000. Seva Mandir –
Porto Novo Missionen 3 & 4, s. 3-9, 7-13, Århus
1996.

Jensen J.I.: Dansk teologisk forskning 1970-95;
tendenser og muligheder. i: Dansk teologisk og
religionsvidenskabelig forskning, Statens huma-
nistiske Forskningsråd, s. 12-22, København
1996.

–: Historiens Palæstina. i: Grundtvigianisme og
nasjonalisme i Norge i det 19. århundrede, Dag
Thorkildsen m.fl., s. 279-289, Oslo 1996.

–: The great change. Per Nørgård og Adolf Wölfli.
i: The Music of Per Nørgård, Anders Beyer, s. 9-
34, København 1996.

–: Music as Art and Science. An old Tradition and
two Danish composers, Per Nørgård and Carl
Nielsen. i: Aspects of Secularisation. Science
and the Arts, Søren Baggesen, s. 113-130, Oden-
se 1996.

–: N. H. Søe. Dansk teologisk Tidsskrift 2, s. 81-
105, København 1996.

Kastfelt N.: Christians and Politics in Bwatiye Hi-
story. Linto. Newsletter of the Gwaha Foundati-
on Vol 1, No 5, s. 3-4, Lagos 1996.

Kjeldgaard-Pedersen S.: Agricola, Johann. i: The
Oxford Encyclopedia of the Reformation, Vol 1,
Hans J. Hillerbrand (udg), s. 10-10, New York;
Oxford 1996.

–: Free will. i: The Oxford Encyclopedia of the Re-
formation, Vol 2, Hans J. Hillerbrand (udg), s.
141-146, New York; Oxford 1996.

Lausten M.S.: A Brief History of the Faculty. i: The
Faculty of Theology at the University of Copen-
hagen, Jens Glebe-Møller, s. 9-14, Copenhagen
1996.

–: La Riforma in Danimarca. Torino 1996, 224 s.
–, Bodenmann R.: Une lettre oubliée de Francois

Lambert d’Avignon. Bulletin de la Société de
l’Histoire du Protestantisme Francais, Tome
142 Tome 142, s. 155-174, Paris 1996.

–: Kongens kald – Christian II mellem paven og
Luther. TEOL-information 13, s. 10-15, Køben-
havn 1996.

–: De danske reformatorer og jøderne. Ordet og
Israel 9, s. 42-54, Holbæk 1996.

–: The Contradiction between Evangelical Faith
and Political Aims by the Danish Exiled King
Christian II with reference to his Relations with

King Henry VIII. i: Church and People in Brita-
in and Scandinavia, Ingmar Brohed, Ingmar
Brohed, s. 109-121, Lund, Sverige 1996.

Lillie E.L.: O vos omnes qui transitis per viam....
the quotation from the lamentations 1.12 in Da-
nish medieval visual art. i: Liturgy and the arts
in the middle ages, Eva Louise Lillie, Nils Hol-
ger Petersen, s. 205-20, København 1996.

–: Bønnen i Gethsemane – især på 1800-tallets al-
tertavler. ICO – Iconoqraphisk Post 3, s. 30-39,
Stockholm 1996.

–: Kirkeudsmykninger efter reformation og tri-
dentinerkoncil. Kirkehistoriske Samlinger, s. 35-
46, København 1996.

Nielsen L.O.: Dictates of Faith versus Dictates of
Reason: Peter Auriole on Divine Power, Creati-
on and Human Rationality. Documenti e studi
sulla tradizione filosofica medievale 7, s. 213-
242, Brepols 1996.

–: Irène Rosier, »La parole comme acte. Sur la
grammaire et la sémantique au XIIIe siècle«
(review article). Vivarium 34, s. 132-135, Leiden
1996.

–: Texts illustrating the debate about Christology
in the wake of Alexander III’s 1177 condemna-
tion. Cahiers de l’Institut du Moyen-Age grec et
latin 66, s. 217-251, København 1996.

Petersen N.H.: Middelalderen og barndommens
kirke. I anledning af: Jørgen I. Jensen: Den fjer-
ne Kirke. Hymnologiske Meddelelser 4, årg. 24,
s. 227-233, København 1995.

–: Passionsoratorium og -drama. I anledning af Pe-
ter Thyssen: Af kærlighed vil min frelser dø.
Musik og kristendom i Johann Sebastian Bachs
Matthæus-passion. Hymnologiske Meddelelser
3, årg. 24, s. 162-170, København 1995.

–, Lillie E.L.: Liturgy and the arts in the middle
ages. Studies in Honour of C. Clifford Flanigan.
København 1996, 249 s.

–: Liturgical representation and late medieval pie-
ty. i: Liturgy and the arts in the middle ages. Stu-
dies in Honour of C. Clifford Flanigan, s. 179-
202, København 1996.

–: A newly discovered fragment of a visitatio sepu-
lchri in Stockholm. Comparative Drama Vol. 30,
No.1, s. 32-40, Kalamazoo, Michigan, USA 1996.

–: Liturgi og kunst. i: Margrete 1. nordens frue og
husbond kalmarunionen 600 år essays og udstil-
lingskatalog, Poul Grinder-Hansen, s. 179-181,
København 1996.

–: Liturgy and Musical Composition. Studia Theo-
logica, Scandinavian Journal of Theology Vol.
50, nr. 2, s. 125-143, Oslo 1996.
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Institut for Systematisk Teologi

Generelt:
Der er i 1996 gennemført en udførlig drøftelse
om instituttets forskningsplan 1997-2003. Der af-
holdes nu forskningsplanseminarer med drøftelse
af de fem hovedområder i planen. Som supple-
ment til den foreliggende version af planen for-
ventes det, at der 1997 udsendes en bredere præ-
sentation af hovedlinierne i instituttets forskning.

Forskningsvirksomhed:
Fagene under området Systematisk Teologi (Dog-
matik med økumenisk teologi samt Etik og religi-
onsfilosofi) drives som en kritisk og konstruktiv un-
dersøgelse af kristendommens læreindhold og
ethos i fortid og nutid med særligt henblik på be-
lysningen af kristendommen som forpligtende livs-
tydning i dag. Faget praktisk teologi beskæftiger sig
særligt med kirkens kommunikationsformer.

Metodisk og på mange områder ligeledes stof-
mæssigt er hele fagområdet nært forbundet med
humaniora og sociologi. Der må ligeledes føres
dialog med medicin og naturvidenskab, der begge
i stigende grad er med til at sætte rammer for
menneskers tilværelsestydning og etiske konflik-
ter.

De fem tyngdepunkter eller hovedemner, hvor
der arbejdes med grundforskning, samt projekter,
hvor der målrettet satses på at færdiggøre bestem-
te bidrag, er følgende:

1. Menneskesyn og personbegreb
Synet på mennesket er et hovedtema fælles for in-
stituttets fag. Kristendommen ser mennesket som
en person, idet den tillægger såvel den enkelte
som fællesskabet afgørende betydning. Denne
dobbelte betoning reflekteres på forskellige, ofte
modsatrettede måder inden for den teologiske og
filosofiske tradition. Det er en central forsknings-
opgave at tage personbegrebet op til fornyet over-
vejelse med særlig vægt på spørgsmålet om forhol-
det mellem den enkelte og fællesskabet.

I instituttets forskning stilles dette spørgsmål
især inden for den ramme, som afstikkes med for-
holdet mellem subjektivitet og intersubjektivitet. Den
aktuelle baggrund herfor er de intense diskussio-
ner, som de seneste årtier har fundet sted inden
for både kontinental og angelsaksisk filosofi af
såvel teorier om subjektivitet som teorier om in-
tersubjektivitet (kommunikations- og interaktions-
teorier). Internationalt griber diskussionen af sub-
jektivitetsteorier tilbage til Søren Kierkegaard.
Derfor påhviler der instituttets forskning en særlig
forpligtelse til kritisk at forvalte den danske tradi-
tion inden for etik og religionsfilosofi, som pri-

mært går tilbage til Kierkegaard. I den aktuelle de-
bat er det en vigtig opgave at nuancere forståelsen
af subjektivitet, idet det pointeres, at mennesket
er en på én gang passiv og aktiv, afhængig og uaf-
hængig person. Det er en diskussion, der har vidt
forgrenede teologiske implikationer.

Spørgsmålet om menneskesyn melder sig også i
forbindelse med aktuel materialetik. Dagens ma-
terialetiske problemer, herunder ikke mindst bio-
etikken, stiller krav om fornyet refleksion om be-
stemmelsen af mennesket som en person.

2. Metafysik og teologi
Mennesket lever forviklet med omverdenen i kraft
af sansninger, følelse, sprog og handling. Der må
derfor forskes i de erkendelsesteoretiske, metafysi-
ske, teologiske og etiske implikationer af menne-
skets indfældethed i den skabte verden. 

Forskningen på området må foregå i en kritisk
dialog med naturvidenskabernes objektiverende
metode og forhold til verden, som repræsenterer
et både magtfuldt og sagligt vigtigt bidrag til for-
ståelsen af menneskets forhold til dets omverden.
Men den naturvidenskabelige betragtningsmåde
må mødes med udarbejdelsen af andre synsmå-
der.

Forholdet mellem objektiveringens og sansnin-
gens metafysik er derfor et væsentligt forsknings-
emne. Det omfatter en række delemner såsom
fænomenologi, forholdet mellem teologi og na-
turvidenskab, naturvidenskabens grundlagspro-
blemer, den økologiske krise, natursyn og naturfi-
losofi samt bioteknologi og bioetik. Særligt på-
trængende er indsatsen inden for områder, der
belyser miljø og bioteknologi, der udgør to af Kø-
benhavns Universitets tre tværfakultære satsnings-
områder. Områderne er ikke uopdyrkede i teolo-
gien, men de er nye som hovedemne for indsatsen
ved Det teologiske Fakultet på universitetet. Ind-
satsen på området forudsætter derfor, at der ar-
bejdes aktivt med fastholdelse og udbygning af
forskningskapaciteten på dette område, hvor både
universitetet og samfundet har berettigede for-
ventninger om, at vi gør en indsats.

3. Søren Kierkegaard-forskning
Af såvel historiske som saglige grunde indtager
Kierkegaard-forskningen en fremtrædende plads
på Det teologiske Fakultet. Under Institut for Sy-
stematisk Teologi er der en særskilt afdeling for
Søren Kierkegaard Forskning, som i en længere
årrække har spillet en international rolle for Kier-
kegaard-forskningen. Instituttets Kierkegaard-
forskning finder sted i et nært samarbejde med
Søren Kierkegaard Forskningscenteret, som blev
oprettet 1. januar 1994, finansieret af Grundforsk-
ningsfonden.
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Der påhviler særligt instituttets Kierkegaard-
forskning to forskellige forpligtelser: Forskningen
skal danne baggrund for en kontinuerlig vejled-
ning på kandidat- og Ph.D.-niveau for danske og
udenlandske Kierkegaard-studerende, som i stort
tal søger til København. Frem for alt er forsknin-
gen på instituttet forpligtet på at se Kierkegaards
værk i en aktuel systematisk teologisk kontekst.
Forpligtelsen gælder ikke mindst den etiske og re-
ligionsfilosofiske tradition, som både i Danmark
og internationalt er markant præget af Kierke-
gaard.

4. Teologi i mødet mellem konfessioner, kulturer
og religioner
Forholdet mellem den ikke-reducerbare sandhed,
som kristendommen gør gældende i forståelsen af
Jesus af Nazareth som Guds søn, og denne sand-
heds aktualisering og udformning i forskellige re-
ligiøse og kulturelle sammenhænge kan ses som
teologiens grundtema. En del af de problemer,
der knytter sig hertil, er så gamle som kristendom-
men selv, mens andre problemer knytter sig til
den konfliktfyldte konfessionelle og kirkelige plu-
ralisme, som er blevet kristendommens vilkår gen-
nem historien. Hertil kommer i dag de spørgsmål
om kristendommens forhold til andre religioner,
som internationaliseringen har gjort yderst
påtrængende.

Instituttet har en særlig Afdeling for Økume-
misk Teologi og indgår i internationale kontakt-
net for studiet af økumenisk teologi, ligesom der
satses på udveksling af studerende og forskere
med teologiske institutioner fra forskellige konfes-
sioner i alle verdensdele.

5. Kirkeforståelse og kirkeliv
Forholdet mellem det dogmatisk normerede i kir-
keforståelsen (ekklesiologi) og kirkens faktiske
udfoldelse som kirke (ekklesialitet) kan studeres
som delemne under hovedemne 4, idet det faktisk
udfoldede kirkeliv naturligvis er præget af lokale
kulturelle og religiøse forudsætninger. Men em-
net kan også, som det sker ved Institut for Syste-
matisk Teologi, tages op som et selvstændigt ho-
vedemne.

I dansk sammenhæng præges kirkeforskningen
særligt af den folkekirkelige praksis med dens
spændingsfyldte forhold til bibelsk og evangelisk
luthersk lære om kirken, som folkekirken konfes-
sionelt er forpligtet på. Men det er vigtigt, at der
også inddrages studier af andre kirkesamfunds liv
og lære.

Folkekirkens retlige grundlag består af historisk
opkomne dele, som på afgørende punkter står i
indbyrdes spænding med hinanden. Samtidig er
afgørende dele af det retlige grundlag opstået i

administrative og politiske sammenhænge, hvor
der ikke er foregået systematisk teologisk refleksi-
on omkring kirkerettens ekklesiologiske implika-
tioner. En vigtig opgave er derfor den fortsatte
metodiske afsøgning af sammenhænge mellem
kirkeret og retsteologi i folkekirkeordningen. De-
partementschef Preben Espersen er derfor i 1996
genbeskikket som adjungeret professor i kirkeret
for en femårig periode.

I de enkelte discipliner er der blevet arbejdet
med følgende emner:

1. Dogmatik med økumenisk teologi
1.1. Synets teologi (Svend Bjerg).

1.2. Fundamentalteologiske undersøgelser af for-
holdet mellem dogmatik, religionsfilosofi og filo-
sofi (Jens Glebe-Møller).

1.3. Den tyske Grundtvig-oversættelse (Theodor
Jørgensen, K. E. Bugge og Flemming Lundgreen-
Nielsen).

1.4. Retsteologi. Forholdet mellem det kirkelige
embede og det almindelige præstedømme (Theo-
dor Jørgensen).

1.5. Paul van Burens kristologi, Israelsopfattelse
og religionsteologi (Krista Rosenlund Larsen).

1.6. Nyere katolsk mariologi i økumenisk belys-
ning. En undersøgelse af de ekklesiologiske pro-
blemer og muligheder, der er forbundet med den
nyere katolske mariologis opfattelse af forholdet
mellem helligånd, Maria og kirke (Bente Lybe-
cker).

1.7. Sammenhængen mellem sakramentsteologi,
kristologi og menneskesyn med afsæt i D. Bonho-
effer (Kirsten Busch Nielsen).

1.8. Seksualitetens rolle i den teologiske antropo-
logi (Kirsten Busch Nielsen).

1.10. Debatten om ophævelsen af de reformatori-
ske lærefordømmelser (Peder Nørgaard-Højen).

1.11. Dåbens betydning for kirkens enhed (Peder
Nørgaard-Højen).

1.12. Identitet og kontinuitet: Traditionel livsfor-
ståelse og kristen livsforståelse i en afrikansk kon-
tekst, belyst ud fra moderne afrikansk teologis syn
på Kristus (Jørn Henrik Olsen).

2. Etik og religionsfilosofi
2.1. Troens lidenskab hos Søren Kierkegaard og i
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sufismen. Nogle relationer mellem Kierkegaard
og islam (Safet Bektovic).

2.2. Etik og teologisk antropologi. En studie i Em-
manuel Levinas tænkning (Henrik Vase Frand-
sen).

2.3. En undersøgelse af religionsfilosofiens opgave
(Arne Grøn).

2.4. En historisk undersøgelse af Poul M. Møllers
indflydelse på Søren Kierkegaard (Takahiro Hira-
bayashi).

2.5. Historiske og idéhistoriske studier af Søren
Kierkegaard og hans samtid (Bruce H. Kirmmse).

2.6. Refleksion og religion hos Paul Ricoeur (Car-
sten Pallesen).

2.7. Muligheden for en intersubjektiv begrundelse
af etikken med udgangspunkt i aktuelle materiale-
tiske spørgsmål (Lars Reuter).

2.8. Tilblivelseshistoriske og systematiske studier i
L. Wittgensteins sene tænkning (Peter K. Wester-
gaard).

2.9. Det forsvundne subjekt – organisationsetiske
perspektiver. Principielle overvejelser vedr. sub-
jektivitet og etik med organisationsbegrebet som
ramme (Liselotte Willer).

2.10. Miljøetik: En kritisk teologisk undersøgelse
af den nyere miljøetiske litteratur (Jakob Wolf).

3. Praktisk teologi
3.1. Luthersk prædikentradition i nordisk evange-
lisk kristenhed (Eberhard Harbsmeier).

3.2. Begrebet Inderlighed hos Søren Kierkegaard
(Eberhard Harbsmeier).

3.3. Undersøgelse om kirkelig velsignelse af regi-
strerede par (Kirsten Busch Nielsen, Ninna Jør-
gensen, Hans Raun Iversen og Troels Engberg-Pe-
dersen).

3.4. Danske ekklesiologier og ekklesialitetsidealer
siden naturretsfilosofien (Hans Raun Iversen).

Redaktion af tidsskrifter m.v.:
Følgende medarbejdere er redaktionsmedlemmer
i: Danish Yearbook of Philosophy (Arne Grøn),
Den Jyske Historiker (Tinne Vammen), Faith and
Philosophy, USA (Bruce H. Kirmmse (external re-
feree)), Kerygma und Dogma (Theodor Jør-

gensen), Kierkegaardiana (Arne Grøn, Eberhard
Harbsmeier og Bruce H. Kirmmse), Kirkens Un-
dervisning (Eberhard Harbsmeier), Kritisk Forum
for Praktisk Teologi (Eberhard Harbsmeier), Lite-
rature and Theology, Glasgow (Svend Bjerg), Lu-
therische Monatshefte, Hannover (Peder Nørga-
ard-Højen), Neues Athenäum/New Athenaum
(Theodor Jørgensen), Nordisk Missionstidsskrift
(Hans Raun Iversen og Jørn Henrik Olsen), Pano-
rama. International Journal of Comparative Reli-
gious Education and Values, Braunschweig (Peder
Nørgaard Højen), Studia Theologica. Scandinavi-
an Journal of Theology (Kirsten Busch Nielsen).

Anden virksomhed:
Arne Grøn og Bruce H. Kirmmse er medlemmer
af bestyrelsen for Søren Kierkegaard Selskabet.
Hans Raun Iversen er medlem af bestyrelsen for
Nordisk Institut for missionsforskning og økume-
nisk teologi og af Kirkeministeriets permanente
arbejdsgruppe om de kirkelige uddannelser.
Theodor Jørgensen er medlem af internationalt
følgeudvalg af den nye kritisk-videnskabelige
Schleiermacher-udgave, Akademie der Wissen-
schaften, Göttingen, medlem af styringsgruppen
for Nordisk Netværk for kontekstuel teologi, sty-
ringsgruppe for Selskab for Kirkeret, medlem af
board of Sino-Christian Studies, Hong Kong, med-
lem af præsidiet for Luther Akademie, Ratzeburg,
medlem af bestyrelsen for Grundtvig-Selskabet
samt næstformand i Schleiermacher-Gesellschaft.
Bruce H. Kirmmse er medlem af Advisory Com-
mittee, Hong Kierkegaard Library, Minnesota,
USA, af Søren Kierkegaard Forskningscenterets
internationale videnskabelige komité og af en
»tenure and promotion review committee« ved
City University of New York, USA. Kirsten Busch
Nielsen er medlem af Kirkernes Verdensråds
Kommission for Faith and Order, af Det mellem-
kirkelige Råds arbejdsgruppe om Kirkernes Ver-
densråd samt af styregruppen for Nordisk Net-
værk for Teologisk Uddannelse. Kirsten Busch
Nielsen og Peder Nørgaard-Højen er medlemmer
af den videnskabelige styrelse af The International
Brigettine Center i Farfa Sabina, Italien. Peder
Nørgaard Højen er endvidere medlem af Præste-
højskolens Institutionsudvalg. Jørn Henrik Olsen
er medlem af Missiologisk Forum. Jakob Wolf er
medlem af styringsgruppen for Københavns Uni-
versitets satsningsområde miljø.

Kongresdeltagelse og gæsteforelæsninger:
Safet Bektovic har deltaget i NIME’s seminar i
Lund om »Religion og Politik« med to oplæg.
Svend Bjerg har deltaget i konference i Oxford om
Litteratur og Teologi. Urban Forell har deltaget i
11. European Conference for Philosophy of Religi-
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on, Soesterberg, Holland. Henrik Vase Frandsen
har været på studieophold i Paris i årets fem første
måneder og har deltaget i en konference om Em-
manuel Levinas. »Visage et Sinaï« i Paris. Eberhard
Harbsmeier har deltaget i konference om Reli-
giöse Sozialisation und Konfirmandenarbeit i Ro-
stock. Jens Glebe-Møller har gæsteforelæst i Hull
og i Prag. Hans Raun Iversen har holdt gæstefore-
læsning på Det teologiske Fakultet i Helsingfors og
Menighedsfakultetet i Århus. Theodor Jørgensen
har været officiel opponent ved disputatsafhand-
ling i Lund, har gæsteforelæst ved Luther-Akade-
mie i Ratzeburg, deltaget i konference i Society for
the Study of Theology i Cambridge samt foretaget
rejse til Institut for sino-kristne studier, Hong
Kong. Bruce H. Kirmmse har deltaget i Advisory
Committee til Hong Kierkegaard Library’s årsmø-
de i Minnesota, USA. Bente Lybecker har været på
studieophold i Rom samt deltaget i Societas Oecu-
menicas årskonference i Strasbourg. Kirsten Busch
Nielsen har deltaget i møde i Det mellemkirkelige
Råds arbejdsgruppe om Kirkernes Verdensråd i
Stockholm. Peder Nørgaard-Højen har foretaget
rejser til Finland, Grækenland, Italien, Schweiz,
Sverige og Østrig og deltaget i Leuenberger Lehr-
gespräche. Jørn Henrik Olsen har været på studie-
ophold ved Nairobi Universitet og Den lutherske
Præsteskole Makumira, Tanzania samt på Edin-
burgh Universitet og har holdt foredrag ved Nor-
disk Netværk for kontekstuel teologis seminar på
Liselund. Lars Reuter har deltaget i International
konference om bioetik og bioret i København samt
deltaget i 30. internationale økumeniske seminar i
Strasbourg om »The Ethical Engagement of
Churches in Ecumenical Perspective«. Tinne Vam-
men har deltaget i Tenth Berkshire Conference on
the History of Women, University of North Caroli-
na, Chapel Hill, i Det nordiske kvindehistoriker-
møde i Hønefoss ved Oslo samt i First German-
Nordic Conference on Gender History i Stock-
holm. Liselotte Willer har deltaget i Societas Ethi-
cas årlige møde i Luzern. Jakob Wolf har deltaget i
konference om teologi og naturvidenskab i Kra-
kow, Polen og i konference om miljøetik i Uppsala,
Sverige.

Søren Kierkegaard-biblioteket har været benyt-
tet for kortere eller længere ophold af: Andrew
Bruce (Australien), Georgio Capecchi (Italien),
Jane Chamberlain (England), Thor Arvid Dyre-
rud (Norge), Per Kongsdal (Norge) og Christian
Tolstrup (Århus).

Instituttet har afholdt gæsteforelæsninger ved
the Rt Revd Dr. Stephen Sykes, Bishop of Ely:
»Anglicanism and The Anglican Church in The
United Kingdom Today«, professor dr. Kari Mar-
tinsen, Bergen: »Skabelsesfænomenologi – etik og
magt. Løgstrups religionsfilosofi afprøvet på ho-

spitalets virkelighed«, dr.theol. Christian Eisen-
berg, Braunschweig: »Dietrich Bonhoeffer og Kaj
Munk – to teologer under 2. verdenskrig«, lektor
Johannes Nissen, Århus: »Paradigms of Mission in
the Four Gospels« og professor Jürgen Moltmann,
Tübingen: »A Theology for the Church and the
Kingdom of God in the World«.

Formidlende virksomhed:
Instituttet har i årets løb afholdt følgende offentli-
ge arrangementer:

15. – 16. januar: »Kristologi og Biografi. Seks
forelæsninger om stadier i Jesu liv«. Åbne studie-
dage ved lektor Svend Bjerg, lektor Geert Hall-
bäck og lektor Eberhard Harbsmeier. 17. – 30. ja-
nuar: Kompaktøvelse over nyere bidrag til kristo-
logisk tænkning ved Dr. Thor Hall, Emeritus Di-
stinguished Professor of Religious Studies at the
University of Tennessee at Chattanooga. To åbne
forelæsninger i anledning af kulturbyåret om
»Kultur og etik« ved lektor Svend Bjerg og lektor
Jakob Wolf (24. april). »Det almindelige præste-
dømme og det folkekirkelige demokrati«. Åben
retsteologi og Hyldahl. 19.-30. august: »Tværkultu-
rel kommunikation af evangeliet«. Kompaktkur-
sus ved dr. Charles H. Kraft, Fuller Theological Se-
minary kirkeretlig studiedag (14. maj) med fore-
drag af ombudsmand, professor, dr. jur. Hans
Gammeltoft-Hansen, professor dr. teol. Leif Gra-
ne og professor, dr. teol. Niels, Pasadena, Califor-
nien. 

Hans Raun Iversen

Stab:
VIP:
Bektovic, Safet: Ph.D.-studerende; Bjerg, Svend:
Lektor; Christiansen, Lars Valentin: Amanuensis;
Christensen, Ingrid Sofie: Undervisningsass.; Chri-
stoffersen, Pia Krogh: Undervisningsass.; Clausen,
Per: Undervisningsass.; Espesen, Preben: Adjunge-
ret professor; Forell, Urban Olof: Ekstern Lektor;
Frandsen, Henrik Vase: Ph.D.-stipendiat.; Glebe-
Møller, Jens: Professor; Grøn, Arne: Professor;
Hall, Thor: Gæsteprofessor; Harbsmeier, Eber-
hard: Lektor; Henderson, Lisbeth: Undervisnings-
ass.; Hirabayashi, Takahiro: Forskningsstipendiat;
Holst, Inga: Undervisningsass.; Iversen, Hans
Raun: Lektor; Jørgensen, Theodor W Holzdeppe:
Professor; Kirmmse, Bruce Herbert: Lektor; Kraft,
Charles: Gæsteprofessor; Lybecker, Bente: Ph.D.-
studerende; Mikkelsen, Leif: Undervisningsass.;
Nielsen, Kirsten Busch: Adjunkt; Nørgaard-Højen,
Peder: Lektor; Olsen, Jørn Henrik: Kand. stip.; Pal-
lesen, Carsten P.: Adjunkt; Reuter, Lars: Ekstern
Lektor; Søltoft, Pia: Ph.D.-studerende; Vammen,
Tinne: Forskningslektor; Westergaard, Peter Kurt:
Forskningsadj; Wolf, Jakob: Lektorvikar.
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TAP:
Grastrup-Hansen, Inge: Overassistent; Muriset,
Birgitte: Overassistent; Schmidt, Hermann Alois:
Akademisk arbejder.

Specialer:
Bonne, Lise Margrethe Bell: Nogle grundlæggen-

de etiske teorier i relation til genteknologien.
Butin, Gitte Wernaa: Lindormens skrig. Martin A.

Hansens dæmoniske digtning set i kirkehisto-
risk perspektiv.

Dickmeiss, Eskil: Mennesket mellem gudbilledlig-
hed og fald. Otto Møllers teologiske antropolo-
gi.

Grunnet, Niels Vincens: Om forholdet mellem det
universielle og det specifikke, kristendommen
med særligt henblik på K. E. Løgstrups bestem-
melse af forholdet mellem skabelsestanken og
det kristologiske.

Olsson, Vibeke Linda Mieth Fug: Ritualer om-
kring døden – med særligt henblik på den fol-
kekirkelige begravelseshandling i dag.

Sløk, Camilla: Prisopgavebesvarelse med titlen:
»Kaskader af differens. Religionsfilosofiske per-
spektiver i Niklas Luhmanns systemteori«.

Publikationer:
Bjerg S.: Præstebilleder i litteraturen. Teologiske

lærere som forbilleder. i: Den bortkomne fade-
ren, Det Teologiske Fakultet, Oslo, s. 41-57,
Oslo 1996.

–: Præstebilleder i litteraturen. Præsteforeningens
Blad 3, s. 41-46, København 1996.

–: Teologiske lærere som forbilleder. Præstefor-
eningens Blad 23-24-25, s. 479-485, København
1996.

Bock E., Danø K., Olsen J., Sandøe P., Nielsen L.,
Glebe-Møller J.: Strategi for forskning og under-
visning i Bioteknologi 1996- 2002. København
1996, 1-112 s.

Espersen P., Jørgensen T., Stenbæk J., Christoffer-
sen L., Iversen H.R.: Det almindelige præste-
dømme og det folkekirkelige demokrati. i: Det
almindelige præstedømme og det folkekirkeli-
ge demokrati, Preben Espersen, Theodor Jør-
gensen, Jørgen Stenbæk, Lisbet Christoffersen,
Hans Raun Iversen, s. 42-66, Frederiksberg
1996. 

Frandsen H.V.: Ingen titel. (Anmeldelse af Micha-
el Weston: Kierkegaard and modern continen-
tal philosophy. An introduction. London and
New York (Routledge) (1994). Kierkegaardiana
18, s. 252-261, København 1996.

Harbsmeier E.: Kierkegaardforschung in Kopen-
hagen – Kierkegaard-konferenz vom 5. bis 9.
Mai 1996 in Kopenhagen. i: Informationes
Theologiae Europae. Internationales ökumeni-

sches Jahrbuch für Teologie, Ulrich Nembach,
m.fl., s. 1996.

–: Anmeldelse: Anders Kingo: Analogiens teologi.
En dogmatisk studie over dialektikken i Søren
Kierkegaards opbyggelige og pseudonyme for-
fatterskab. Arken 1, s. 24-29, København 1996.

–: Dannelse. Roskilde Stiftsblad 5, s. 68-76, Roskil-
de 1996.

–: Das Erbauliche als Kunst des Gesprächs. Reflex-
ionen über die homiletischen Perspektiven in
Kierkegaards erbaulichen Reden. Kierkegaard
Studies. Yearbook 1996, s. 293-313, Berlin/New
York 1996.

–: Velsignelse – Teologiske refleksioner over en
kirkelig og religiøs praksis. Kritisk Forum for
praktisk teologi 64, s. 5-31, 78-80, Frederiksberg
1996.

–: Fristelse. Et tema i Jesu biografi. Kirkens Under-
visning 1, s. 3-7, Frederiksberg 1996.

Iversen H.R.: Evangeliet i kulturmøde. Forholdet
mellem budskabet om den levende Kristus og
menneskers livsformbårne identiteter. Præste-
foreningens Blad 26, s. 501-511, København
1996.

–: You Become What You Believe. i: Studying New
Religions, Margit Warburg, s. 55-59, København
1996.

–: De kirkelige handlinger som skæringspunkt
mellem evangelium og kultur. i: Forkynd evan-
geliet for al skabningen. Om kirkelig velsignelse
af registrerede par, K. Busch Nielsen, N. Jør-
gensen, H. Raun Iversen, T. Engberg- Pedersen,
s. 75-91, København 1996.

–: Den danske stammekirke. i: Temahæfte om na-
tionalisme og etnicitet: Hvad gør et folk til et
folk, s. 36-39, København 1996.

–: Livet i evangeliets modtagelse. De døbtes
præstedømme som menighedspleje og deltagel-
se i folkekirkens ledelse. i: Det almindelige
præstedømme og det folkekirkelige demokrati,
Preben Espersen, m.fl., s. 130-157, København
1996.

Jørgensen T.: Det almindelige præstedømme og
det folkekirkelige demokrati. i: Det almindelige
præstedømme og det folkekirkelige demokrati,
Preben Espersen, Theodor Jørgensen, Jørgen
Stenbæk, Lisbet Christoffersen, Hans Raun
Iversen, s. 42-66, Frederiksberg 1996.

–: »Kristus i jer – herlighedens håb«. Overvejelser
om »den skjulte Kristus«. i: Verbum Dei – verba
ecclesiae, Theodor Jørgensen, Peter Vidmann,
s. 101-112, Aarhus 1996.

Kirmmse B.H.: Encounters with Kierkegaard.
Princeton NJ 1996, 358 + XX s.

–: Søren Kierkegaard truffet. København 1996,
463 s.

Nielsen K.B.: »Dogmatik på vers. Om kristus, Gud
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og troen hos Dietrich Bonhoeffer. Præstefor-
eningens Blad 86, s. 573-81, København 1996.

–: Teologi og omvendelse. Introduktion til Ber-
nard Lonergan. København 1996, 174 s.

–: »Lyst og lære. Om homoseksulatet som teolo-
gisk tema«. i: Forkynd evangeliet for al skabnin-
gen. Om kirkelig velsignelse af registrerede par,
K. Busch Nielsen, N. Jørgensen, H. Raun Iver-
sen, T. Engberg- Pedersen, s. 56-74, København
1996.

Nørgaard-Højen P.: Einig in der Rechtfertigungs-
lehre. Reflexionen zum Ergebnis der dritten
Phase des katholisch-lutherischen Dialogs. Öku-
menische Rundschau 1, 45. Jahrgang, s. 6-23,
Frankfurt am Main 1996.

–: Ingen basis for cølibat. Udsyn. Magasinet om
kirken i verden 2/30. marts, s. 12-15, Køben-
havn 1996.

–: Die theologische und praktische Bedeutung
der Taufe in den skandinavischen Volkskirchen.
Anspruch und Wirklichkeit volkskirchlicher
Taufpraxis. Kirchliche Zeitgeschichte (KZG)
1/8. Jahrgang, s. 23-40, Göttingen 1996.

–: Kirken og kirkerne. i: Vinduer til Guds Rige.
Seksten forelæsninger om kirken, Hans Raun
Iversen, s. 249-267, Frederiksberg 1995.

–: Der Beitrag Grundtvigs zur Kontroverse über
die Beziehung von Schrift, Tradition und Kir-
che. i: Kirche zwischen Heilsbotschaft und Le-
bensvirklichkeit. Festschrift für Theodor Jør-
gensen zum 60. Geburtstag, Dietz Lange, Peter
Widmann, s. 31-46, Frankfurt, Berlin, Bern,
New York, Paris 1996.

–: Kirche – Bekenntnis – Wahrheit. i: Oikoumene
and Theology, The 1993-95 Erasmus Lectures in
Ecumenical Theology, Petros Vassiliadis, s. 43-
73, Thessaloniki 1996.

–: Apostolsk succession og bispeembedet. Kritisk
læsning af Fællesudtalelsen fra Porvoo. i: Ver-
bum Dei – verba ecclesiae. Festskrift til Erik

Kyndal i anledning af 65 års fødselsdagen den
24. august 1995, Theodor Jørgensen, Peter Wid-
mann, s. 266-281, Aarhus 1996. 

Olsen J.H.: Evangeliet og kulturerne som studie-
proces i Danmark. Tidsskrift for bibelstudium,
trosliv og mission årg. 132, nr. 1, s. 53-56, Hille-
rød 1996.

–: Bonnke’s bankende vækkelsesritual. Kristeligt
Dagblad 29.06., s. 9, København 1996.

–: Sender jeg også jer: korset som missionens kri-
terium. Nordisk Missionstidsskrift årg. 107, nr.3,
s. 8-11, København 1996.

–: Mission tæt på år 2000: Nutidige missionsteori-
er i tværsnit. Budskabet – Tidsskrift for bibelstu-
dium, trosliv og mission årg. 132, nr.4, s. 24-28,
Hillerød 1996.

–: En søgende lære om Kristus? Religionsteologi-
en lægger hånd på missionsforståelsen. Budska-
bet – Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mis-
sion årg. 132, nr.4, s. 55-56, Hillerød 1996.

Pallesen C.: »Fortællingens grænse I + II. Præste-
foreningens Blad 31-32, s. 621-660, København
1996.

–: »The Problem of Evil and the Vision of Recon-
ciliation in P. Ricoeur’s Theory of Reflection«. i:
Paul Ricoeur – in The Conflict of Interpretati-
ons, Lars-Henrik Schmidt, s. 127-149, Århus
1996.
Reuter L.: Dødshjælp – en etisk-teologisk analy-
se og vurdering af den europæiske debat om eu-
tanasi. København 1996, 234 s.

Wolf J.: Urbillede, skabelse og kristologi. Fønix 1,
s. 2-16, København 1996.

–: »Ingen kan gribe mig, alle kan fatte mig« – Den
metafysik, jeg hørte af Løgstrup. Præsteforenin-
gens Blad 35, s. 725-732, København 1995.

–: Der Gottesdienst als Gottes Werkstatt. i: Kirche
zwischen Heilsbotschaft und Lebenswirklichke-
it, Dietz Lange, Peter Widmann, s. 139-148,
Frankfurt am Main 1996.
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Dekanens beretning

1996 er for Det juridiske Fakultet særligt kendeteg-
net som året, hvor den eksterne evaluering af det
juridiske fagområde blev afsluttet med offentlig-
gørelsen af en evalueringsrapport. Denne evalue-
ringsrapport præsenterer i sin helhed et ganske
positivt resultat for fakultetet. Om jurauddannel-
sen i almindelighed hedder det, at »jurauddannel-
serne ved såvel Københavns som Aarhus Universi-
tet virker velfungerende, og man finder ingen an-
ledning til at anbefale grundlæggende ændringer
eller omstruktureringer af uddannelserne«. Om
kandidaternes kvalifikationer hedder det, at »det
samlede sæt af kvalifikationer, som de studerende
udstyres med i løbet af uddannelsen, er gode. Det
fremgår af aftagerundersøgelsen, at man næsten
uden undtagelse indenfor de forskellige beskæfti-
gelsesområder vurderer de juridiske kandidater
som kvalificeret, og der er over en årrække ikke
konstateret faldende kvalitet«.

Om beskæftigelsesmulighederne hedder det, at
»det samlede indtryk af beskæftigelsessituationen
for jurister er, at juristerne sammenlignet med
øvrige DJØF’ere har klaret sig godt på arbejdsmar-
kedet både hvad angår ledighedsprocent og fast-
holdelse af hovedbeskæftigelsesområder«.

Rapporten anbefaler endeligt, at der ikke inte-
greres yderligere fagområder fra beslægtede sam-
fundsvidenskabelige uddannelser i jurauddannel-
sen, men at faget søger at fastholde og styrke det
juridiske særkende.

Evalueringsrapporten indeholder dog ikke ude-
lukkende ros. Analyserne og anbefalingerne om-
fatter også en række kritiske iagttagelser og vurde-
ringer, der imidlertid ikke som det hedder »an-
fægter det grundlæggende indtryk af to velfunge-
rende jurauddannelser«.

På baggrund af evalueringsrapporten holdt fa-
kultetet i efteråret en konference med deltagelse
af centrale og repræsentative dele af den juridiske
offentlighed. Formålet var at fremlægge og ud-
veksle synspunkter og ideer til at imødekomme re-
levante kritikpunkter, og dermed til at fastholde
og videreudvikle jurauddannelsens kvaliteter. Te-
maerne for fakultetskonferencen var »Konfliktfo-
rebyggelse eller konfliktløsning«, »Den etiske og
filosofiske ramme om jurastudiet«, »Studiestruk-
turen og undervisningens indhold« og endeligt
»Fakultetets administrative forhold samt rekrutte-
rings- og fastholdelsesproblemer«.

Under konferencen fremkom mange positive
og konstruktive tilkendegivelser vedrørende ud-
viklingen af jurauddannelsen, hvoraf nogle allere-
de har medført ændringer i undervisnings- og ek-
samensformer, og andre er indarbejdet i fakulte-

tets langtidsplan for efterfølgende at blive imple-
menteret i studieordningen.

Studieordningen
I løbet af 1996 er studieordningen blevet justeret
på et par områder. Faget Ret og Samfund er blevet
lagt sammen med faget Retssociologi til et nyt fag
med arbejdstitlen »Retten i samfundet«, placeret
på 2. årsprøve og med et færre antal undervis-
ningstimer end de to fag havde tilsammen. Des-
uden er den tidligere civil- og straffeprocesunder-
visning blevet flyttet til et nyt og større fag Proces,
placeret på 3. semester.

For at styrke studiestarten er der fra efterårsse-
mesteret 1996 iværksat et strukturgruppeprojekt
på 1. år. På et »højrisikofag« med lav beståelses-
procent tilbydes de studerende diskussionsgrup-
per ledet af ældre studerende, hvis opgave ikke er
at undervise, men ved forskellige teknikker at sør-
ge for at studenterne selv finder svarene og disku-
terer problemerne i stoffet.

Fakultetet har i de senere år gjort en særlig ind-
sats i forbindelse med de internationale moot-
court-konkurrencer og er nu oppe på deltagelse i
5 internationale processpil. Resultaterne har
været ganske bemærkelsesværdigt positive. Hertil
kommer det lokale processpil, som Juridisk Dis-
kussionsklub står for. Indsatsen er opprioriteret i
de forløbne år, således at processpillene koordine-
res og administreres samlet. De studerende udvæl-
ges på grundlag af interviews og medarbejdere
ved fakultetet hjælper med at finde kvalificerede
vejledere. Der stilles edb-udstyr samt lokaler til rå-
dighed, og der er ansat medarbejdere med indsigt
i retorik, som øver de studerende før de mundtli-
ge runder. Fakultetet har oparbejdet en fælles pul-
je med midler fra private fonde, der skal støtte
økonomisk ved deltagelse i mundtlige forhandlin-
ger i udlandet.

Fakultetets administration
1996 var det første år for Det juridiske Fakultet
med helt selvstændig administration. Året har der-
for været præget af en stor indsats omkring opbyg-
ning af fakultetsadministrationen med hertil hø-
rende mange nyansættelser, oprettelse af en selv-
stændig Edb-afdeling, etc.

Fakultetets finansielle situation
På det økonomiske område har året været præget
af, at fakultetet skulle etablere egen økonomifunk-
tion. Indsatsen i forbindelse hermed har – som på
andre fakulteter – været påvirket af begyndervan-
skeligheder i forbindelse med implementeringen
af det nye økonomiske styringssystem ØS. 

I efteråret indledtes diskussioner af Køben-
havns Universitets samlede økonomi med deraf
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følgende forhandlinger om væsentlige decentrali-
seringer.

I den forbindelse har det atter været nødven-
digt at påpege fakultetets særligt konjunkturføl-
somme økonomi, som primært kommer til udtryk
i forholdet mellem tildeling af grundbevillingen
(30%)og taksameterbevillingen (70%).

Lokalesituationen
I 1996 tog fakultetet nye lokaler (St. Kannikestræ-
de nr. 8) i brug. Disse lokaler rummer den nyop-
rettede Edb-afdeling, kontorer til brug for dekan-
sekretariat og studiekontor samt et mødelokale.

Fakultetet har fortsat et behov for at udvide den
eksisterende lokalekapacitet med især et stort au-
ditorium, således at al undervisning af de jurastu-
derende kan foregå samlet i indre by. 

Rekrutterings- og fastholdelsesproblemer
I 1996 blev der igen gjort en stor indsats for at for-
bedre situationen med hensyn til fakultetets re-
krutterings- og fastholdelsesproblemer. Problem-
stillingen er blevet drøftet ved møder med under-

visnings- og forskningsministeren samt på Fakul-
tetskonferencen i efteråret. Endvidere har indsat-
sen været rettet imod at følge op på den i 1995
vedtagne genopretningsplan. Der har i 1996 været
mange opslag med besættelse af stillingerne til føl-
ge. Når nettotilgangen til dato ikke har været
større beror det bl.a. på orlov og afgang.

Der er således ikke sket væsentlige forbedringer
af situationen, hvilket giver anledning til at under-
strege vigtigheden af at have et velkvalificeret fast-
lærerkorps af en størrelse, der tilsvarer den S/L
ratio, som er nødvendig for at sikre forskningsba-
seret undervisning på et højt kvalificeret niveau. 

Som en forudsætning for at kunne udbygge an-
tallet af faste lærere må fakultetet kunne udbyde
et passende antal Ph.D.-studiepladser, idet de
Ph.D.-studerende er det væsentlige vækstlag for
rekrutteringen. I den forbindelse er det beklage-
ligt, at tildelingen af Ph.D.-stipendier kun giver
mulighed for en overgang fra kandidatstudiet til
Ph.D-studiet på 1% af en kandidatårgang.

Steen Rønsholdt
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Det retsvidenskabelige Institut A

Undervisningsvirksomhed:
Den undervisning, instituttet udbyder, omfatter
en række af fagene på studiets grunduddannelse,
de almene fag retslære og retshistorie samt en
række fag på overbygningsuddannelsen, bl.a. im-
materialret, konkurrenceret, edb-ret, praktisk af-
taleret, og selskabsret. 

Forskningsvirksomhed:
Forskningen ved Det retsvidenskabelige Institut A
dækker et bredt emneområde inden for den an-
vendte jura (retsdogmatikken) og den almene
(retslære/retsfilosofi, retshistorie). Den følgende
oversigt er systematiseret under et antal faglige
hovedområder. Enkelte forskningsprojekter fal-
der ikke nødvendigvis inden for et sådant område. 

1. Formueret
Mads Bryde Andersen har videreført sit arbejde
med en lærebog i Grundlæggende aftaleret ved at
udsende en revideret version af bogen, der har
været pensum ved undervisningen i Formueret, 1.
år.

Jens Valdemar Krenchel har påbegyndt et pro-
jekt vedrørende loyalitets- og biforpligtelser i obli-
gationsretten. Projektet vil bl.a. i retsøkonomisk
perspektiv undersøge, i hvilket omfang parterne i
kontraktforhold har en pligt til at tage rimelige
hensyn til hinanden som en del af kontraktforhol-
det.

Lise Skovby har fortsat undersøgelsen af forhol-
det mellem parterne i transportaftaler med hen-
blik på udgivelse i 1997. Hun har endvidere fortsat
sine studier af ejendomsretten, herunder interna-
tional ejendomsret.

Vibe Garf Ulfbeck har videreført sit projekt om
»Kontrakters relativitet«.

2. Selskabsret
Jesper Lau Hansen har videreført sit projekt om
børsretten med særligt henblik på beskrivelse af
muligheden for regulering på baggrund af dere-
guleringen og globaliseringen af finansmarkeder-
ne.

Thorbjørn Sofsrud har videreført sit projekt om
erstatningsansvar for bestyrelsen i aktie- og an-
partsselskaber. Projektet søger med beslutning-
steoretisk perspektiv at opstille en model for an-
svarsbedømmelsen.

3. Proces
Birgitte Brøbech har videreført sit projekt om
»Retssikkerhed i straffeprocessen«. I forbindelse
hermed har hun bl.a. igangsat en større spørge-

skemaundersøgelse blandt de beneficerede advo-
kater om brugen af ulovligt tilvejebragte bevismid-
ler.

Hans Gammeltoft-Hansen, der har orlov som
Folketingets Ombudsmand, har færdiggjort bo-
gen »Strafferetspleje III« samt fortsat revisionen af
»Strafferetspleje I«. Han har desuden udgivet ar-
tikler vedrørende Grundloven samt inden for kir-
keret.

Eva Smith har videreført sin forskning ved-
rørende domstolsvæsenet, bl.a. som medlem af
Domstolsudvalget og Udvalget vedrørende Under-
søgelsesorganer. Hun har desuden udsendt en ny
udgave af »Straffeproces« med henblik på gen-
nemførelse af en studienævnsbeslutning om op-
prioritering af procesfagene på grunduddannel-
sen.

4. Immaterial- og konkurrenceret
Caroline Heide-Jørgensen har videreført sit pro-
jekt om »Konkurrenceretlig regulering af tjeneste-
ydelser – med særligt henblik på liberale erhverv«.
Ingrid Brix Jensen (barselsorlov 9.4.-29.9.) har
fortsat sit projekt om »Immaterialret,- retsværn og
kreditorforfølgning«. Projektet behandler tings-
og kreditorforfølgningsretlige spørgsmål i forbin-
delse med hel og delvis overførsel af immaterial-
rettigheder. De anførte spørgsmål behandles i re-
lation til immaterialrettens tre hovedgrupper,-
Ophavsretten, Patentretten og Varemærkeretten.

Mogens Koktvedgaard har forsket i den konkur-
renceretlige regulering af telesektoren i relation
til den europæiske og danske liberalisering af om-
rådet, til dels som rådgiver for Forskningsministe-
riet. Han har desuden arbejdet med nyordningen
af den europæiske varemærkeret, til dels i forbin-
delse med formandskabet for Industriministeriets
rådgivende udvalg for industriel ejendomsret,
samt med dansk og europæisk immaterialret i for-
bindelse med udarbejdelsen af en ny dansk udga-
ve af lærebogen i immaterialret (udkom februar
96) og en tilsvarende ny svensk udgave (udkom i
april 96).

Jens Hemmingsen Schovsbo har efter afslutnin-
gen af sit Ph.D.-projekt om grænsefladeproblemet
mellem immaterial- og konkurrenceretten påbe-
gyndt et projekt med arbejdstitlen »Overdragelse
af immaterialrettigheder«.

5. Edb-, informations- og medieret
Mads Bryde Andersen har forsket i de retlige pro-
blemer vedrørende den digitale teknik, særligt
vedrørende kryptering, elektronisk handel, elek-
troniske dokumenter og digital signatur. Som for-
mand for eller medlem af en række sagkyndige
nationale og internationale fora (herunder IT-sik-
kerhedsrådet, Information Society Forum, Legal
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Advisory Board, Working Party on Internet, Ju-
stitsministeriets Udvalg vedrørende Papirløs Ting-
lysning og samme ministeriums Registerudvalg)
har han ligeledes arbejdet med retspolitiske
aspekter af den digitale teknologi. Endelig har
han påbegyndt en revision af sin lærebog i Edb-ret
(IT-ret).

6. Retslære
Mads Bryde Andersen har videreført arbejdet
med en fremstilling af juridiske metodespørgsmål
for jurastuderende.

Henrik Palmer Olsen har afsluttet sit Ph.D.-pro-
jekt med en afhandling med titlen »Rationalitet,
ret og moral«. 

7. Folke- og EU-ret
Morten Broberg har fortsat sit projekt om EF Fusi-
onskontrolforordningen.

Dorthe Dahlgaard Dingel (barselsorlov fra
6.11.) har fortsat sit projekt om de internationale
regler for udbud af offentlige kontrakter i EF-ret-
lig belysning. Vægten lægges på harmoniseringen
af den nationale domstolsprøvelse af EF’s udbuds-
regler og af GATT/WTO’s Government Procure-
ment Agreement.

Ole Due har udsendt flere essays om europaret-
lige emner med særlig vægt på EF-domstolens
virksomhed.

Dorte Køhler Frandsen har videreført sit pro-
jekt om »The European Court of Justice Working
in Context – Studies of a Legitimacy Dilemma«,
der baseres på en kombination af den juridiske
metode og politologiske integrationsmodeller.

Nick Hækkerup har fortsat sit projekt om »Kon-
trol og sanktioner i EU-retten«. Projektet rummer
en retsdogmatisk og retssociologisk analyse af re-
guleringen af kontrol og sanktioner inden for Fæl-
lesskabets første søjle. Sammen med professor
Hjalte Rasmussen har han desuden bidraget til
»Encyclopedia of the European Union« fra Cen-
ter for European Community Studies, George Ma-
son University, Virginia, USA.

Peter Otken har påbegyndt et projekt om inter-
national retsforfølgelse af overtrædelser af huma-
nitær folkeret begået under væbnede konflikter.

Hjalte Rasmussen har udgivet bogen »Folkesty-
re, grundlov og Højesteret: Grl § 20 på prøve«. Han
har desuden videreført arbejdet med en større en-
gelsksproget afhandling om EF-domstolen. 

8. Retshistorie
Pernille Ulla Knudsen (barselsorlov fra 1.9.) har
påbegyndt et projekt om »Byfogedens dømmende
og udøvende magt 1600-1800«.

Bo Lidegaard har færdiggjort sit projekt om for-
valtningen af dansk udenrigspolitik i perioden

1919-1958 med afhandlingen »I Kongens Navn –
Henrik Kauffmann i dansk diplomati 1919-1958«,
der er indgivet til bedømmelse for den filosofiske
doktorgrad.

Henrik Stevnsborg har forsket i historiografi og
historiefilosofi, koncentreret omkring den post-
moderne historiefilosof Hayden White. Desuden
har han forsket i sammenstødet mellem ret og for-
tælling med udgangspunkt i retsfilosoffen Ronald
Dworkin. Endelig har han fortsat sine undersøgel-
ser af Europol.

Ditlev Tamm har arbejdet med dansk forvalt-
ningshistorie i det 19. århundrede og med forbere-
delsen af en oversigt over danske rettertingsdom-
me 1537-1660 samt en række emner inden for
dansk og europæisk rets- og universitetshistorie.

9. Kriminologi og retssociologi
Ulla V. Bondeson har færdiggjort kursusmateriale
til overbygningsfaget »Law and Morality«. Hun
har desuden publiceret et antal artikler fra projek-
tet »Det moralske klima i Norden«, fra hvilket pro-
jekt en bog er under forberedelse. Endvidere har
hun publiceret flere artikler inden for kriminolo-
giske og retssociologiske emner.

Redaktionshverv af videnskabelige tidsskrifter:
Mads Bryde Andersen er medlem af redaktionsko-
mitéen for Computer Law and Security Report,
Datasikkerhedsbladet, EDI Law review, Cyber-
News, Lov og Data og PC World. Er desuden an-
svarshavende redaktør for den elektroniske publi-
kation UfR på CD-ROM og Nyt fra UBVA.

Ulla V. Bondeson er medlem af redaktionsko-
mitéen for Social Justice Research.

Ole Due er medredaktør og medforfatter af EU-
Karnov. Er desuden medlem af redaktionskomi-
téen for »EU-ret og Menneskeret«.

Ingrid Brix Jensen er medlem af redaktionsko-
mitéen for Retfærd, Nordisk juridisk tidsskrift.

Mogens Koktvedgaard er redaktør af Ugeskrift
for Retsvæsen, litterær afdeling, samt dansk redak-
tør for Nordiskt Immaterieltt Rättsskydd (NIR).

Henrik Palmer Olsen er medlem af redaktions-
komitéen for Retfærd.

Lise Skovby er dansk korrespondent til UNI-
DROIT’s Uniform Law Review.

Arbejde inden for kollegiale organer:
Mads Bryde Andersen er institutleder og prode-
kan. Er desuden medlem af Det juridiske Fakul-
tetsråd, Fakultetets Edb-udvalg, Biblioteksudvalg
og Kursusudvalg samt medlem af eller formand
for en række andre udvalg under Kursusudvalg og
Fakultetsråd. Han er desuden formand for IT-sik-
kerhedsrådet, Justitsministeriets udvalg om Papir-
løs Tinglysning, og AC’s Udvalg til Beskyttelse af
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Videnskabeligt Arbejde. Desuden er han medlem
af Justitsministeriets Registerudvalg, Erhvervsmi-
nisteriets Erhvervsankenævn og Gramex’ råd,
samt bestyrelsesmedlem i Dansk Dataforening,
Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse,
Dansk Selskab for Ophavsret, Den Danske Styrelse
for de Nordiske Juristmøder, Juridisk Forening i
København, af samt af flere delforeninger under
COPY-DAN.

Ulla V. Bondeson har været sagkyndig i bedøm-
melsesudvalg vedrørende professorat i samfunds-
videnskab med specielt henblik på institutionelle
analyser ved Roskilde Universitetscenter. Er med-
lem af Justitsministeriets kriminalpolitiske udvalg,
Conseil de Direction du Centre International de
Criminologie Comparée, Montréal samt Board of
Direction og Scientific Commission (vice presi-
dent) for the International Society for Criminolo-
gy. Er endvidere medlem af Dansk Kriminalistfor-
enings bestyrelse samt bestyrelsen for Institut Va-
sco de Criminologia, Universidad del Pais Vasco,
San Sabastian.

Ole Due er bestyrelsesformand i Dansk Uden-
rigspolitisk Institut (DUPI), medlem af kuratoriet
for Europäische Rechtsakademie Trier og af Ho-
norary Advisory Council of European Law Re-
search Center at Harvard Law School. Er desuden
formand for Dansk Forening for Europaret samt
medlem af bedømmelsesudvalget for et professo-
rat ved Universitetet i Tromsø.

Dorte Køhler Frandsen er medlem af Ph.D.-stu-
dienævnet samt administrator af internationale
processpil på det juridiske fakultet.

Mogens Koktvedgaard er medlem af Ph.D.-stu-
dienævnet. Er desuden formand for Dansk Sel-
skab for Ophavsret, Retsinformationsrådet, Indu-
striministeriets rådgivende udvalg for industriel
ejendomsret, Telenævnet, Radio- og TV-reklame-
nævnet, Service 900-Nævnet og Satellit- og Kabel-
nævnet. Er endvidere næstformand for Registerrå-
det samt formand for Kulturministeriets udvalg
vedrørende biblioteksvæsenet og informationstek-
nologien (UBIS). 

Henrik Palmer Olsen er medlem af fakultetets
forskningsintergruppe og har været medlem af
Ph.D.-studienævnet (januar – maj).

Hjalte Rasmussen er medlem af styrelsen for
Copenhagen research project on European Inte-
gration (CORE).

Jens Hemmingsen Schovsbo er medlem af den
videnskabelige referencegruppe for undersøgel-
sen af pengestrømme i de ophavsretlige forvalt-
ningsorganisationer.

Eva Smith har været formand for Rådgivnings-
udvalget under Erhvervsministeriet.

Henrik Stevnsborg har været medlem af Køben-
havns Universitets Kulturbygruppe samt af plan-

lægningsgruppen for linien »Welfare State and
Democracy« under Kulturuniversitet ‘96. Han er
desuden medlem af Det juridiske Studienævn.

Ditlev Tamm er konsulent for Lenskontrollen
(Civilretsdirektoratet), formand for Revisorkom-
missionen (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), sup-
pleant i konkurrenceankenævnet, medlem af be-
tyrelsen for Société Jean Bodin samt Beirat for
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsge-
schichte, Frankfurt M.

Rejser, kongresdeltagelse og foredrag:
Mads Bryde Andersen har holdt foredrag ved bl.a.
Dansk Dataforenings sikkerhedskonference i Kø-
benhavn (januar), ved forskerseminar arrangeret
af Universitetet i Oslo (februar), i Dansk selskab
for Ophavsret (april) ved nordisk møde for uni-
versitetsadministratorer i Oslo (august), ved Insti-
tutt for Privatrett, Oslo (september), for dommere
i Københavns Byret (september), ved det nordiske
møde om industriel retsbeskyttelse i Svendborg
(oktober) og ved årsmødet i European Multime-
dia Foundation i Bruxelles (november). Han har
desuden været arrangør af og panelleder ved Nor-
diske Formueretsdage i København (april) samt
ved en række faglige arrangementer afholdt af
Forskningsministeriet og Dansk Dataforening, li-
gesom han har deltaget ved De nordiske Juristmø-
der (Stockholm). Han har som officiel dansk re-
præsentant i UNCITRAL deltaget i kommissi-
onsmøde i New York (maj – juni) samt i ad hoc-
ekspertmøde om EDI (oktober i Wien). Han har
endvidere repræsenteret Danmark i OECD under
en møderække om krypteringspolitik (maj, juni,
september og december) og i EU under en møde-
række om Internet-kontrol (oktober).

Ulla V. Bondeson har været gæsteforelæser ved
universitetet i Maputo, Mozambique (marts) samt
forelæst ved Kulturuniversitetet i København
(juli). Hun har desuden holdt foredrag ved Kore-
an Association of Victimology i Seoul (april), ved
Fifth Conference of the International Society for
the Study of European Ideas i Utrecht (august)
samt ved the American Society of Criminology,
48th Annual Meeting i Boston (november). Endvi-
dere har hun forberedt World Congress of Crimi-
nology 1998 i Seoul ved Korean Institute of Crimi-
nology (april) og deltaget i bestyrelsesmøde for
International Society of Criminology i Paris (maj).
Morten Broberg afsluttede i sommeren 1996 sit
ophold ved Max-Planck-Insituttet für ausländi-
sches und internationales Patent-, Urheber- und
Wettbewerbsrecht i München, Tyskland. Dette op-
hold blev efterfulgt af et kortere ophold ved Al-
bert Ludwigs-Universität Freiburg, ligeledes i
Tyskland. Han har endvidere deltaget i konferen-
cer i Reykjavik, New York og København.
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Ole Due har afholdt kurser for advokater og
dommere i København og Aarhus og på Klarskov-
gård. Han har desuden holdt foredrag på nordisk
seminar i Helsingfors, på LO-skolen i Helsingør
og ved Nordisk Studenterjuriststævne på Kroger-
up. Han har endvidere været indleder og/eller
ordstyrer ved konkurrenceretsseminar i Køben-
havn arrangeret af Institut Européen d’Admini-
stration Publique, ved Fedération Internationale
de Droit Européen’s kongres i Berlin og ved Asso-
ciation Internationale de Droit Economique’s
kongres i Rom.

Dorte Køhler Frandsen har været på et syv
måneders ophold ved Det Europæiske Universi-
tets Institut (EUI) i Firenze og har herunder del-
taget i flere seminarer om europæisk integrations-
forskning samt et heldagsseminar i »Working
Group on the Sociology of European Union Law«.
Hun har desuden holdt oplæg på samt deltaget i
ugeseminar arrangeret af CORE, 17. F.I.D.E.-kon-
gres i Berlin samt internt offentligretligt seminar
»Den retlige kontrol med forvaltningen«.

Jesper Lau Hansen har ultimo november besøgt
Institute of Advanced Legal Studies, London.

Nick Hækkerup har deltaget i forskerkursus ved
Aarhus Universitet og i symposium om EU’s finan-
sielle interesser ved Uppsala Universitet. Har end-
videre foretaget interviews til brug for de retsso-
ciologiske dele af sit projekt i Finland, Sverige,
Grækenland, Italien, Spanien, Portugal, Østrig,
Frankrig, Luxembourg, Belgien, Tyskland og Hol-
land samt ved EU’s institutioner.

Ingrid Brix Jensen har været på studieophold
ved Max-Planck-Instituttet i München (januar).
Hun har desuden fremlagt projekt ved internt
Ph.D.-seminar (februar).

Mogens Koktvedgaard har deltaget i Nordisk
Varemærkeretsseminar i Stockholm (februar),
Nordisk Forskersymposium i Sverige (april) og
Nordisk Immaterialretsmøde i Svendborg (okto-
ber). Jens Valdemar Krenchel har deltaget i Det
nordiske Juristmøde i Stockholm (august). I no-
vember påbegyndtes et studieophold ved Max-
Planck Institut für Ausländisches und Internatio-
nales Privatrecht i Hamburg.

Henrik Palmer Olsen har været på et 2-måne-
ders studieophold i Paris. Har desuden holdt fore-
drag ved universitetet i Lund.

Peter Otken har foretaget en studierejse til In-
ternational Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia i Haag og deltaget i konferencer i Brux-
elles samt i det 34. Nordiske Juristmøde i Stock-
holm. Han har desuden holdt foredrag om folke-
retlige forudsætninger for militære operationer
på Flyvevåbnets Officersskole.

Jens Hemmingsen Schovsbo holdt foredrag i
Sigtuna ved Nordiska Immaterialrättsliga For-

skarnätverk (april), har været dansk rapportør ved
NIR-møde i Svendborg (oktober), og holdt fore-
drag i Oslo i Norsk Forening for Ophavsret og
Norsk Forening for Industriel Retsbeskyttelse (ok-
tober). Han har endvidere deltaget i konferencen
»Intellectual Property on the Internet« i London
(december).

Lise Skovby har foretaget studier ved EF-Dom-
stolens bibliotek i Luxembourg. Har desuden del-
taget i det 17. nordiske søretsseminar i Finland
(september) samt den 17. F.I.D.E. kongres i Berlin
(oktober).

Eva Smith har deltaget i en række møder og
kongresser i ud- og indland, bl.a. som dansk med-
lem af ECRI under Europarådet. I den forbindelse
har hun holdt foredrag over emner som: Menn-
skerettigheder, domstolenes virksomhed, beviser i
dansk straffeproces m.v. Hun har endvidere været
arrangør af det 26. Nordiske Studenter Juriststæv-
ne ved Københavns Universitet.

Henrik Stevnsborg har foretaget studierejser og
arkivrejser til Bruxelles, Århus og De sønderjyske
Landsdele. Har holdt foredrag og gæsteforelæst
bl.a. på Krogerup Højskole og Folkeuniversitetet
samt på faget historie ved Københavns Universitet.
Han var i juli-august ansvarlig nøglelærer for kur-
set »Environment, Ethics and Rights« på Kulturu-
niversitet ‘96.

Ditlev Tamm har været gæsteforelæser ved uni-
versitetet i Bergen (april) og Grønlands Universi-
tet, Nuuk (september) samt haft studieophold på
San Cataldo (november). Har deltaget med rap-
port i Société Jean Bodins kongres i Antwerpen
(maj) samt i Deutscher Rechtshistorikertag, Wien
(september). Har desuden holdt foredrag på Isti-
tuto Italiano di Studi Filosofici i Napoli (maj), på
europæisk retsikonografisk kongres i Amsterdam
(juni), på konferencen »Gli Universitá minori«,
Sardinien (oktober), på Det danske Institut i Rom
(november) og på Vrije Universiteit Bruxelles (de-
cember). Har yderligere holdt en række foredrag
for advokater, i foreninger, Folkeuniversiteter m.v.

Gæster ved instituttet:
Advokat Thomas C. Vinje, Bruxelles (Mads Bryde
Andersen).

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Moira Schie-
ner, Max-Planck-Institut für ausländisches und in-
ternationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbs-
recht i München (Morten Broberg).
Professor Antonio Piga, Universidad de Alcala,
Spanien (Henrik Stevnsborg).

Stab:
VIP:
Andersen, Mads Bryde: Professor; Bondeson,
Ulla: Professor; Dingel, Dorthe Dahlgaard: Ph.D.-

Det juridiske Fakultet46



stipendiat; Gomard, Bernhard: Professor; Han-
sen, Peter Ahlmann: Forskningsass.; Jensen, Han-
ne E. Storm: Akademisk arbejder; Koktvedgaard,
Mogens Georg: Professor; Lidegaard, Bo: Forsk-
ningsstipendiat; Olsen, Henrik Palmer: Forsk-
ningsass.; Rasmussen, Hjalte: Professor; Schovsbo,
Jens Hemmingsen: Adjunkt; Smith, Eva: Pro-
fessor; Sofsrud, Thorbjørn: Forskningsadjunkt;
Stevnsborg, Henrik: Lektor; Tamm, Ditlev: Profes-
sor; Ulfbeck, Vibe Garf: Forskerstipendiat.

TAP:
Brandt, Ingelise: Korrespondent; Christensen,
Hanne: Overassistent; Krogh, Hanne Sonja: Kon-
torfuldmægtig; Sandberg, Siv M. Sturesdotter:
Overassistent; Skjødt, Britt Ingegærd: Korrespon-
dent; Ørveile, Gerda Margrethe: Overassistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Hansen, Søren Friis: Europæisk koncernret.
Schovsbo, Jens Hemmingsen: Grænsefladespørgs-

mål mellem immaterialretten og konkurrence-
retten.

Publikationer:
Andersen M.B., Landrock P.: Encryption and In-

terception. The Computer Law and Security Re-
port 12, s. 342-348, Oxford, UK 1996.

Bondeson U.V.: Alternatives to Imprisonment –
Intentions and Reality (2nd ed.). Boulder 1996,
279 s.

–: Kast och kontinuitet. i: Professorsboken – Fyr-
tionio Lundakvinnor berättar, M. Wirmark et al,
s. 81-82, Lund 1996.

–: Law and Morality. Collection of Articles. (2nd
ed.). København 1996, 478 s.

–: The Significance of Negative Individual Preven-
tion – Address to the American Society of Cri-
minology at the Reception of the Sellin-Glueck
Award. i: Kriminalistisk Institut Årbog 1995,
Lene Ravn, s. 127-132, København 1996.

–: Ideologi och kriminologisk forskning rörande
de sk straffteorierna. i: Ideologi och empiri i
kriminologien. Rapport fra NSfKs 37. forskerse-
minar, s. 127-135, Reykjavik 1996.

–: Victim Compensation in Scandinavia. Korean
Association of Victimology, s. 1-25, Seoul 1996.

Broberg M.P.: The Registered Partnership for
Same-Sex Couples in Denmark. Child and Fam-
ily Law Quarterly Vol 8, No 2, s. 149-155, Bristol
1996.

–: The EC Commission’s Green Paper on the Re-
view of the Merger Regulation. European Com-
petition Law Review Vol 17, No 5, s. 289-294,
London 1996.

–: Fusionskontrol i Det Europæiske Fællesskab –
Påtænkte udvidelser af Kommissionens jurisdik-

tion. EU-ret og Menneskeret Vol 3, No 3, s. 151-
155, Copenhagen 1996.

–: Corporate Social Responsibility in the Euro-
pean Communities – The Scandinavian View-
point. Journal of Business Ethics Vol 15, No 6, s.
615-622, Dordrecht 1996.

–: »The Commission’s Juridiction over Mergers in
the Financial Sector. Legal Issues of European
Integration 2, s. 35-92, The Hague 1996.

–: ÉC Merger control. European Management
Journal Vol 14, No 6, s. 622-627, Oxford 1996. 

–: Geographic Allocation of Turnorer under the
Merger Regulation. World Competition – Law
and Economics Review Vol 20, issue 2, s. 23-43,
The Hague 1996.

–: Boganmeldelse af »Insurance Competition
Law« by A. Fitzsimmons. European competition
Law Review Vol 17, No 4, s. 271, London 1996.

–: Boganmeldelse af »Mergers under EEC Compe-
tition Law« by T. Portwood. Common Market
Law Review Vol 33, No 4, s. 848-850, Dordrecht
1996.

–: Boganmeldelse af »EC Competition Law – A
practical guide for companies« by S. Singleton.
Nordic Journal of International Law 1, s. 141-
144, Dordrecht 1996.

–: Boganmeldelse af »Yearbook of European Law
1993« by A. Barav and D. A. Wyatt (eds.). Euro-
pean Competition Law Review 2, s. 149-150,
Oxford 1996.

Due O.: »Danish Law in a European Context«, Da-
nish Law in a European Perspective. i: Danish
Law in a European Perspective, Dahl, Melchior,
Rehof, Tamm, s. 20, København 1996.

–: Problemet med EF-rettens effektivitet. i: Nor-
diskt lagstiftningssamarbete i det nye Europa,
Ulf Bernitz og Ola Wiklund, Ulf Bernitz og Ola
Wiklund, s. 11, Stockholm 1996.

–: Dassonville Revisited or No Cause for Alarm. i:
Legal Reasoning and Judical Interpretation of
European Law: Essays in Honour of Lord
MacKenzie Stuart, Dr. A.I.L. Campbell and Dr.
M. Voyatzi, s. 10, London 1996.

Gammeltoft-Hansen H.: Strafferetspleje III. Kø-
benhavn 1996, 208 s.

Hansen J.L.: Journalisten som manipulator – Børs-
rettens behandling af journalister. Retfærd 75,
s. 60, Oslo, Norge 1996.

–: Børsreformens lovforslag. Ugeskrift for Retsvæ-
sen 38, s. 346, København DK 1995.

–: Børsreformens love. Ugeskrift for Retsvæsen 9,
s. 93, København DK 1996.

–: Etableringspligt under fællesskabsretten – er
Børsreform II traktatstridig ? Ugeskrift for Rets-
væsen 39, s. 341, København DK 1996.

Koktvedgaard M., Levin M.: Lärebok i Immaterial-
rätt. Stockholm 1996, 441 s.
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–: Lærebog i Immaterialret, 4. udgave. København
1996, 405 s.

–: The Universe of Intellectual Property. Gewerbli-
ches Rechtsschutz und Urheberrecht 4, 1996, s.
3, Weinheim, Tyskland 1996.

Olsen H.P.: Den retlige aktør: Mekanisk eller auto-
nom? Juristen 1, s. 29-37, København 1996.

–: Hart og den formelle autonomi. Juristen 9, s.
382-386, København 1996.

–: Et forsvar for retsidealismen. Juristen 9, s. 369-
381, København 1996.

Rasmussen H.: Folkestyre, Grundlov og Højesteret
– Grundlovens §20 på prøve. København 1996,
120 s.

Rehof L.A., Dahl B., Melchior T., Tamm D.: Da-
nish Law in a European Perspective. Køben-
havn 1996, 543 s.

Schovsbo J.: Litterære og kunstneriske værker. i:
Juridisk formularsamling, M. Koktvedgaard, J.
Møller, P. Pontoppidan, s. 28, København 1996.

–: Ophavsret og industrielle rettigheder. Køben-
havn 1996, 330 s.

–: Grænsefladespørgsmål mellem immaterialret-
ten og konkurrenceretten. København 1996,
302 s.

–: Undtagelse fra vareudstyrsbeskyttelse – vare-
mærkelovens §2, stk. 2. Nordiskt Immateriellt
Rättsskydd 4, s. 20, Stockholm 1996.

–: Passer til Lego? Ugeskrift for Retsvæsen, s. 6,
København 1996.

–: Varemærkeretlig beskyttelse af industrielt de-
sign? Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, s. 16,
Stockholm 1996.

Stevnsborg H., Blüdnikow B.: Soldaten. Sønder-
jysk Månedsskrift, s. 343-347, Aabenraa 1996.

–, Blüdnikow B.: Generalen. Sønderjysk Måneds-
skrift, s. 275-280, Aabenraa 1996.

–, Blüdnikow B.: Statsministeren. Sønderjysk
Månedsskrift, s. 243-248, Aabenraa 1996.

–, Blüdnikow B.: Kongen. Sønderjysk Måneds-
skrift, s. 211-214, Aabenraa 1996.

–: Politiet i 1800 – tallet. Forsøg på en syntese. Po-
litihistorisk Selskabs Årsskrift, s. 5-29, Køben-
havn 1996.

–: Retshistorisk status. Ved Ditlev Tamms 50 års
fødselsdag (red.). København 1996, 64 s.

–, Blüdnikow B.: Anmeldelse af Hans Jeppesen
m.fl., Søfart, Politik. Identitet. Tilegnet Ole
Feldbæk. Weekend-Avisen. Bøger 23.-29.8., s.
14, København 1996.

Tamm D.: The Danes and Their Legal Heritage. i:
Danish Law in a European Perspective, Børge
Dahl, Torben Melchior, Lars Adam Rehof, Dit-
lev Tamm, s. 33-52, København 1996.

–: Eidora romani terminus imperii – Roman Law
in the North. i: Fundamina. a journal of legal
history, H. van Oosten, Ph. J. Thomas, DG. Kle-

yn, BC. Stopp, s. 39-52, Pretoria, Sydafrika
1996.

–: Mens vægteren sov ... Forbrydelse og straf i
Guldalderens København. i: Guldalderens Ver-
den, Bente Scavenius, s. 168-76, København
1996.

–: Professors and Politics – an outline. i: University
and Nation, Märtha Norrback, Kristina Ranki, s.
21-29, Helsinki 1996.

–: Ret, retskultur og følelser. Retfærd 72, Nordisk
juridisk tidsskrift 1, s. 4-10, Oslo 1996.

–: Dansk retshistorie. 2. udgave. København 1996,
338 s.

–: Konseilpræsidenten Jacob Brønnum Scavenius
Estrup. København 1996, 395 s.

–: While the watchman was asleep...... i: The Gol-
den Age Revisited. Art and Culture in Denmark
1800-1850, Bente Scavenius, s. 168-176, Køben-
havn 1996.

–: Gute Sitte und Ordnung: Zur Entwicklung und
Funktion der Polizeigesetsgebung in Dänem-
ark. i: Policey im Europa der Frühen Neuzeit,
Michael Stolleis, s. 509-530, frankfurt am Main
1996.

Det retsvidenskabelige Institut B

Undervisningsvirksomhed:
Instituttets undervisning omfatter for det første
en række af fagene på studiets grunduddannelse.
Hovedvægten er lagt på Offentlig Ret, hvortil
kommer Almindelig Retslære og Retten i Samfun-
det samt Juridisk Informationssøgning. For det
andet udbydes en lang række kurser på studiets
overbygning som f.eks. Arbejdsret, Forvaltnings-
lære, Socialret samt en række offentligretlige og
folkeretlige kurser.

Forskningsvirksomhed:
I det følgende angives de hovedforskningsprojek-
ter, som den enkelte medarbejder behandler.

1. Statsforfatningsret

1.1 Komparativ europæisk statsret
Projektets formål er at beskrive og at analysere
den retlige og politiske kontrol mellem parlamen-
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ter og regeringer i såvel teori som praksis i et ud-
valg af europæiske nationalstater.

Baggrunden for projektet, der ikke er EU-ret-
ligt, er behovet for at undersøge karakteren af den
almene demokratiske balance mellem de styrende
og de styrede inden for de enkelte lande for at sik-
re udviklingen af en harmonisk konsensus i et
centralistisk Europa. En sådan viden må anses for
grundlæggende for en gensidig forståelse af kvali-
teten af de demokratiske livsbetingelser med hen-
blik på nationalstaters, eventuelt regioners, fort-
satte stabile eksistens og deres samvirke i og uden
for EU (Henning Koch).

1.2 Den slesvigske model i Europa – en juridisk
analyse af nationale mindretals rettigheder
Efter Murens fald har minoriteter præget den eu-
ropæiske dagsorden. Borgerkrigen i det tidligere
Jugoslavien har vist, hvilke katastrofer mindretals-
konflikter kan føre til. Samtidig kæmper baskerne
for uafhængighed fra både Spanien og Frankrig,
og i Nordirland har konflikten efter en længere
våbenhvile atter kostet menneskeliv.

På den baggrund undersøger projektet i 1. del
den internationale beskyttelse af nationale mind-
retal, mens de statsretlige problemstillinger analy-
seres i 2. del. Efter en overordnet gennemgang af
de mulige problemer vil skole- og partilovgivning
samt forenings- og kirkeretten i det dansk-tyske
grænseland, mellem Tyskland og Polen samt i Øs-
trig blive præsenteret. Denne komparative del skal
danne grundlag for konklusionen i 3. del, der
bl.a. skal præsentere mulige løsningsmodeller
(Sten Harck).

1.3 Den Europæiske Union og det danske 
folkestyre
Projektet udspringer af en aktiv deltagelse i dels
Europa-Parlamentets arbejde dels i den verseren-
de retssag om Grundloven og Unionstraktaten.
Med udgangspunkt i det såkaldte »demokratiske
underskud« søges det klarlagt, hvordan Den Euro-
pæiske Union påvirker det danske folkestyre, her-
under Grundloven. Udover at klarlægge de ydre
betingelser for folkestyret, anses det for vigtigt at
analysere den samlede retsskabelsesproces og de
indirekte – muligvis utilsigtede – virkninger der
følger af at EU’s institutioner i stigende omfang
overtager de nationale rollehavenders opgaver
(Ole Krarup).

1.4 Menneskerettigheder og udviklingsbistand i
retlig belysning
Projektet belyser det grundlag som inddragelsen
af menneskerettighedsaspektet som henholdsvis
positivt og negativt kriterie i dansk udviklingsbi-
stand hviler på. Her analyseres de internationale

menneskerettighedsparametre, hvor der særlig
fremhæves de områder, hvor de europæiske for-
tolkninger af enkelte menneskerettighedsbegre-
ber kan adskille sig fra modtagerlandenes, set på
baggrund af de relevante internationale og regio-
nale menneskerettighedsinstrumenter. I forhold
til national forvaltningsret undersøges og diskute-
res den form hvorunder politikken gennemføres,
f.eks. igennem handlingsplaner og hensigtserklæ-
ringer, og hvilke konsekvenser dette har for mål-
sætningens gennemførelse, bl.a. i forbindelse
med overførslen til de private bistandsorganisatio-
ner (Lone Lindholt).

1.5 Racediskrimination
Projektets overordnede formål er at beskrive og
analysere rækkevidden af forbuddet mod race-
diskrimination på arbejdsmarkedet i et internatio-
nalretligt, EU- retligt og nationalretligt perspektiv.
Baggrunden for at fokusere på arbejdsmarkedet
er, at det særligt er racediskriminationen indenfor
arbejdslivet, som udgør en barriere for integrati-
on af etniske minoriteter i dagens Europa.

Nærmere afgrænset vil projektet indeholde en
analyse af det konkrete omfang af den retlige be-
skyttelse mod racediskrimination for så vidt angår
tredjelandsstatsborgere bosat i den Europæiske
Union. Projektet vil endvidere omfatte en under-
søgelse af, hvorvidt Danmark opfylder de interna-
tionale og EU-retlige forpligtelser på racediskrimi-
nationsområdet overfor lovligt bosiddende ud-
lændinge og etniske minoriteter i det hele taget
(Pia Justesen). 

1.6 Relativering af og sammenstød mellem 
menneskerettigheder
Projektets hovedspørgsmål er menneskerettighe-
dernes universalitet. Udgangspunktet for dette
spørgsmål tages i den situation, hvor centrale
menneskerettigheder kolliderer, og der som kon-
sekvens må foretages en afvejning mellem to rets-
kildemæssigt ligeværdige rettigheder. Analysen fo-
retages dels på globalt, regionalt og nationalt ni-
veau. Regionalt er analysen begrænset til den eu-
ropæiske region og nationalt til et eller flere ud-
valgte lande, heriblandt Danmark.

Konkret tages der udgangspunkt i konflikten
mellem materielle bestemmelser i FN’s Kvinde-
konvention og retten til religionsfrihed. På natio-
nalt niveau vil projektet koncentreres omkring
konkrete problemstillinger, der har relation til re-
ligionsfrihed for kvinder fra religiøse minoriteter
(Anette Lund Hansen).

1.7 Interesseafvejning ved partskonflikter, der
indebærer inddragelse af menneskerettigheder
Menneskerettigheder spiller efterhånden ikke
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blot en rolle i forholdet mellem staten og dens
borgere, men også for afgørelsen af retlige kon-
flikter mellem private, idet staten antages at have
en pligt til at sikre, at private ikke krænker andre
privates menneskerettigheder (»den indirekte
Drittwirkung«). Projektets emne er en undersø-
gelse af interesseafvejningen i sager, hvor det må
lægges til grund, at der findes en sådan »indirekte
Drittwirkung«. I projektet undersøges hvilke krite-
rier, Den Europæiske Menneskerettighedsdom-
stol lægger vægt på ved afgørelsen af sager, hvor
begge parter principielt kan påberåbe sig en men-
neskerettighed. Tilsvarende undersøges interesse-
afvejningen ved de danske domstoles praksis i så-
danne sager. Undersøgelsen foretages med hen-
blik på at analysere hvilken betydning det får for
menneskerettighedsbegrebet, at regler af menne-
skeretlig karakter (efterhånden) må inddrages i
løsning af konflikter mellem private (Marianne
Nørregaard).

1.8 Forfatningskontrol med grundrettigheder –
domstolene og lovgivningsmagten
Formålet med projektet er at diskutere danske
domstoles – især Højesterets – mulige fremtidige
rolle i beskyttelsen og udviklingen af individets
forfatningssikrede menneskerettigheder over for
lovgivningsmagten. Der redegøres for, hvor dom-
stolskontrollen i Danmark står i dag, og hvilke ge-
nerelle tendenser, der evt. kan spores i den nyeste
retspraksis. I den retspolitiske del gennemføres
komparative studier af forfatningskontrollen i
Tyskland og USA med henblik på en diskussion af,
hvilke teorier og fortolkningsprincipper og prø-
velsesstrategier, der – under hensyn til dansk de-
mokratisk kultur – er legitime i varetagelsen af
domstolskontrol med lovgivningsmagten (Jens
Elo Rytter).

1.9 Folkekirkens retlige grundstruktur
I en undersøgelse af folkekirkens nutidige situa-
tion lægges speciel vægt på belysning af medlem-
mernes og de lokale organers kompetence. Det
vurderes, hvorvidt folkekirkens forfatning rum-
mer paralleller til spændingen mellem lokalt selv-
styre og statens tilsyn på kommunalområdet. På
dette grundlag lægges der op til en samlet statsret-
lig karakteristik af folkekirken.

Interessen for medlemmernes kompetence er
hæftet op på et retsteologisk begreb, der er specielt
relevant i en evangelisk-luthersk kirke: »Det almin-
delige præstedømme« som betegnelse for en teo-
logisk ligestilling af alle kirkemedlemmer – lægfolk
og præster – uanset ydre forhold. En del af projek-
tet er overvejelse af samspillet mellem fagnormer
eller underliggende værdier og retten på det kirke-
retlige område (Lisbet Christoffersen).

2. Forvaltningsret
2.1 En fremstilling i almindelig forvaltningsret til
brug for undervisningen på Offentlig Ret, 3. år
(Steen Rønsholdt).

2.2 Revision og videreførelse af lærebogsprojekt
om »Offentlig forvaltning« (Carsten Henrichsen).

2.3 Persondatabeskyttelse i den offentlige sektor
Hovedforskningsprojekt vedrørende persondata-
beskyttelsen i den offentlige sektor. Persondatabe-
skyttelsesbegrebet analyseres i et retligt, historisk
og kulturelt perspektiv. Persondatabeskyttelsen i
dansk ret undersøges med udgangspunkt i sund-
hedssektoren, hvor de forskellige elementer i da-
tabeskyttelsen (registrering, opbevaring, anven-
delse, videregivelse, destruktion og arkivering)
inddrages med henblik på at diskutere, om per-
sondatabeskyttelsen imødekommer grundlæggen-
de hensyn til beskyttelse af den enkeltes integritet
og privatliv (Mette Hartlev).

2.4 EU-ret og dansk forvaltningsret
Udarbejdelse af en Ph.D.-afhandling om EU-ret-
tens påvirkning af dansk forvaltningsret. Vægten i
forskningsprojektet ligger navnlig på forvaltnings-
processuelle og forvaltningsorganisatoriske regler
samt på principperne om prøvelse ved de danske
domstole og administrative myndigheder af rettig-
heder støttet på fællesskabsretten. Også EU-ret-
tens påvirkning af materielle forvaltningsretlige
grundsætninger undersøges. Afhandlingen vil
inddrage såvel de retsgrundsætninger, som EF-
domstolen har udviklet i forhold til EU-traktatens
umiddelbart anvendelige bestemmelser, som de
regler Rådet og Europa-Kommissionen har fast-
lagt ved udstedelse af forordninger og direktiver
(Niels Fenger).

2.5 Magtfordrejning
Der arbejdes på et projekt, som skal analysere ud-
viklingen af læren om magtfordrejning i forvalt-
ningsretten. Projektet vil med udgangspunkt i teo-
ri og praksis om magtfordrejning redegøre for ho-
vedlinierne i den forvaltningsretlige begrebsud-
vikling og vil bl.a. sætte fokus på den betydning,
som udvalgte retlige aktører – herunder ombuds-
manden og retslitteraturen – har haft for retsdan-
nelsen (Michael Gøtze).

3. Retsinformatik

3.1 Dansk biblioteksret
Projektet tager sigte på at udarbejde en fremstil-
ling af de juridiske forhold af betydning for biblio-
teksvæsenet. Omfattet er alle bibliotekstyper, det
vil sige folkebiblioteker, forskningsbiblioteker
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m.fl. Den direkte biblioteksorienterede lovgiv-
ning, f.eks. folkebiblioteksloven og pligtafleve-
ringsloven, behandles som optakt til behandling
af juridiske spørgsmål af ikke specifik biblioteks-
mæssig karakter. Disse omfatter emner indenfor
bl.a. ophavsretten, databeskyttelsesretten, erstat-
ningsretten og strafferetten. Samlet søges dermed
tegnet en juridisk profil af biblioteksvæsenet på
kanten af det udfoldede informationssamfund
(Peter Blume).

4. Socialret
4.1 Der arbejdes på en samlet fremstilling af so-
cialretten. Denne inddeles i to hoveddele samt en
række specialdele. De to hoveddele udgøres af so-
cialrettens to grundelementer i forsørgelsen: Pen-
geforsørgelse og omsorgsforsørgelse. Hertil kom-
mer beskrivelsen af en række almene principper i
socialretten. Af specialemner er foreløbig planlagt
bistandslovens regler om børn og unge samt han-
dicappedes socialretlige stilling (Kirsten Ket-
scher).

5. Energiret

5.1 European Energy Law
Projektet er et fællesprojekt med 8 andre euro-
pæiske universiteter og er opdelt i to dele. Første
del omhandler den internationale energiret og
omfatter 6 kapitler: Introduktion; en beskrivelse
af de relevante institutioner; en analyse af mil-
jøaspektets integration i reguleringen af energi-
forsyningen; reguleringen af handel med energi,
herunder Energicharteret; den EU-retlige regule-
ring af energisektoren og endelig en komparativ
analyse af de forskellige administrative og regule-
ringsmæssige rammer, der fastlægges for aktivite-
terne af de enkelte lande. Den komparative analy-
se udarbejdes på grundlag af anden del, der foku-
serer på en national gennemgang af organiserin-
gen og reguleringen af de enkelte sektorer – olie,
naturgas, kul, elektricitet, varme og miljøforhold.
Det er således hele energikredsløbet, der belyses.
Projektet vil resultere i en lærebog, der vil blive
anvendt i undervisningen på overbygningsfaget
International Energy Law and the Environment
og udgives på Oxford University Press i 1998
(Anita Rønne).

6. Arbejdsret
6.1 Afhandlingsprojekt om lønmodtagerbeskyttel-
se i dansk arbejdsret. Projektet tager sigte på at
analysere den danske aftalemodel med særlig vægt
på balancen mellem lovgivning og kollektive afta-
ler. Baggrunden er den traditionelle vægt på kol-
lektive aftaler i dansk arbejdsret og de senere års
tendens til øget brug af lovgivning, herunder som

følge af et stigende antal EU-direktiver. Aftalemo-
dellen analyseres såvel på et abstrakt som et kon-
kret niveau. I den abstrakte analyse lægges vægt på
en række generelle elementer i aftalesystemet,
herunder regeldannelsen, de kollektive aftalers
retsvirkninger og udbredelse samt det fagretlige
processystem. I den konkrete analyse foretages en
nærmere behandling af afskedigelsesbeskyttelsen
i dansk arbejdsret (Jens Kristiansen).

7. Almindelig Retslære
7.1 Der arbejdes med udvikling af et lærebogs-
grundlag og med specialstudier inden for udvalg-
te emner (Henrik Zahle).

8. Retten i samfundet
8.1 Arbejder fortsat med temaer beslægtet med
konfliktløsning. Emnet anskues således, at der an-
lægges såvel et samfunds- som individperspektiv,
og værdigrundlagene i forskellige former for kon-
fliktløsning analyseres ud fra disse vinkler (Vibeke
Vindeløv).
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–: Hvad kan EU gøre for kvinderne? i: Retsviden-
skabeligt Institut B. Årsberetning 1996., Peter
Blume, Lisbeth Dick og Michael Gøtze (red.), s.
99-108, København 1996.

–: Codigo Europeo de las Minusvalias. i: Codigo
Europeo de las Minusvalias, Santiago Munoz
Machado, Rafaez de Loronzo, s. 1309-1350, Ma-
drid 1996.

Knudsen T., Hartlev M., Walsøe P.: Justitsvæsenets
fremtidige organisering. Projekt »Offentlig sek-
tor«. København 1996, 89 s.

Koch H.: Book Review: Eyassu Gayim »The Eritre-
an Question«. Nordic Journal of International
Law Vol. 65 No.2, s. 313-319, The Hague 1996.

–: »Den materielle foreningsfrihed og besættel-
sen«. Juristen, s. 112-118, København 1996.

–: Om tolerancens grænser. i: Demokrati – 40 ind-
læg, s. 24-28, Krogerup Højskole 1996.

–: Politistaten Danmark? i: Retsvidenskabeligt In-
stitut B. Årsberetning 1996., Peter Blume, Lis-
beth Dick og Michael Gøtze (red.), Peter Blu-
me, Lisbeth Dick og Michael Gøtze (red.), s.
109-116, København 1996.

Krarup O.: EU-retten på vej til at kvæle det danske
retssystem. Lov & Ret 04, s. 11-14, København
1996.

–: Retten, magten og moralen. København 1996,
170 s.

–: Kan Øresundsbroen bære? i: Retsvidenskabeligt
Institut B. Årsberetning 1996., Peter Blume, Lis-
beth Dick og Michael Gøtze (red.), s. 117-132,
København 1996.
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Retsvidenskabeligt Institut B. Årsberetning
1996., Peter Blume, Lisbeth Dick og Michael
Gøtze (red.), s. 133-144, København 1996.

Rønne A.: The Road to a Competitive Energy Mar-
ket – The Polish Draft Energy Law – Will It
Work? Journal of Energy and Natural Resources
Law Vol. 14, no.1, s. 99-107, London 1996.

–: Energipolitik i EU. i: Den Store Danske En-
cyklopedi, s. København 1996.

–: The Legal Dimension of Sustainable Develop-
ment with the Emphasis on the Energy Sector.
Retfærd Special Issue, s. 54-65, København
1994.

–: Retfærd. Special Issue, s. 4-66, København 1994.
Rønsholdt S.: Nogle bemærkninger til professor,

dr.jur. Eva Smiths behandling af Nørrebrosa-
gen. Ugeskrift for Retsvæsen, s. 315-320, Køben-
havn 1996.

Vindeløv V.: Reza Banakar: Rättens dilemma – om
konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle.
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 83. år-
gang, s. 81-84, Greve 1996.

–: Konflikteskalering. i: Retsvidenskabeligt Institut
B. Årsberetning 1996., Peter Blume, Lisbeth
Dick og Michael Gøtze (red.), s. 151-154, Kø-
benhavn 1996.

Zahle H.: Om polycentri og retlig pluralisme. i:
Retsvidenskabeligt Institut B. Årsberetning
1996., Peter Blume, Lisbeth Dick og Michael
Gøtze (red.), s. 155-159, København 1996.

–: Regering, forvaltning og dom. Dansk forfat-
ningsret bd 2, 2.udg. København 1996, 387 s.
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Mette Hartlev (red.), s. 53-61, København 1996.
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140-144, København 1996.

–: Naturret – fortid eller nutid? Retfærd 74, s. 17-
25, København 1996.

–: European Harmonization and Legal. i: Dealing
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To reguleringstradioner. Om sondringen mel-
lem offentlig ret og privatret, Ellen Margrethe
Basse & Henrik Zahle (red.), s. 103-111, Køben-
havn 1996.

–, Basse E.M.: Indledning. i: To reguleringstraditi-
oner. Om sondringen mellem offentlig ret og
privatret, Ellen Margrethe Basse & Henrik Zah-
le (red.), s. 9-24, København 1996.079

Det retsvidenskabelige Institut C

Undervisningsvirksomhed:
Instituttets undervisning omfatter for det første
en række af fagene på studiets grunduddannelse:
Hovedvægten er lagt på familie- og arveret og de
formueretlige fag (Ejendomsret, Obligationsret),
hvortil kommer folke- og EU-ret og dele af offent-
lig ret samt skatteret. For det andet udbydes en
lang række kurser på studiets overbygning.

Forskningsvirksomhed:
Medarbejdernes forsknings- og undervisningsvirk-
somhed ligger hovedsagelig inden for følgende
retsvidenskabelige fagområder: Formueret, skatte-
ret, dele af offentlig ret, folke- og EU-ret samt fa-
milie- og arveret. En væsentlig del af medarbejder-
nes forsknings- og undervisningsvirksomhed be-
står i at tilvejebringe lærebøger og materialesam-
linger m.v. som grundlag for undervisningen i en
række hovedfag i det juridiske studium.

1. Formueret (Obligationsret og Ejendomsret)
1.1. Arbejdet med Ph.D.-afhandling. Titlen er nu
fastlagt til »Internationale ejendomsretlige kon-
flikter i dansk ret«. Afhandlingen belyser udover
dansk ret tillige amerikansk ret og internationale
konventioner på området, herunder EU-konkurs-
konventionen (Ulrik Rammeskow Bang-Peder-
sen).

1.2. Indsamling og bearbejdning af materiale til
brug for en fremstilling af dansk rets regler om
forældelse af formueretlige krav er i det væsent-
lige blevet afsluttet, således at udarbejdelse af en
håndbogsmæssig fremstilling vil blive påbegyndt –
og muligvis afsluttet – i 1997.

Kommentarerne i Karnovs Lovsamling til lov
om erstatningsansvar er blevet revideret med sær-
ligt henblik på ikrafttrædelsen pr. 1. januar 1997
af overførslen af reglerne om børns m.fl.’s erstat-
ningsansvar fra myndighedsloven til erstatnings-
ansvarsloven. Også kommentarerne til lov om pa-

tientforsikring er blevet revideret i forbindelse
med vedtagelsen af to ændringslove i december
1996; særskilte kommentarer til ændringslovene
er under udgivelse.

I forbindelse med koreferentindlæg på Det 5.
nordiske AIDA-kolloquium er et bearbejdet ind-
læg om standardiseret udmåling af erstatning for
personskade under udgivelse (Bo von Eyben).

1.3. Der er arbejdet med den internationale
købelov (FN/CISG-konventionen af 1980), omfat-
tende del I (Field of Application), del II (Formati-
on of Contract), del III (Sale of Goods) samt del
IV (Final Provisions). Det i 1996 færdiggjorte ar-
bejde – hvilket udgør 2. étape i et større CISG-pro-
jekt – tager specielt sigte på konventionens anven-
delse i Skandinavien. Resultaterne er blevet of-
fentliggjort på engelsk som selvstændig publikati-
on, idet bogen er blevet pensum i grundfaget Ob-
ligationsret (jurastudiets 2.-3. år). Det 3. led i
CISG-projektet, som udarbejdes i samarbejde med
en udenlandsk kollega, offentliggøres i 1997 (Et
selvstændigt samarbejdsprojekt om CISG del IV er
fortsat hvilende).

Der er desuden arbejdet med dansk inden-
landsk købsret efter Købeloven af 1906 med sene-
re ændringer. Forskningsresultaterne indgår i en
ny lærebog om dansk indenlandsk køb, som er
blevet udgivet i december 1996. Bogen er fra janu-
ar 1997 pensum på Formueret 1. år.

Der er arbejdet videre med projektet til udvik-
ling af hypertekst undervisningsprogrammer:
Computer Assisted Legal Instruction, Legal Edu-
cation Automation Project (»CALI/LEAP«). Som
et led i et samarbejde mellem interne og eksterne
lærere i de formueretlige fag arbejdes der fortsat
på den videre udvikling af EDB øvelser til studen-
terbrug i grundfagene Formueret (1. År), Ejen-
domsret samt Obligationsret (2.-3. År) (Joseph
Lookofsky).

1.4. Arbejdet med sidste fase af kommentar til lov
om landbrugsejendomme i samarbejde med land-
inspektør Chr. Jørgensen, Strukturdirektoratet og
professor Helge Wulff, Landbohøjskolen. Ajour-
ført lærebog om tinglysning med henblik på udgi-
velse af 2. udg. samt domssamling hertil. Fortsat
arbejdet med afhandling om forpagtningsaftaler
vedrørende landbrugsjord. Desuden fortsat arbej-
det vedr. projektet om Computer Assisted Legal
Instruction (CALI), der stiller edb-baserede, juri-
diske opgaver til rådighed for de studerende (Pe-
ter Mortensen).

1.5. Fortsat arbejdet med Ph.D.-forskningsprojekt
inden for international privatret. Emnet for forsk-
ningsprojektet er Bruxelles-konventionens regler
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om domstolenes kompetence i sager om aftaler og
om erstatning uden for kontrakt, når parterne
ikke selv har taget stilling til kompetencespørgs-
målet. Reglerne betragtes ud fra en EF-retlig syns-
vinkel, og målet er at undgå at tage udgangspunkt
i et bestemt nationalt retssystem. På den baggrund
er det først og fremmest EF-domstolens domme
om fortolkningen af konventionen, der gøres til
genstand for analyse og fortolkning. Imidlertid
inddrages også national retspraksis i betydeligt
omfang. I forskningsprojektet diskuteres de gæl-
dende regler og deres begrundelse, ligesom for-
slag til ændringer inddrages, hvor det er relevant
(Ketilbjørn Hertz).

1.6. Arbejdet med en fuldstændig omarbejdet og
udvidet udgave af bogen »Forsikringsret«, som ud-
gives februar 1997. Arbejder herudover med arti-
kel om ulykkesforsikring (Ivan Sørensen).

2. Folke- og EU-ret
2.1. Arbejdet videre med forskningsprojekt om
miljøansvaret, som ikke blev afsluttet i 1996, men
forventes afsluttet i 1997 (Peter Pagh-Rasmussen).

2.2. Arbejdet på færdiggørelse af en afhandling
om diskriminationsbegrebet samt kommentar til
dansk anti-diskriminationslovgivning og monogra-
fi om international arbejdsret. Der arbejdes med
revision af EMRK-Kommentar samt engelsk udga-
ve af International Human Rights Law. Endvidere
er udarbejdet manuskript til en fremstilling ved-
rørende reklameret. Rapport vedrørende imple-
mentering af den humanitære folkeret i Danmark
(Lars Adam Rehof).

2.3. Arbejdet med Ph.D.-projekt: »Økologisk
mælk – Analyse af retlige og faktiske problemstil-
linger vedr. produktudviklings- og afsætningsmu-
ligheder for økologisk mælk og mejeriproduk-
ter«. Projektet er en analyse af nuværende dansk
lovgivning med inddragelse af den historiske ud-
vikling inden for mejeridrift og inden for lovgiv-
ning vedr. mælk og mejeriprodukter, EU-lovgiv-
ning vedr. mejerier, mælk og mejeriprodukter,
markedsstrukturer, aktører i forhold til den dan-
ske lovgivningsproces, viden inden for det veteri-
nære område, samfundsideologi, opfattelser af
sundhed og værdisyn. – En retsdogmatisk og rets-
sociologisk analyse af lovgivningen i en herme-
neutisk og viden/magt sammenhæng. Tysk lovgiv-
ning inddrages som komparativt element (Anne
Vitting). 

3. Offentlig ret
3.1. Forvaltningsretlige undersøgelser vedr. eksa-
miner m.v. (Holger Hansen).

4. Familie- og arveret
4.1. Arbejdet på en lærebog i Familieret til brug
for de 1. års studerende (sammen med Jesper Vor-
strup Rasmussen). Herudover arbejdes på en
kommenteret udgave af Lov om Ægteskabets Rets-
virkninger (sammen med advokat Jørgen Grøn-
borg). Også pensionsretlige spørgsmål særlig in-
den for familieretten gøres til genstand for under-
søgelse og redegørelser. Endelig arbejdet med ret
og etik inden for bioteknologien, herunder gen-
test, genscreening og genterapi, kunstig befrugt-
ning, transplantation og transgene dyr. Dette ar-
bejde omfatter en lang række komparative studi-
er, og som led heri deltaget i en række internatio-
nale projekter (Linda Nielsen).

4.2. Arbejdet med Ph.D.-projekt om dementes
retsstilling. Løbende arbejde med den retsdogma-
tiske undersøgelse, herunder beskrivelse af det
person- familie- og arveretlige område samt det af-
taleretlige område i relation til demente. Beskri-
velse af den retlige polycentri som teoretisk meto-
de for projektet samt den postmodernistiske ind-
faldsvinkel som baggrund for den kvalitative inter-
viewform. 

Udarbejdelse af interviewguide samt udførelse
af 2 pilotinterview og 8 interview med nære
pårørende til demente (Dorthe V. Buss).

5. Skatteret
5.1. Forberedt en 3. udgave af »Skattemyndighe-
dernes Kompetence 2. udg. 1996« (Svend Gram
Jensen).

Studieophold i udlandet:
Joseph Lookofsky: Studierejse til New York Uni-
versity, New York, U.S.A.

Dorthe V. Buss: 1 måneds ophold i Australien
med besøg hos The Office of the Public Advocate
og The Guardianship and Administration Board i
Melbourne samt Kriminalistisk Institut på Univer-
sity of Melbourne. Herunder besøg hos The Guar-
dianship and Administration Board i Sydney samt
University of Sydney og staten New South Wales
ældreministerium.

Stipendiat og Licentiatvejledning:
Isi Foighel: Vejleder for 5 Ph.D.-studerende.

Joseph Lookofsky: Vejleder for 2 Ph.D.-stude-
rende. Begge projekter har et internationalt pri-
vatligt perspektiv.

Linda Nielsen: Licentiatvejledning til Dorthe V.
Buss og Annette Kronborg.

Peter Pagh: Licentiatvejledning til Anne Vitting,
et projekt om økologisk mælk.

Lars Adam Rehof: Vejleder for Ph.D.-studeren-
de Anette Lund Hansen.
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Ivan Sørensen: Vejledning af stipendiat fra Li-
tauen.

Redaktionsvirksomhed m.v.:
Bo von Eyben er medlem af hovedredaktionen for
Karnovs Lovsamling og er redaktør for tidsskriftet
»Justitia«.

Joseph Lookofsky er medlem af redaktionen for
Obligationsretlig domssamling.

Peter Mortensen er redaktionsmedarbejder ved
Karnovs Lovsamling.

Linda Nielsen er medlem af redaktionskomi-
teen for Lov og Ret udgivet af Advokatsamfundet.
Advisory editor vedr. The Journal of Social Wel-
fare & Family Law.

Peter Pagh er medredaktør på Schultz udgivelse
om EU’s miljøret samt medredaktør på forsik-
ringshøjskolens nye samling om miljøretlige af-
gørelser og domme. 

Lars Adam Rehof er medlem af redaktionsko-
mitéen for Folketingets Festskrift i anledning af
150-års jubilæet.

Ivan Sørensen er medlem af redaktionskommi-
téen for Forsikrings- og erstatningsretlig doms-
samling og medlem af redaktionen for obligati-
onsretlig domssamling. 

Medlemskab af udvalg, kommissioner m.v.:
Ulrik R. Bang-Pedersen: Medlem af Ph.D.-studie-
nævnet.

Dorthe V. Buss: Deltager i menneskerettigheds-
gruppen på Københavns Universitet. Medlem af
Alzheimerforeningens retsudvalg.

Bo von Eyben: Medlem af Ankekommissionen
vedrørende eksamensklager. Formand for institut-
biblioteksudvalget. Formand for Taksationskom-
missionen for Sjælland m.v. Medlem af bestyrelsen
for Dansk Selskab for Forsikringsret.

Isi Foighel: Dommer i Menneskerettighedsdom-
stolen i Strasbourg.

Holger Hansen: Studieleder indtil 20.8.1996 og
medlem af Fakultetsrådet. Medlem af bestyrelsen
for Demokratifonden (Udenrigsministeriet).

Ketilbjørn Hertz: Medlem af Ph.D.-studienæv-
net.

Svend Gram Jensen: Medlem af bestyrelsen for
Rejsefonden for juridiske kandidater og studeren-
de, overretssagfører Bernths Rejselegat og Henri-
ette Melchiors Stiftelse. 

Joseph Lookofsky: Medlem af Intergruppen
hhv. Forskningsintergruppen. Medlem af ledelses-
gruppen og samarbejdsudvalget indtil marts 1996.
Generalsekretær for Den danske Komité for kom-
parativ Ret (Association International des Scien-
ces Juridiques).

Peter Mortensen: Medlem af biblioteksudval-
get. Medlem af styregruppen for Tværfag. Næst-

formand i samarbejdsudvalget. Bestyrelsesfor-
mand for Rejsefonden for juridiske kandidater og
studerende og bestyrelsesmedlem i Bernths rejse-
legat. Individuelt medlem af Comite Europeen de
Droit Rural (C.E.D.R.).

Linda Nielsen: Medlem af Det Juridiske Fakul-
tetsråd, medlem af Styringsgruppen for det Tvær-
fakultære Satsningsområde Bioteknologi, og med-
lem af Institutbestyrelsen på Retsvidenskabeligt
Institut C. Medlem af bestyrelsen for International
Society of Family Law, næstformand i Justitsmini-
steriets Børnelovsudvalg, medlem af Boligministe-
rens Lejelovskommission, medlem af Indenrigsmi-
nisterens Opgavekommission, medlem af Elektri-
citetsrådet, medlem af Etisk Råd, medlem af Nor-
disk Komité for Bio-etik, medlem af Justitsministe-
riets arbejdsgruppe om anvendelse af DNA-profil
analyser i straffesager, suppleant i Procesbevil-
lingsnævnet.

Peter Pagh: Medlem af styregruppen for miljø
under Ledelsessekretariatet.

Lars Adam Rehof: Formand for Dank Røde
Kors’ folkeretsudvalg. Medlem af bestyrelsen for
Dokumentations- og rådgivningscentret vedrøren-
de racediskrimination (DRC). Medlem af bestyrel-
sen for International Commission of Jurists (ICJ)
– Danish Section.

Ivan Sørensen: Medlem af samarbejdsudvalget
og ledelsesgruppen. Formand for bestyrelsen i
ROSA (Daghøjskole).

Gæsteforelæsninger og rejser:
Isi Foighel: Forelæst ved University of Hong Kong,
Bar Association and Suprime Court, Hong Kong,
International Red Cross, Macao, Tel-Aviv Universi-
ty, The Interdisciplinary College, Tel-Aviv og Nor-
disk Studenterjuriststævne, København.

Peter Mortensen: Forelæst om regulering af fast
ejendom ved Finansrådets kursus om »Pengeinsti-
tutterne og ejendomsomsætningen«, Lyngby.

Peter Pagh: Foredragsholder ved: Konference i
Helsinki under det af Nordisk Råd finansierede
forskningsprogram om europæisk integration,
forelæsningsrække på Lunds universitet i EU-mil-
jøret, Selskab for Dansk miljørets nordiske mil-
jøretskonference, DAKOFA´s konference om lo-
vudkast om jordforurening, arrangement i forbin-
delse med Københavns kulturår og Nordisk Jurist-
møde i Stockholm.

Lars Adam Rehof: Forelæsning ved Asser Insti-
tute, Haag. 

Stab:
VIP:
Foighel, Isi: Professor; Hansen, Erik Holger: Lek-
tor; Jensen, Svend Gram: Lektor; Kronborg, An-
nette: Adjunkt; Lookofsky, Joseph Michael: Profes-
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sor; Mortensen, Peter: Lektor; Nielsen, Linda:
Professor; Pagh-Rasmussen, Peter: Lektor; Rehof,
Lars Adam: Lektor; Sørensen, Ivan: Lektor;
Taksøe-Jensen, Finn: Professor; Von, Eyben Bo Ed-
ler: Professor.

TAP:
Andersen, Marianne Momme: Overassistent; Chri-
stensen, Lone Lintz: Korrespondent; Christian-
sen, Inge: Assistent; Jerle, Pia: Overassistent; Lavt-
sen, Elsebeth: Korrespondent; Nielsen, Jytte Hvid-
sø: Kontorfuldmægtig; Van, De Velde Bodil Marg-
rethe: Assistent; Willer, Mette Vibeke: Overassi-
stent.

Ph.D.-afhandlinger:
Dam, Henrik: Ægtepagter.
Kronborg, Annette: Faderskab – et internationalt

privat- og procesretligt studium.

Publikationer:
Bock E., Danø K., Olsen J., Sandøe P., Nielsen L.,

Glebe-Møller J.: Strategi for forskning og under-
visning i Bioteknologi 1996- 2002. København
1996, 1-112 s.

Eyben von B.: Erstatning for »loss of a chance«? i:
Patient- och läkemedelsförsäkringarna vid ett
vägskäl – Vänbok till Carl E. Sturkell, R. G.
Blomberg, C. Espersson, U. Hellbacher, E. Ni-
elsson, s. 79-102, Stockholm 1996.

Gram Jensen S.: Om begreberne »ret« og »retfær-
dighed«. Juristen 9/nov., s. 345-355, København
1996.

–: Skattemyndighedernes kompetence 2. udgave.
København 1996, 110 s.

Lookofsky J.: At fremme en ensartet anvendelse af
CISG. De første 100 afgørelser om den interna-
tionale købelov. Ugeskrift for Retsvæsen Sær-
tryk, s. 6, København 1996.

–: Køb – Dansk indenlandsk købsret. København
1996, 208 s.

–: Understanding the CISG in Scandinavia. Kø-
benhavn 1996, 193 s.

Nielsen L.: Genetic testing and privacy: a Euro-
pean perspective. Law and the Human Genome
Review 4, s. 18, 1996.

–: Use of Medical Data on the Labour Market. A
Danish Draft Bill. i: 17th International Confe-
rence om Data Protection, Copenhagen 1995,
Proceedings, Registertilsynet, s. 9, København
1996.

–: Pruebas genéticas y derecho a la intimidad: una
perspectiva europa. Revista de Derecho y Geno-
ma Humano 4. juni, s. 20, 1996.

–: Procreative Tourism, Genetic Testing and The
Law. i: Families across Frontiers, Ed. Nigel
Lowe, Gillian Douglas, s. 18, 1996.

–: Living Organ Donors – Legal Perspectives from
Western Europe. i: Living Organ Donation in
The Nineties: European Medico- Legal perspec-
tives, David P. T. Price, B, A., Professor Dr. Hans
Akveld, s. 15, England

–, Frost L.: Children and the Convention: The Da-
nish Debate. i: Children’s Rights – A comparati-
ve perspective, Michael Freeman, s. 28, England
1996. 

–: Legal consensus and divergence in Europe in
the area of asisted conception – room for har-
monisation? i: Creating the Child. Ethics, Law
and Practise of Assisted Procreation, Donald
Evans, s. 20, Holland 1996.

–: Legal consensus and divergence in Europe legi-
slation in the area of Human embryology –
room for harmonisation? i: Conceiving the Em-
bryo. Ethics, Law and Practise in Human Em-
bryology, Donald Evans, s. 14, Holland 1996.

–: Bio Banker – den retlige regulering af bioban-
ker. Love og rekommandationer. i: Bio Banker,
Linda Nielsen, Povl Riis, Gert Almind, Nils
Strandberg Pedersen, s. 109, København 1996.

–: Health science information banks – bio banks.
i: Health science information banks – bio
banks, Linda Nielsen, Povl Riis, Gert Almind,
Nils Strandberg Pedersen, s. 109, København
1996.

–: Regler og lovgivning i Norden, EU og internati-
onalt. i: Genterapi på människa – Vad kan vi?
Vad bör vi?, Nordisk Ministerråd, s. 6, Køben-
havn 1996.

–: Anmeldelse af: Hans Viggo Godsk Pedersen:
»Familie- og Arveret«. FSR’s forlag 1996. Fore-
ningen af Statsautoriserede Revisorer. Ugeskrift
for Retsvæsen, s. 2, København 1996.

–: Anmeldelse af: Noe Munck og Finn Taksøe-
Jensen: Særeje. Nye særejeformer og deres be-
nyttelse ved generationsskifte. Ugeskrift for
Retsvæsen, s. 3, København 1996.

–: Pres på forskerne. i: Rapport fra Konference
om forskningsetik, s. 8, København 1996.

–: Equality and Care in Danish Family Law and
Law of Inheritance. i: Danish Law in a Euro-
pean Perspective, Dahl, Melchior, Rehof,
Tamm, s. 33, København 1996.

–: Familieretlig underholdspligt over for børn. i:
Familjestöd, familjebegrepp & underhållsskyl-
dighed mot barn – i de nordiska länderna, s. 14,
1996.

Pagh P.: Udviklingen i dansk ret. i: Yearbook of in-
ternational environmental Law, Günther
Handl, s. 409-411, 1995.

–: Miljøet i den Europæiske Union. Juridisk grund-
lag. i: Schultz lovkommentarer, s. 51, 1995.

–: New Danish Act on strict liability for environ-
mental damage. Sweet & Maxwell, s. 4, 1995.
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–: The direct effect doctrine and EC environmen-
tal law. Nordic Journal of International Law, s.
34, 1995.

–: Commentary to Ott and Schäfer, Widening the
Scope of Environmental Liability. i: Law and
Economics of the Environment, Erling Ide &
Roger van den Bergh, s. 109-114, 1996.

–: State Responsability for Contaminated Soil in
Denmark. i: In a World Survey of environmen-
tal Law, Stefano Nespar, s. 129-140, 1996.

–: Experiences of and Plans for the Codification of
Environmental Law in Denmark. i: Codification
of Environmental Law, Bocken and Ryckborst,
s. 143-153, Belgien 1996.

–: Dansk bidrag til Kommissionens Study Contract
on Civil Liability for remedying Environmental
damage in the European Union. i:, U.K.
Lawfirm Mckenna and Co., s. 50, 1996.

–: Miljøretlige afgørelser og domme (medredak-
tør). Institutpublikation 1996, s.

–: Anmeldelse af Basse, Miljøkonsekvensvurderin-
ger. UfR B, s. 423-424, 1996.

–: Kommunale indsamlingsordninger for affald.
UfR B, s. 354-357, 1996.

–: Forslag til lov om forurenet jord – en trussel
mod retsikkerheden. UfR, s. 243-257, 1996.

–: EU-miljøret. 1996, 650 s.
Rehof L.A., Dahl B., Melchior T., Tamm D.: Da-

nish Law in a European Perspective. Køben-
havn 1996, 543 s.

Taksøe-Jensen F.: Afgift af arv og gave, kompendi-
um. København 1996, 121 s.

–, Ilkjær-Jordan B.: Andelslegatarer, sumarvinger
og genstandsarvinger. Ugeskrift for Retsvæsen
B, s. 475-479, København 1996.

von Eyben B.: Karnov på edb. i: Karnovs historie,
W. E. von Eyben, s. 114-120, København 1996.

–: Kommentarer til lov nr. 1120 af 20. december
1995 om erstatning for lægemiddelskader.
Karnovs Lovsamling Hæfte 6/1995, s. 10103-
10110, København 1996.

–: Kommentar til lov om erst.ansvar, Lov om erst.
til ofre for forbrydelser, Lov om patientforsikr.,
Lov om erst. f. lægemiddelskader, Lov om blø-
dererstat.fonden, Lov om erst. f. skader forårs.
stormflod. i: Karnovs Lovsamling, 14. udgave,
Bo von Eyben, W. E. von Eyben, Jørgen Nørga-
ard, s. 3782-3826/3832-3835, København 1996.

–: Danish Property Law. i: Danish Law in a Euro-
pean Perspective, Børge Dahl, Torben Melchi-
or, Lars Adam Rehof, Ditlev Tamm, s. 201-228,
København 1996.

Det retsvidenskabelige Institut D

Historik
Kriminalistisk Institut var det første institut på Det
rets- og statsvidenskabelige Fakultet. Dets område
var dengang kriminologi og strafferet. Senere blev
der oprettet andre juridiske institutter på Fakulte-
tet, og de er med tiden blev samlet i de tre retsvi-
denskabelige institutter, A, B og C. I modsætning
til Kriminalistisk Institut er de tre andre institutter
ikke fagspecifikke. 

I 1996 blev det faglige indhold i to stillinger ved
Kriminalistisk Institut ændret fra kriminologi til
retssociologi (et nyoprettet professorat og et eksi-
sterende lektorat, der blev nybesat). De to stillin-
ger blev besat med dr. jur., mag.scient.soc. Flem-
ming Balvig og D. Crim. Annika Snare. Ved årets
begyndelse flyttede professoren i kriminologi til et
af de retsvidenskabelige institutter. Disse begiven-
heder gjorde det naturligt for instituttet at ændre
navn til Det retsvidenskabelige Institut D.

Professor, dr. jur. Finn Taksøe-Jensen, der er an-
svarlig for arveret, generationsskifte og skatteret,
flyttede til instituttet. Det samme gjorde overassi-
stent Mette Willer. I et nyoprettet adjunktur i skat-
teret ansattes lic. jur. Henrik Dam.

To af instituttets Ph.D.-studerende, Lillian Ti-
batemwa-Ekirikubinza og Malene Frese Jensen,
har afsluttet deres studier og erhvervet graden.
Som nye Ph.D-studerende har vi fået cand. jur. et
phil. Helle Blomquist, cand. jur. Rasmus Kristian
Feldthusen og drs. Peter Kruize.

Nedenfor følger nærmere redegørelser for de
enkelte medarbejderes arbejde. På dette sted skal
alene fremhæves, at Jørn Vestergaard har overta-
get hvervet som studieleder for jurastudiet.

Instituttets fagområder

Arveret og dødsboskifteret
Genstanden for arveretten er – som for skifteret-
ten – de formueretlige aktiver og passiver, som
kan overføres til andre i tilfælde af død, og som til-
hørte, respektive påhvilede den afdøde i dødsøje-
blikket. Det samlede sæt af arve- og skifteretlige
regler afgør dels, hvad der skal ske med de aktiver,
afdøde efterlod sig, dels om og hvordan afdødes
kreditorer kan opnå dækning for deres krav. De
arveretlige regler fastlægger, hvem der legalt eller
ifølge testamente er arvinger, og hvor meget og
hvad den enkelte arving skal arve af det, der er i
behold i boet, medens de skifteretlige regler regu-
lerer afviklingen af dødsboet mellem arvingerne
og kreditorerne og navnlig er bestemmende for,
hvordan afdødes kreditorer skal dækkes eller sik-
res dækning.
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Generationsskifte
Faget generationsskifte omfatter formueværdiers
overgang til næste generation ved gave, salg, arv
eller ved kombinationer heraf. Det karakteristiske
er, at formålet med dispositionerne er at sikre de
personer, der overtager aktiverne, og/eller at sik-
re aktiverne. Et generationsskifte foregår ofte –
men ikke altid – således, at værdier overgår til
børn, børnebørn, ægtefælle, beslægtede eller be-
svogrede. Sker det fuldt ud ved gave, tales om et
fremrykket generationsskifte. Omfatter den plan-
lagte overførsel en virksomhed, tales om virksom-
hedsgenerationsskifte, og ellers om privat genera-
tionsskifte. Faget omfatter de familieretlige regler
(ægtefællers aftaler om ægteskabets formueord-
ning), de arveretlige regler, de skifteretlige regler
samt reglerne om afgift af arv og gave. 

Kriminologi
Kriminologi er studiet af kriminalitetens udbre-
delse, årsager og virkninger. Medens strafferetten
beskæftiger sig med kriminalitet ud fra en juridisk
synsvinkel, anlægger den kriminologiske forsk-
ning en sociologisk, psykologisk eller socialpsyko-
logisk synsvinkel. Kriminalitet er resultatet af et
samspil mellem en række faktorer: Individet (som
det har udviklet sig blandt andet gennem opdra-
gelsen), de små og store grupper man vokser op i
og lever i (f.eks. familie, kammerater, arbejds-
plads, skole, bymiljø), den sociale position (be-
stemt især af uddannelse, erhverv og økonomi),
love og andre regler, diverse institutioner (politi,
domstole, fængsler, forsorg, o.s.v.), massemedier-
ne (aviser og ugeblade, fjernsyn og film) og man-
ge andre samfundsforhold.

For at kunne beskrive, forstå og forklare krimi-
naliteten, og hvilken rolle den spiller for borgerne
i vort samfund, er det derfor nødvendigt at studere
andet og mere end blot de kriminelle handlinger
og personer. Man må også inddrage de andre fak-
torer i samspillet. På samme måde må man studere
kriminalitetens virkninger ikke blot på ofrene for
kriminalitet, men også på de kriminelle selv og de-
res familier og på dem, der ikke direkte er indblan-
det. Kriminologer nøjes ikke med at søge at kon-
statere, hvorledes tingene forholder sig. Det hører
også til deres opgave at søge at forudsige udviklin-
gen og at fremsætte begrundede forslag til løsning
af aktuelle kriminalitetsproblemer. Først og frem-
mest interesserer man sig naturligvis for måder til
bekæmpelse af kriminalitet (kriminalprævention).
Et væsentligt led heri er at bidrage med forsknings-
resultater til den stadige ajourføring og revision af
lovgivningen på det strafferetlige område.

Medieret
Pressen og de elektroniske medier omtales ofte

som den fjerde samfundsmagt, og der er heller in-
gen tvivl om, at pressen spiller en særdeles betyde-
lig rolle i bl.a. det politiske liv. Pressens interesse
for både de mere alvorlige samfundsspørgsmål og
døgnets begivenheder medfører imidlertid, at
pressens medarbejdere på godt og ondt let kom-
mer til at overtræde samfundets og retssystemets
normer og regler, bl.a. i forhold til borgerens pri-
vatliv og personlighed. Den 1. januar 1992 trådte
en ny medieansvarslov i kraft. Loven regulerer an-
svars- og hæftelsesforholdene m.v. for medierne.
Medieansvarsloven opretholdt bl.a. et system med
et særligt ansvar for den ansvarshavende redaktør,
der både er udvidet og begrænset i forhold til de
almindelige ansvarsregler.

Retssociologi
Retssociologien er den gren af sociologien, der
beskæftiger sig med forholdet mellem ret og sam-
fund. Blandt de vigtigste retssociologiske emner
kan nævnes rettens sociale funktioner, lovgivnin-
gens virkninger og rettens rationalitet, retlig regu-
lering som styringsmiddel i forhold til enkelte
myndigheder og personer, domstole og admini-
strative myndigheder som konfliktløsere, den juri-
diske profession samt retten i lyset af samfunds-
mæssige forandringer. Traditionelt skelnes der
mellem den operationelle retssociologi, der ved-
rører rettens indvirkning på andre samfundsfor-
hold, og den genetiske retssociologi, der vedrører
samfundsmæssige forholds indvirkning på retten.
Ofte vil der kunne iagttages en vekselvirkning
mellem retsregler og samfundsudvikling. For rets-
sociologien er det en central problemstilling,
hvorledes lovenes intentioner opfyldes i praksis,
idet lovenes virkemåde er afhængig af den sociale,
økonomiske og politiske sammenhæng. Retlig re-
gulering kan have utilsigtede virkninger, endog
stik imod det tilsigtede. Almindeligvis skelnes der i
den forbindelse mellem lovens manifeste og laten-
te funktioner. Forholdet mellem loven på papiret
og loven i praksis kan studeres inden for alle rets-
områder, f.eks. ved at undersøge familien, arbejds-
markedet, socialforsorgen eller kriminalforsor-
gen.

Skatteret
Skatte- og afgiftsretten udgøres af det kompleks af
retsregler, der omhandler påligning, opgørelse og
indkrævning m.v. af skatter og afgifter. Dansk ret
indeholder ikke en definition af begrebet skatter
og afgifter, men der er generelt enighed om, at
skatter og afgifter betegner de pligtmæssige beta-
linger til det offentlige, der ikke kan anses som ve-
derlag for nogen tilsvarende eller speciel mod-
ydelse fra det offentlige. Skatte- og afgiftsretten
omfatter og regulerer således en række forskellige
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former for beskatning og afgiftspålæggelse, der
opdeles i emner af systematiske hensyn. Blandt de
vigtigste emner kan nævnes skattemyndigheder-
nes organisation og opgaver, reglerne om fuld og
begrænset skattepligt, skatterettens kilder og rets-
sikkerhed inden for skatteretten.

Strafferet
Strafferetten angår fastlæggelsen af det strafbares
område og brugen af strafferetlige sanktioner.
Strafferetlig forskningsvirksomhed vedrører for-
tolkning og analyse af straffeloven og af særlovgiv-
ningens straffebestemmelser. Fortolkningsvirk-
somheden sker blandt andet ud fra lovforarbejder
og retspraksis. Det undersøges, hvordan de retsud-
øvende myndigheder anvender reglerne, når de
skal afgøre, hvorvidt en person har begået noget
kriminelt, og hvilken straf den pågældende i givet
fald skal pålægges. Interessen kan også knytte sig
til forholdene omkring straffuldbyrdelsen. Om
denne indfaldsvinkel benyttes til tider betegnel-
sen kriminalpolitik, men dette udtryk har også en
videre betydning, hvor det blandt andet omfatter
de grundlæggende principper for kriminalise-
ring. Strafferetlige studier kan være af retshisto-
risk art, ligesom der kan foretages komparative
undersøgelser af forskellige landes strafferetlige
systemer.

Forskningsvirksomhed:

Flemming Balvig
Der er fortsat arbejdet med et projekt vedrørende
konsekvenserne af liberalisering af narkotikapoli-
tikken. Projektet omfatter bl.a. fire empiriske stu-
dier af udviklingen i Danmark.

Delvis i sammenhæng med narkotikastudierne
er der gennemført en evaluering af den såkaldte
»indbrudspakke«, som regeringen fremlagde i ja-
nuar 1994, samt en studie af, hvordan kriminalite-
ten og forestillingen om kriminaliteten påvirker
hverdagslivet og bystrukturen i USA (sammen-
holdt med Danmark).

I et samarbejde med Rigspolitichefens forsk-
ningsenhed ved Politiskolen og Danmarks Stati-
stik er voldens omfang og karakter forsøgt kort-
lagt gennem den hidtil største voldsofferunder-
søgelse her i landet.

Lærebogsmæssigt er der arbejdet med en ny
lærebog til brug for faget Retten i Samfundet
(omfattende Ret og Samfund og Retssociologi).

Joi Bay
Et nyt forskningsprojekt om kriminalitetens socia-
le organisering er påbegyndt. Med udgangspunkt
i en feltstudie blandt fængselsfanger afdækkes
straffede og ikke-straffede kriminelles egne klassi-

fikationssystemer for kriminalitet og kriminelle og
deres begreber for og teorier om kriminalitetens
organisering: Dens aktører, netværk, kommunika-
tionsstrukturer, markeder og varer. Projektet går
på tværs af de traditionelle juridiske klassifikatio-
ner af kriminalitet og vil i stedet fokusere på for-
ståelser af de miljøer, som en stor del af den vin-
dingsorienterede og voldelige kriminalitet udspil-
ler sig i. 

Helle Blomquist
Forskningsemnet er danske juristers professionali-
sering fra 1965 og til i dag. Undersøgelsen inde-
holder diskussion af indførelsen af disciplinærfor-
anstaltninger, fri advokatgerning, samt god advo-
katstik.

Helene Brochmann
Efter afslutningen af en interviewundersøgelse for
Den Grønlandske Retsvæsenskommission, som er
udkommet under titlen »I Kredsretten«, er en ny
undersøgelse for retsvæsenskommissionen påbe-
gyndt. Det grønlandske foranstaltningssystem
med åbne anstalter og tilsyn af Kriminalforsorgen
skal analyseres, baseret på interviews med indsatte
og tilsynsklienter, samt med anstalts- og forsorgs-
personale. Medvirker desuden i to mindre under-
søgelser om recitiv og flergangskriminelle i Grøn-
land.

Henrik Dam
Redigeret afhandlingen »Ægtepagter« med hen-
blik på udgivelse først i 1997. Påbegyndt arbejdet
med disputats om juridiske personers skattepligt,
med særligt henblik på skattepligten for selskaber
i ind- og udland. Der arbejdes endvidere på en
håndbog om afgift af arv og gave, der forventes
udgivet medio 1997. 

Vojko Fajgelj
Der arbejdes på et forskningsprojekt vedrørende
strafansvar for handlinger begået under påvirk-
ning af rusmidler. Titelen er: »Actiones liberae in
causa seu libertatem relatae eller Midlertidigt util-
regnelige personers strafansvar«. Det behandler
de problemer, der opstår i forbindelse med for-
brydelser begået i selvforskyldt, forbigående rustil-
stand, hvad enten der er tale om en alkoholisk el-
ler en narkotisk påvirkning.

Rasmus Kristian Feldthusen
Der arbejdes med en afhandling med titlen: »Suc-
cessionsrækkefølger i historisk, civilretlig og skat-
teretlig belysning«. Det legale anvendelsesområde
for successionsrækkefølger i dansk ret søges ud-
fundet ved en historisk gennemgang og en analy-
se af de civilretlige regler. Afhandlingen vil herud-
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over inddrage retsinstitutter i tysk og engelsk ret
som inspirationskilde. Endelig vil afgifts- og skatte-
mæssige problemstillinger i forbindelse med suc-
cessionsrækkefølger blive behandlet. Udarbejdet
notat til Folketingets Skatteudvalg om holdbarhe-
den af visse af reglerne i det af Skatteministeren
fremsatte og nu vedtagne forslag til lov om æn-
dring af lov om afgift af dødsboer og gaver. Med-
forfatter til kompendium om afgift af arv og gave
til kursusfaget Privat Generationsskifte. Endvidere
arbejdes der på en håndbog om afgift af arv og
gave, der forventes udgivet i 1997.

Vagn Greve
Der er publiceret en ny lærebog om det strafferet-
lige sanktionssystem, artikler om dansk strafferet,
EU-strafferet og farlige kriminelle, samt bogan-
meldelser m.m. En lærebog i erhvervsstrafferet er
blevet nyudgivet, og der arbejdes på revision af
straffelovskommentarerne m.m. En lærebog i den
strafferetlige ansvarslære er på bedding. 

Lars Holmberg
Der foretages for tiden kvalitativ feltforskning i
Glostrup politikreds under arbejdstitlen »Rets-
grundlag og konkrete skøn« med henblik på at belyse
omfanget af de skøn, politiet foretager i det dagli-
ge arbejde, samt at analysere faktorer, der har ind-
flydelse på de konkrete beslutninger. Det er endvi-
dere et formål så vidt muligt at tilbyde forklarings-
modeller på forskelle i arresthyppigheden mellem
forskellige politiafdelinger.

Nina Krarup
Projekt om Guardian Angels i Danmark.

Peter Kruize
En undersøgelse med arbejdstitlen »Young Rob-
bers in Denmark and the Netherlands« handler
om en empirisk afprøvning af teorierne om krimi-
nalitet som rationel adfærd på en studie af
(væbnede) røverier i Holland og Danmark. I den
hollandske del af undersøgelsen blev 50 unge
røvere i fængsel interviewet og undersøgt i politi-
ets registre. Det er meningen at anvende samme
empiriske metoder i den danske del.

Britta Kyvsgaard
En undersøgelse af kriminelle karrierer er afslut-
tet i begyndelsen af 1996.

I foråret 1996 påbegyndtes en undersøgelse af
kriminalforsorg i frihed. Undersøgelsen sigter
dels på at belyse betydningen af at pålægge betin-
get dømte og prøveløsladte tilsyn og dels på at
måle effekten af den omstrukturering af tilsyns-
virksomheden, der blev gennemført 1. april 1996.
Undersøgelsen vil endvidere bredt beskrive og di-

skutere muligheder og begrænsninger i tilsyns-
virksomheden.

Alexander Carnera Ljungstrøm
Tværfaglige studier i retsfilosofi. Undersøger ret-
tens grundlagsproblemer, herunder retsbegrebet,
rettens natur udfra en ontologisk, fænomenolo-
gisk-hermeneutisk og sprogfilosofisk tilgang. End-
videre studier i rettens og etikkens tragiske og æste-
tiske dimension, herunder forholdet mellem ret-
tens rationelle og mytiske ophav. Indleveret Ph.D.-
afhandling: »Rettens alkymi: Om venskab, ret og
virkelighed. En retsfilosofisk meditation«. Afhand-
lingen introducerer bl.a. begrebet venskab som to-
pikken for udviklingen af før-institutionelle for-
pligtelser, og dermed på en gang som billede på
både en mening, der ligger i selve begrebet ret, og
som billede på en mening, der overskrider det rets-
lige.

Shin Matsuzawa
Studier af strafferetten i Danmark, Tyskland og Ja-
pan i komparativt perspektiv, især om ansvarslære
og forskningsmetode. Japansk strafferetsfortolk-
ningsmetode i empirisk belysning. Som forbere-
delse til projektet er skrevet en artikel på japansk
om dansk strafferets udvikling.

Lene Ravn
Studiet af de interprovinsialstrafferetlige forhold
mellem danske landsdele er blevet fortsat på kom-
parativ basis, tilligemed studiet af almene internati-
onalstrafferetlige forhold. En specialstudie om virk-
ningerne i det danske rige af førerretsfrakendelse i
henhold til regionale love er udgivet i artikelform.

Annika Snare
Der er arbejdet med emnet retsøkonomi (den
økonomiske analyse af retten) og skrevet et kapi-
tel om dette emne i en ny lærebog i faget Retten i
samfundet. Der er også arbejdet på et bidrag til en
viktimologisk lærebog. 

Finn Taksøe-Jensen
Arbejdet på håndbogen »Skifte af dødsboer«, som
forventes udgivet foråret 1997, og på en kommen-
tar til lov om skifte af dødsboer. Endvidere arbej-
det på en håndbog om afgift af arv og gave, der
ventes udgivet medio 1997. 

Jørn Vestergaard
Dødshjælp: I forbindelse med formandskabet for
Det Etiske Råds arbejdsgruppe vedrørende døds-
hjælp er der færdiggjort en større redegørelse
vedrørende livsforlængende behandling, smerte-
behandling, lægeligt drab efter begæring og hjælp
til selvmord. 
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Tvang i psykiatrien: Der arbejdes med fortsatte
studier af dansk og udenlandsk psykiatrilovgiv-
ning inden for civilret og strafferet.

Der er i øvrigt arbejdet med en række emner
vedrørende biomedicinsk ret og etik bl.a. i tilknyt-
ning til medlemsskabet af Det Etiske Råd. 

Strafferettens specielle del: I forbindelse med
aktuelle retspolitiske overvejelser vedrørende rev-
selsesrettens ophævelse er tidligere udarbejdet
materiale blevet opdateret og bl.a. publiceret som
en mindre artikel.

Instituttets formidlende virksomhed:
Instituttet udgiver en skriftserie »Kriminalistisk
Skriftserie«, hvori blandt andet indgår en årbog,
»Kriminalistisk Årbog«, med artikler fra forsk-
ningsområderne strafferet og -proces, kriminologi
og retssociologi. Instituttet udgiver desuden en
årsberetning.

Instituttet afholder interne seminarer med hen-
blik på drøftelse af enkelte medarbejderes pro-
jektplaner, beretninger fra rejser m.v. 

Desuden afholdes eksterne seminarer om em-
ner, som henvender sig til forskere og praktikere
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ministeren og embedsmanden.

Søeberg, Karen Gotthjælp: Selvbestemmelsesret-
ten over eget legeme i forbindelse med livets af-
slutning.

Søndergaard, Per Bonnichsen: Forvaltning af of-
fentlige sundhedsydelser.

Søndergaard, Ulla Birgitte S: Forsøg i Danmark
med lægeordineret heroin til de hårdest bela-
stede narkomaner.

Sørensen, Birgit Merete Krebs: Politiets brug af
agenter.

Sørensen, Claus Westh: Tilbagesøgning af ulovlig
statsstøtte.

Sørensen, Conni Møller: Kriminelles erhvervs-
mæssige og sociale baggrund.

Sørensen, Jesper: Terminskontrakter, købe- og
salgsretter i skatteretlig belysning.

Sørensen, Kirsten Elisabeth: Handelsembargoer.
Sørensen, Lisbeth Hother: Uddeling af aktiesel-

skabers midler.
Tarp, Janus: TEF art. 48’s anvendelse på ikke-di-

skriminerende restriktioner.
Ternstrøm, Steen: Er aftaler om finansiel leasing

omfattet af lejelovgivningen?
Thalbitzer-Foldskov, Christine: Tilbagebetaling af

statsstøtte udbetalt i strid med EU-retten.
Thaysen, Tina: Ytringsfrihed kontra privatlivets

fred m.v.
Themsen, Christina: Kreditorforfølgning mod in-

teressentskaber og kommanditselskaber.
Thomsen, Lene Vestergaard: Anvendelsen af strfl.

§ 16, stk. 2 og 69 på personer, der, befinder sig

på grænsen mellem åndssvaghed i lettere grad
og sinkestadiet.

Thomsen, Rolf Bach: Rettigheder til spille- og re-
klamefilm.

Thorsted, Inge Kathrine: Miljøaftaler i konkurren-
ceretlig belysning.

Tidemann, Helle Krohn: Ægtefællens arveretlige
stilling i forhold til afdødes særbørn.

Tox, Martine Lykke: Franchisetagers ret til at sæl-
ge sin virksomhed.

Tribe, Louise: Degeneration af varemærker.
Type, Christina Alexandra: Franchisetagers ret til

at sælge sin virksomhed.
Udsen, Henrik Katholm: Leverandørens ansvar

for ophavsretlige retsmangler ved overdragelse
af edb-programmer.

Ulrik, Thomas: Springende regres ved mangler
ved fast ejendom.

Vagner, Henrik: Retslægerådet.
Valerius, Jakob Thyssen: Konsekvenser for in-

vestorbeskyttelsen af de organisatoriske ændrin-
ger i Børsreform II.

Vallik, Steven Georg: Soft Law i EU-retten.
Vang, Paul Christian: Ophavsretlig vurdering af

teknologistøttet uddannelse.
Vangsgaard, Pernille Christina: Individuel og ge-

nerel leveringsnægtelse.
Ventegodt, Maria: Køn og straf.
Vestergaard, Dorte: Beskatning af Expatriates.
Vibe-Hastrup, Puk: Pressens ret til ytringsfrihed i

forhold til Straffeloven.
Vig, Ulla: UNCITRALS Draft Model som model

for en regulering af aftaleindgåelse ved hjælp af
elektronisk dataudveksling (EDI).

Vigh, Christian: Retlig beskyttelse af databaser.
Villadsen, Peter Bugge: »Hundeslædeprojektet«

én vej blandt mange til bekæmpelse af ung-
domskriminaliteten.

Vinten, Christian: Incitamentsskabende lønacces-
sorier – den selskabs- og skatteretlige behand-
ling af warrants og optioner.

Wedell-Wedellsborg, Niels C: Pligtsubjektivitet.
Westrup, Sune: Medlemsstaternes erstatningsan-

svar som følge af brug på fællesskabsretten.
Wilhelmsen, Jacob Harry: Strafferetlige særforan-

staltninger – en skjult straf?
Windahl, Jesper: Sea waybills og deres anvendelse

i multimodal transport.
Wivel, Signe: Ansatte og samarbejdspartneres

loyalitetspligt – i relation til produktefterlig-
ning.

Wøldike, Bettina: Overdragelse af edb-licenser.
Wørmer, Michala: Retslægerådet.
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Dekanens beretning

1. Overordnet kan fakultetet udmelde, at det i lig-
hed med 1995 er inde i en positiv udvikling. Der
forskes på et kompetent niveau, og der uddannes
mange kandidater med rimelige beskæftigelses-
muligheder. Det kan også med tilfredshed konsta-
teres, at fakultetet har været i stand til at trække
betydelige midler fra eksterne kilder til forsk-
ningsformål. Fakultetet havde således ved udgan-
gen af 1996 indgået aftaler om forskning med eks-
terne partnere til et beløb på over 50 mill. kr.

2. I 1996 skete der 2 organisatoriske ændringer.
Den ene var nedlæggelsen af Statistisk Institut og
overførslen af medarbejderne til Økonomisk Insti-
tut. Den oprindelige begrundelse for Statistisk In-
stitut som en tværfakultær enhed var bortfaldet,
idet Statistisk Institut kun leverede undervisning
til Økonomisk Institut. Der var derfor både fagli-
ge, organisatoriske og økonomiske fordele ved en
integration af de to institutter, og integrationen
blev da også vedtaget med stort flertal i fakultets-
rådet og efterfølgende konfirmeret i konsistori-
um.

Den anden beslutning var en konsistoriebeslut-
ning i december om at uddelegere rengøringen
og en række tekniske servicefunktioner til fakulte-
terne, men den endelige organisationsform for
Indre By er endnu ikke blevet vedtaget.

3. På det økonomiske område blev den genopret-
ningsplan, som konsistorium havde vedtaget i
1995, efterlevet fuldt ud i 1996, og fakultetet hav-
de medvind i den forstand, at Undervisningsmini-
steriet satte taksterne for samfundsvidenskab op
med 1000 kr. pr. STÅ udover den normale prisre-
gulering. Fakultetets 3-årige budgetforlig beviste
sin værdi ved, at budgetforhandlingerne internt
på fakultetet foregik særdeles gnidningsløst. Men
taxametersystemet viste sig desværre fra sin mere
brutale side, og ved årets udgang måtte det kon-
stateres, at faget økonomi havde fået en taxame-
terindtjening på ca. 15 pct. under det budgettere-
de. Det er for nærværende vanskeligt at vide, om
der er tale om et permanent fald. Noget af faldet
skyldes antagelig tilfældigheder, medens resten
skyldes en svagere søgning til økonomistudiet,
end kapaciteten tilsiger. Der arbejdes dog ener-
gisk på at få vendt denne tendens, og det kan i
denne forbindelse nævnes, at vinteroptaget på
økonomi nu synes at blive permanent, eftersom
der tilmeldte sig 92 studerende ved årsskiftet.

4. Forskningen på fakultetets 2 store fag, økonomi
og statskundskab, blev evalueret af internationale
paneler i 1996. For økonomi blev omtalen endog

særdeles rosende (»The Institute of Economics is
first rate by international standards«), men også
for statskundskab blev såvel niveauet som udvik-
lingstendensen fundet tilfredsstillende. Fakultetet
betragter disse evalueringer, ikke som en sovepu-
de, men som en opmuntring til at gøre sig yderli-
gere anstrengelser for at få markeret dansk sam-
fundsvidenskabelig forskning.

5. På uddannelsesområdet har fakultetet fortsat
samarbejdet med de øvrige fakulteter. Sammen
med Det sundhedsvidenskabelige Fakultet blev
der afleveret en betænkning om en ny kandidat-
uddannelse i folkesundhed, der er blevet meget
positivt modtaget, og hvor det første optag forven-
tes at finde sted til 1. september 1998.

Fakultetet har bemærket undervisningsministe-
rens tanker om en parallel kompetencegivende
uddannelse i form af diplom- og masteruddannel-
ser og vil undersøge mulighederne for at medvir-
ke hertil.

6. For de fysiske rammer er der sket en del æn-
dringer, hvad der nødvendigvis også må, når der
er vækst i fakultetet. Centralt i fakultetets planlæg-
ning står ønsket om at flytte 3 fag, statskundskab,
antropologi og sociologi, ud på Kommunehospita-
let. I samarbejde med Hovedstadens Sygehusfæl-
lesskab udarbejdede Københavns Universitet et
samlet oplæg til overtagelse og udnyttelse af dette
bygningskompleks. Dersom denne plan lykkes, vil
fakultetets behov for såvel undervisnings- som in-
stitutlokaler blive dækket i overskuelig tid. Alter-
nativt har fakultetet udarbejdet ganske omfatten-
de planer for en totalrenovation af Rosenborg-
komplekset og bygningskomplekset i Vandkun-
sten/Frederiksholms Kanal.

I 1996 blev ombygningen af Bispetorvet færdig-
gjort, og de nye, meget smukke lokaler blev indvi-
et med passende festivitas, og den hårdt tiltrængte
studenterkantine taget i brug. På grund af lokale-
mangel på Det teologiske Fakultet blev studenter-
lokalerne i Købmagergade rømmet, men det lyk-
kedes at finde alternative lokaler i Skindergade.
På grund af pladsmangel også på Institut for An-
tropologi kunne de politstuderende ikke overtage
hele huset, men måtte overlade de øverste to eta-
ger til dette institut. Det er dog fakultetets mål på
sigt at indrette hele bygningen til studenterfor-
mål.

I slutningen af 1996 lykkedes det også at få over-
taget Landemærket 9 til brug for Institut for Stats-
kundskab. Der er tale om en velegnet bygning,
men løsningen har dog den ulempe, at instituttet
dermed indtil videre bliver delt på to adresser. Til
gengæld er det også lykkedes ved årsskiftet at få le-
jet en del af Nørregade 7 til brug for Økonomisk
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Institut, så lejemålet i Nørregade 15 kan opgives.
Der er dels tale om en lokaleudvidelse, dels tale
om, at lokalerne i Nørregade 7 kan forbindes med
lokalerne i Bispetorvet med en intern trappe, så
den fysiske samling af instituttet kan genetableres. 
Det skal endelig nævnes, at der er sket en afkla-
ring af Studiestræde 8, idet bygningen er blevet
fredet. Dermed er forudsætningerne for at pro-
jektere en istandsættelse af Studiestræde 8 tilveje-
bragt.

7. Alt i alt er det imidlertid opfattelsen, at fakulte-
tet – de daglige besværligheder til trods – er inde i
en positiv udvikling.

Chr. Hjorth-Andersen

Besvarelse af universitetets prisspørgsmål
Sølvmedalje til cand.polit. Jesper Rangvid.
Guldmedalje til cand.scient.anth. Trine Paludan

Jakobsen.
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Statsvidenskab

Økonomisk Institut

Økonomisk Institut (adresse Studiestræde 6, 1455
København K) blev oprettet i 1958. Det er nu pr.
31. december 1996 arbejdsplads for 69 videnska-
belige medarbejdere og 14 teknisk-administrative
medarbejdere. Udover forskning varetager insti-
tuttet undervisning ved det Statsvidenskabelige
studium (økonomistudiet) og ved matematik-øko-
nomi studiet under Det naturvidenskabelige Fa-
kultet samt ved Ph.D.-studiet i økonomi. Der er
p.t. immatrikuleret 40 Ph.D.-studerende ved insti-
tuttet. 

Institutleder gennem hele 1996 var lektor
Troels Østergaard Sørensen. Universitetets Stati-
stiske Institut blev i september 1996 sammenlagt
med Økonomisk Institut, men afgiver for 1996
særskilt årsberetning. Som en integreret del af
Økonomisk Institut indgår Centre for Industrial
Economics (oprettet september 1995 med bevil-
ling fra Statens Samfundsvidenskabelige Forsk-
ningsråd og Erhvervsministeriet; centerdirektør:
Stephen Martin) samt den udviklingsøkonomiske
forskergruppe Development Economics Research
Group (oprettet juli 1996 med bevilling fra Rådet
for Ulandsforskning; koordinator: Finn Tarp).

Økonomisk Institut deltog i København Kultur-
by 1996 med foredrag og har sommeren 1996 del-
taget med specialkurser under Kulturuniversitet
1996. Instituttet har startet en årligt tilbageven-
dende forelæsningsrække Zeuthen Lectures, hvor en
internationalt fremtrædende forsker giver en
oversigt over den nyeste forskning på et område.
Første forelæsningsrække, med titlen Modelling bo-
unded rationality, blev givet af Ariel Rubinstein, Tel
Aviv Universitet og Princeton University, i decem-
ber 1996. 

Økonomisk Institut har i januar 1996 afsluttet
indretning af kælderlokaler i Studiegården med
50 EDB-arbejdspladser til økonomistuderende. In-
stituttet har i maj 1996 afsluttet indretningen af
tagetagen Studiestræde 6 til kontorer. 

Professor Anders Ølgaard blev 70 år den 5/9-
1996 og fratrådte sit professorat den 1/10-1996.
Anders Ølgaard rundede sit 40-årige virke ved
Økonomisk Institut af med en afskedsforelæsning
den 6/9-1996 med titlen »Økonomiske problemer gen-
nem 40 år«. Den nyistandsatte Alexandersal på
Bispetorvet var fyldt til bristepunktet med nu-
værende og tidligere studenter, kolleger og andre
fagfæller.

Forskningsvirksomhed:
Forskningen ved Økonomisk Institut spænder
over et bredt spektrum af discipliner med økono-
misk teori som et fælles udgangspunkt. Forsk-
ningspolitisk Råd afsluttede i 1996 en internatio-
nal evaluering af forskning i økonomi i Danmark,
herunder forskningen ved Økonomisk Institut
(International evaluering af dansk samfundsvidenska-
belig forskning, udg. af Forskningsministeriet, fe-
bruar 1997).

Forskningsaktiviteterne ved Økonomisk Institut
kan klassificeres i følgende forskningsområder:

1. Mikroteori og generel ligevægtsteori.
2. Økonometri og empirisk økonomi.
3. Makroøkonomi, herunder pengeteori og in-

ternational økonomi.
4. Offentlig økonomi og regulering.
5. Økonomisk historie og teorihistorie.
6. Udviklingsøkonomi og komparativ økonomi.
7. Driftsøkonomi og erhvervsøkonomi/politik.
En kort karakteristik af hvert enkelt forsknings-

område er givet i det følgende som indledning til
forskningsberetningerne fra de til forskningsom-
rådet knyttede medarbejdere.

1. Mikroteori og generel ligevægtsteori
Svend Albæk, Morten Bennedsen, Anders Borglin
(til 1/7), Birgit Grodal, Ebbe Groes (orlov fra
1/8), Jacob Gyntelberg (orlov fra 1/10), Frank
Hansen, Hans Jørgen Jacobsen, Peter Lyk Jensen,
Søren Kyhl, Luca Lambertini (fra 1/10), Stephen
Martin (direktør for Centre for Industrial Econo-
mics), Sougata Poddar (fra 16/9), Dan Sasaki (fra
1/8), Christian Schultz, Birgitte Sloth, Mich Tve-
de, Karl Vind.

Den mikroøkonomiske teori handler om sam-
spillet mellem enkeltindividernes økonomiske ad-
færd. Det undersøges, hvorledes den enkeltes
handlinger inden for de rammer, der er fastlagt af
de økonomiske regler og institutioner i samfun-
det, betinger og påvirker den økonomiske situa-
tion i dette samfund.

1.1 Teoretisk model for andelsselskabers inve-
steringsbeslutninger (Svend Albæk og Christian
Schultz).

1.2 Forhold mellem producenter og forhandle-
re i tilfælde med asymmetrisk information (Svend
Albæk, med Per B. Overgaard, Aarhus Universi-
tet).

1.3 Forholdet mellem industriøkonomisk teori
og den danske konkurrencelovgivning (Svend Al-
bæk, med H. Peter Møllgaard og Per B. Over-
gaard, Aarhus Universitet).

1.4 Forskellen mellem offentligt ejerskab og pri-
vatiserede regulerede virksomheder. Udgangs-
punktet er en analyse af politiske præferencer og
fagforeningers indflydelse på ressourceallokerin-
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gen i virksomheder. Desuden projekt om hvorfor
kontrakter i almindelighed er ufuldstændige
(Morten Bennedsen). 

1.5 Teorien om valg under usikkerhed. Des-
uden projekt om prisfastsættelse i offentlige virk-
somheder (Anders Borglin).

1.6 Foreløbig færdiggørelse af projektet ved-
rørende virksomheders kriteriefunktion i økono-
mier med ufuldkommen konkurrence, men fuld-
stændige markeder (Birgit Grodal, med Egbert
Dierker, Wien).

1.7 Prissystemets rolle som decentraliseringsme-
kanisme i store økonomier, hvor forbrugerne ikke
alene kan forbruge private varer, men også delta-
ge i klubber, og hvori der forekommer eksterne
effekter og adgang til lokale offentlige goder gen-
nem medlemsskab af klubberne (Birgit Grodal,
med W. Zame og B. Ellickson, UCLA, og S. Scotch-
mer, Berkeley).

1.8 Repræsentation af præferencer over del-
mængder af alternativer, som ønske om fleksibili-
tet (Birgit Grodal, med S. Barbera, Barcelona).

1.9 Afsluttet to artikler under projektet om be-
slutninger under usikkkerhed: Dels axiomatiserin-
ger af det såkaldte Choquet-integrale, der bruges
ved integration med hensyn til ikke-additive mål,
dels papiret med reformulering af spilteori til si-
tuationer, hvor spillernes forventninger er upræ-
cise og antager form af belief functions (Ebbe
Groes, Hans Jørgen Jacobsen, Birgitte Sloth, Tor-
ben Tranæs).

1.10  Afsluttet projekt om forhandlingsspil med
stigende diskontering. Der er fundet resultater,
der belyser nogle paradoksale forskelle i lange en-
delige spil og i uendelige spil (Ebbe Groes og Bir-
gitte Sloth).

1.11 Kollektivt omdømme i en situation, hvor
en principal kun har ufuldstændig information
om de enkelte individer i en agentpopulation.
Modellerne kan blandt andet bruges til at analyse-
re kontrol/tillid ved arbejdskontrakter, forbruge-
res kvalitetsvurdering og korruption. Desuden
projekt, hvor usikkerhedsaversion bruges som for-
klaring på forekomsten af ufuldstændige kontrak-
ter (Jacob Gyntelberg, Lars Jebjerg og Birgitte
Sloth).

1.12 Begrebet generaliserede Hessematricer for
funktioner af flere variable er indført, og det er
vist, at det spiller en central rolle i teorien for ma-
trix konvekse funktioner af flere variable. Jensen’s
ulighed for operatorer er udvidet til operator kon-
vekse funktioner af flere variable (Frank Hansen, i
samarbejde med H. Araki).

1.13 Stokastiske læreprocesser i Bayesianske
spil. Der søges dels efter generelle resultater om
sammenhængen mellem læreprocesser og lige-
vægte, dels efter ligevægtsudvælgelser i specielle

spil (Hans Jørgen Jacobsen, Mogens Jensen og
Birgitte Sloth).

1.14 Betydningen af ufuldkommen konkurren-
ce for forekomst og egenskaber ved endogene
konjunktursvingninger (Hans Jørgen Jacobsen).

1.15 Arbejdet med Dynamic Asset Pricing Theo-
ry og med generelle ligevægtsmodeller med ufuld-
stændige markeder (Søren Kyhl).

1.16 Et dramatisk skift af mindst én virksom-
heds målfunktion (fra maksimering af profit til
maksimering af værditilvækst pr. hoved) kan gen-
oprette Hotelling´s minimum differentiations
princip (Luca Lambertini).

1.17 Hvordan kan delegering af magt til mana-
gers modificere virksomheders tilskyndelse til at
investere i omkostningsreducerende forskning og
udvikling? (Luca Lambertini og Svend Albæk).

1.18 Hvad er forholdet mellem forsknings joint
venture (produktfornyelse) og kartelstabilitet?
(Luca Lambertini, Sougata Poddar og Dan Sasa-
ki).

1.19 Spilteoretisk analyse af deltageres og sæl-
gers adfærd ved auktioner og lignende (Peter Lyk-
Jensen).

1.20 Arbejdet med oligopoleksperimenter til
testning af prisannonceringers konsekvenser for
stiltiende aftaler. Desuden arbejdet med modeller
til belysning af konkurrencepolitikkens betydning
for markedspræstation (Stephen Martin).

1.21 Model for konsekvenserne af henholdsvis
flydende og faste valutakurser i en to lande øko-
nomi specielt med henblik på forventningernes
rolle. Desuden videreudvikling af metoder til at
arbejde med rationelle overbevisninger i generel
ligevægt (Carsten Krabbe Nielsen).

1.22 Virksomheders strategiske adfærd på oligo-
polistiske markeder (Sougato Poddar).

1.23 Forskning og udviklingskapløb, herunder
videnerhvervelsesspil; sekventiel søgeteori, Dy-
namic Asset Pricing Theory (Dan Sasaki).

1.24 Færdiggjort artikel om polarisering og
asymmetrisk information samt arbejde om annon-
ceringseffekter i pengepolitikken; videreført pro-
jekter om effekten af polarisering i et demokratisk
samfund på den førte økonomiske politik, og om
polariserings betydning for konjunkturstabilise-
rende politik; påbegyndt arbejde om effekten af
eksportkarteller og om indtræden på markeder,
hvor de eksisterende virksomheder har mere in-
formation om efterspørgslen (Christian Schultz).

1.25 Effekten af migration og gæld på valget af
lokale offentlige goder (Christian Schultz, med
Tomas Sjostrom, Harvard).

1.26 Undersøgelse af arbejdsløshedsunderstøt-
telsens betydning for sektorallokering (Torben
Tranæs).

1.27 Totrinsforhandling som institution er ble-
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vet analyseret. Der er blevet lagt særlig vægt på et
dualt arbejdsmarked og på mulighederne for co-
verage ekstension (Torben Tranæs, med Mark Ro-
berts og Karsten Stæhr).

1.28 Sociale valg ved tilfældig udvælgelse af al-
ternativer; dynamiske konsekvenser af markeder
for externaliteter; egenskaber ved overlappende
generations økonomier med optimale og næsten
optimale initialressourcer (Mich Tvede).

1.29 Teorien om usikkerhed og dens anvendel-
ser i økonomisk teori og som grundlag for stati-
stik. Afsluttet artikel om von Neumann Mor-
genstern (Karl Vind).

2. Økonometri og empirisk økonomi
Karsten Albæk, Ellen Andersen, Martin Browning
(til 31/7), Mette Ejrnæs (fra 1/6),  Henrik  Han-
sen, Peter Reinhard  Hansen (fra 1/2), Christian
Hjorth-Andersen (dekan; frikøbt fra forskning og
undervisning), Katarina Juselius, Clara Jørgensen
(til 31/5), Hans Christian Kongsted, Axel Mossin,
Jonathan Rubin, Bent Sørensen (1/7 – 31/8).

Gruppen arbejder dels med udvikling af økono-
metrisk teori og metode, dels med empiriske un-
dersøgelser på konkrete talmaterialer. Arbejdet in-
den for gruppen omfatter således projekter med
konstruktion og analyse af tidsseriedata og panel-
data, udvikling af økonometriske analyseredska-
ber og projekter omkring samspillet mellem for-
mulering af økonometriske modeller og økono-
misk teori. 

2.1 Arbejdsløshed, ledige stillinger og ansættel-
ser i Danmark (Karsten Albæk og Henrik Han-
sen).

2.2 Joboprettelse og jobnedlæggelse i dansk in-
dustri (Karsten Albæk og Bent Sørensen).

2.3 Projekt om løndannelse på individniveau,
især forskellen i aflønning mellem store og små
virksomheder (Karsten Albæk, med Erik Strøjer
Madsen og kolleger i andre nordiske lande). 

2.4 Undersøgelser af forholdet mellem huslejer
og værdien af ejerboliger med henblik på en geo-
grafisk afgrænsning af forekomsten af effektive
maksimalpriser på udlejningsboliger (Ellen An-
dersen).

2.5 Husholdningsinterne fordelingsspørgsmål
og design af arbejdsløshedsforsikringsordninger;
påbegyndt et projekt om irreversible køb af varige
forbrugsgoder (Martin Browning). 

2.6 Økonometriske metoder for analyse af mo-
deller, som anvender tidsrækker af tværsnitsdata
(Mette Ejrnæs, Henrik Hansen og Martin Brow-
ning).

2.7 Færdiggjort arbejde om fælles stokastiske
trends i en lille arbejdsmarkedsmodel for Dan-
mark i perioden 1903-1992 (Henrik Hansen, med
Anders Warne, Stockholm). 

2.8 Strukturelle brud i kointegrationsmodeller
(Peter Reinhard Hansen). 

2.9 Empiriske analyser af faktorefterspørgsel i
Danmark – neoklassiske faktorefterspørgselsfunk-
tioner i en VAR-model med kointegration og I(2)
variabler; desuden arbejdet med modeller for irre-
versible investeringer (Clara Jørgensen).

2.10 Empiriske analyser af makroøkonomiske
nøglerelationer er udført med anvendelse af den
kointegrerede VAR-model. Afvigelser fra disse
langsigtsrelationer og deres tilpasningshastighed
er af stor betydning for forståelsen af den nomi-
nelle og reale vækst i økonomien. Effekter af den
monetære politik i Tyskland før og efter indførel-
sen af ERM er undersøgt. En empirisk model for
sammenhængen mellem den monetære og reale
sektor i den australske økonomi er under udarbej-
delse. Rentedannelsen i Danmark er undersøgt
ved hjælp af højfrekvente data. Makroøkonomiske
effekter af den økonomiske integration i Europa
er undersøgt empirisk (Katarina Juselius).

2.11 Empirisk analyse af importprisdannelsen
på langt sigt, herunder færdiggjort papir om den
danske industrieksport; arbejdet med modeller
for virksomheders etableringsbeslutninger under
usikkerhed, når investeringerne er irreversible og
kapitalmarkedet er imperfekt (Hans Christian
Kongsted).

2.12 Økonometriske metoder for analyse af vari-
abler med I(2) stokastiske trende og deterministi-
ske trende (Clara Jørgensen og Hans Christian
Kongsted, med Anders Rahbek, Institut for Mate-
matisk Statistik).

2.13 Arbejdet på bog om velfærdsstatens teori;
arbejdet med det nyere teorihistoriske grundlag
for en bog om beskæftigelse i en social markeds-
økonomi; arbejdet med et empirisk test af Key-
nesiansk og neoklassisk beskæftigelsesteori (Axel
Mossin).

2.14 Empiriske undersøgelser af makro-dynami-
ske karakteristika ved Den Europæiske Union,
transmission af vækst og renter undersøges med
henblik på at teste centrale teorier i international
økonomi relateret til ØMU. Har desuden arbejdet
med finansieringsteori som basis for økonome-
trisk estimation og med modeller for offentlig
gæld og underskud med stokastisk vækst (Jona-
than Rubin). 

3. Makroøkonomi, herunder pengeteori og inter-
national økonomi
Joao Miguel Ejarque (fra 1/9), Jean-Francois Fag-
nart (til 1/9), Trine Filges, Christian Groth, Erik
Gørtz, Lill Thanning Hansen, Claus Thustrup
Hansen, Henrik Jensen, Svend-Erik Hougaard
Jensen (fra 1/9), Martin Kjeldsen-Kragh, Birthe
Larsen, Anders Tauber Lassen, Peter Erling Niel-
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sen (studieleder), Lars Haagen Pedersen, Torben
Mark Pedersen, Frank Rasmussen, Poul Schou,
Karsten Stæhr (til 1/7), Peter Birch Sørensen (se
også gruppe 4), Troels Østergaard Sørensen (in-
stitutleder, begrænset forskningsaktivitet), Niels
Thygesen, Jacob Vastrup (fra 1/4), Anders Øl-
gaard (til 1/10).

Makroøkonomiens formål er at forklare sum-
mariske økonomiske størrelsers opførsel. Man stu-
derer de regelmæssigheder, der kan iagttages i
landenes samlede indkomst, forbrug, investerin-
ger, beskæftigelse, produktivitetsudvikling, infla-
tion m.v. Opgaven er at nå til forståelse af disse
størrelsers udvikling på det korte sigt (konjunk-
turbevægelser) såvel som det lange sigt (økono-
misk vækst). Til emneområdet hører også arbejds-
markedsforhold, penge- og valutapolitik, finans-
politik, europæisk valutarisk samarbejde m.v.

3.1 Arbejdet med maskineudskiftningsproble-
met, irreversible investeringer når der er hetero-
gene virksomheder og med årgangsmodeller for
humankapital i relation til arbejdsmarkedet (Joao
Miguel Ejarque).

3.2 Dynamiske makromodeller med ufuldkom-
men konkurrence, herunder interaktionen mel-
lem produktionskapacitet og markedsmagt på
outputmarkedet (Jean-Francois Fagnart).

3.3 Teoretisk analyse af løndannelsen i en de-
mokratisk fagforening (Trine Filges).

3.4 Teknisk udvikling med særlig vægt på sam-
spillet mellem rivaliserende og ikke-rivaliserende
inputs; herunder arbejdet med vækstmodel med
endogen akkumulation af teknisk viden, human-
kapital og fysisk kapital (Christian Groth).

3.5 Konjunkturelle og skatte- og kreditpolitiske
spørgsmål i forbindelse med krisen i færøsk øko-
nomi (Erik Gørtz).

3.6 Modeller, der er konsistente med endogen
vækst; herunder analyse af hvordan ufuldkomne
markeder (fagforeninger, matching friktioner) og
forskellige former for økonomisk politik påvirker
den langsigtede vækstrate (Lill Thanning Han-
sen).

3.7 Analyse af makrokonsekvenserne af progres-
siv arbejdsindkomstbeskatning i en søgeteoretisk
ligevægtsmodel gjort færdig. Projekt om en søge-
teoretisk analyse af to arbejdsmarkedsreformer,
der tilskynder til øget jobsøgning blandt arbejds-
løse, nemlig indførelse af beskæftigelsesfradrag og
tvungen offentligt arbejde for arbejdsløse (Claus
Thustrup Hansen).

3.8 Betydningen af asymmetrisk industristruk-
tur for traditionelle resultater vedr. årsager til og
konsekvenser af prisstivheder (Claus Thustrup
Hansen, med Huw Dixon, York).

3.9 Implikationer af internationalt pengepoli-
tisk samarbejde i økonomier med ikke-decentral

løndannelse afsluttet; desuden afsluttet arbejde
med teoretisk model, hvori pengepolitikken ud-
delegeres til en uafhængig centralbank, med
særlig henblik på at belyse, om dette forbedrer
troværdigheden af den optimale politik (Henrik
Jensen). 

3.10 Teoretiske modeller for pengepolitik i dy-
namiske, lineært-kvadratiske spil (Henrik Jensen,
med Ben Lockwood, University of Exeter). 

3.11 Teoretiske modeller for delegering af pen-
gepolitik til uafhængige centralbanker, bl.a. med
henblik på konsekvenserne af usikkerhed ved-
rørende centralbankens præferencer, samt mulig-
heden for gennem tilstandsuafhængig delegering
at sikre officinet pengepolitik i stokastiske, åbne
økonomier (Henrik Jensen, med Roel M. W. J.
Beetsma, University of Maastricht).

3.12 Aldringsproblemet, finanspolitikkens hold-
barhed samt generationsregnskaber (Svend-Erik
Hougaard Jensen).

3.13 Undersøgelse af en årgangskapital-model
med fremadskuende og optimerende agenter. Sig-
tet med modellen er at undersøge, om økonomi-
en tilpasser sig en langsigtsligevægt eller bevæger
sig periodisk. Tilpasningen vil foregå langsomt
som følge af afhængigheden af det historiske inve-
steringsforløb (Martin Kjeldsen-Kragh).

3.14 Effekten på arbejdsløshed af produktivi-
tetsstigninger, aktiv arbejdsmarkedspolitik og pro-
gressiv beskatning i en to-sidet søgemodel (Birthe
Larsen).

3.15 International aktiv prisfastsættelse og ren-
testrukturmodeller i kontinuert tid med henblik
på at udvikle en model, der giver en bedre indsigt
i determinanterne for valutakursforventninger
samt kortsigtede bevægelser i valutakursen; dette
skal kombineres med økonometriske studier af va-
lutakursforventninger (Anders Tauber Lassen).

3.16 Centralbankuafhængighed (Peter Erling
Nielsen).

3.17 Vurdering af den danske skattereform fra
1994 på basis af simulationer med en generel lige-
vægts simulations model (EPRU-modellen), her-
under analyse af ændringer i skatteprogression.
Desuden analyse af virkningen af beskæftigelses-
fradrag i en økonomi, hvor arbejdsløsheden kan
være såvel frivillig som ufrivillig (Lars Haagen Pe-
dersen).

3.18 Oversigt over effekten af progressiv beskat-
ning i økonomier med ufuldkommen konkurren-
ce. Empirisk analyse af skatteprogressionens ef-
fekt på løndannelsen for henholdsvis ufaglærte og
højtlønnede funktionærer (Lars Haagen Peder-
sen, Claus Thustrup Hansen og Torsten Sløk,
Handelshøjskolen i Kbh.). 

3.19 Empiriske løndannelsesrelationer for de
største danske A-kasser baseret på panel data (Lars
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Haagen Pedersen, med Nina Smith, Handelshøj-
skolen i Århus). 

3.20 Real-konjunkturteori, herunder sammen-
hænge mellem business cycles og økonomisk
vækst, hvordan business cycles påvirker den øko-
nomiske vækst langs med tilpasningsvejen til stea-
dy state; desuden arbejdet med forholdet mellem
nyklassisk makroteori og virkelighedens verden,
herunder Robert Lucas’ bidrag til moderne ma-
kroteori (Torben Mark Pedersen).

3.21 Konsekvenser for vækst, arbejdsløshed og
produktivitet af international handel og stivheder
på arbejdsmarkedet, herunder analyse af gevinst
ved international handel, når mobilitet af arbejds-
kraft er forbundet med omkostninger. Desuden
arbejdet med sammenhængen mellem internatio-
nal handel, specialisering og valutakursvolatilitet
(Frank Rasmussen). 

3.22 En endogen vækstmodel med ikke fornyba-
re resurser og forurening og med forskning som
vækstmotor (Poul Schou).

3.23 Udarbejdet undervisningsnoter i Makro-
økonomisk teori (Peter Birch Sørensen).

3.24 Arbejdsmarkedsteoretiske og -politiske
problemer, herunder løndannelse i den offentlige
sektor, strukturledighed og arbejdsmarkedspoliti-
ske foranstaltninger (Troels Østergaard Søren-
sen).

3.25 Problemer i forbindelse med dannelsen af
en økonomisk og monetær union i Europa, her-
under samarbejdsformer med udenforstående
lande og koordination af finanspolitik (Niels Thy-
gesen).

3.26 Konsekvenser af ufuldkommen konkurren-
ce for dels arbejdsløshed, dels tilskyndelsen til at
føre finanspolitik i en åben økonomi (Jacob Va-
strup).

3.27 Videreført studierne af konsekvenserne af
fortsat europæisk integration, bl.a. med hensyn til
ØMU og et voksende antal medlemslande. Des-
uden fortsat studier af velfærdsstatens dilemmaer
med udgangspunkt i en opdeling af den voksne
befolkning i beskæftigede og forskellige kategori-
er af ikke-beskæftigede (Anders Ølgaard). 

4. Offentlig økonomi og regulering
Hans Keiding, Klavs Lindeneg (orlov fra 1/2), Jør-
gen Birk Mortensen, Peter Birch Sørensen (se
også gruppe 3). 

Gruppen beskæftiger sig med økonomiske
aspekter af tilstedeværelsen af en offentlig sektor
af betydelig størrelse såvel som med styring af den-
ne sektor.

4.1 Struktur af ligevægtsmængden i bimatrix
spil, implementering af kollektive beslutningsreg-
ler, forsikringsordninger i markeder med asymme-
trisk information (Hans Keiding).

4.2 I forbindelse med det strategiske miljøforsk-
ningsprogram arbejdes med projekterne: a) bære-
dygtig udvikling og politiske beslutninger; b)
komplekse styringsproblemer. Endvidere arbejdet
med udviklingslandenes specielle miljøproblemer
og bl.a. brug af økonomiske styringsinstrumenter
i udviklingslande (Jørgen Birk Mortensen).

4.3 Færdiggjort analyse af de senere års skatte-
reformer i de nordiske lande samt bidrag til inter-
nationalt samleværk om offentlig økonomi. Udar-
bejdet oversigt over teori og praktiske erfaringer
vedrørende subsidiering af forbrugsservice. Påbe-
gyndt undersøgelse af skattepolitikkens mulige bi-
drag til løsning af det europæiske arbejdsløsheds-
problem, samt undersøgelse af optimal beskat-
ning af arbejdsindkomst, når arbejdsmarkederne
ikke er perfekte markeder (Peter Birch Søren-
sen).

5. Økonomisk historie og teorihistorie
Jørgen Peter Christensen, Hector Estrup, Ingrid
Henriksen, Gunnar Persson.

Økonomisk historie studerer den historiske ud-
vikling i de vigtigste nationaløkonomiske størrel-
ser. Hovedvægten lægges på beskrivelse og analyse
af den økonomiske vækst og dens årsager. Andre
centrale temaer er teknologiske og institutionelle
ændringer ud fra en historisk synsvinkel, udviklin-
gen i levevilkår og indkomstfordeling samt den
økonomiske politiks rolle. Teorihistorie omhand-
ler den økonomiske teoris udvikling.

5.1 Projekt om løn- og arbejdsmarkedsforhold i
Danmark i 1800- og 1900-tallet, endvidere arbej-
det med historiske nationalregnskaber (Jørgen
Peter Christensen). 

5.2 Udarbejdelse af en ny Danmarks økonomi-
ske historie fra ca. 1500 til nu, der planlægges ud-
givet i 5 mindre bind, hvoraf bd. 1 er publiceret.
Eget bidrag til værket vil først og fremmest omfat-
te bind 3 om perioden ca. 1910-1960 (Jørgen Pe-
ter Christensen).

5.3 Med udgangspunkt i teorihistorien søges
klarlagt rationalitetsbegrebet med henblik på be-
lysning af begreberne om rationalitet, moral og
retfærdighed (Hector Estrup).

5.4 Undersøgelse af motiverne bag private god-
sers salg af fæstejord til selveje i Danmark 1788 til
1807 belyst blandt andet gennem samtidigt pris-
materiale (Ingrid Henriksen).

5.5 Andelsorganisering i Danmark set i et inter-
nationalt perspektiv med særlig vægt på produkti-
ons- og kreditsiden (Ingrid Henriksen). 

5.6 Afsluttet monografi over de europæiske
kornmarkeders integration, prisstabilitet og insti-
tutionelle forandring i perioden 1500-1900. Meto-
der for måling af markedsintegration er anvendt
på et omfattende prisdatasæt (Gunnar Persson).
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6. Udviklingsøkonomi og komparativ økonomi
Thomas Channing Arndt (fra 1/9), Christian F.
Bach (fra 1/8), Brian Lund Christensen (1/2 –
1/5), Jørgen Estrup (orlov), Trudi Hartzenberg,
Rasmus Heltberg, Peter Hjertholm (fra 14/8),
Jens Kovsted (fra 1/3), Uffe Nielsen (fra 1/9),
Mette Jessen Knudsen (fra 1/7), Claus Christian
Pörtner (fra 1/11), Finn Tarp.

Gruppens forskningsområde dækker udvalgte
udviklingsøkonomiske problemkredse af teoretisk
og anvendelsesorienteret art og komparative stu-
dier af udviklingen i Østeuropa, bl.a. med henblik
på omstillingen fra plan- til markedsøkonomi i dis-
se lande.

6.1 Estimation af efterspørgselssystemer når der
er mængderestriktioner; virkningen på andre lan-
de af den hurtige vækst i Kina frem til 2005; un-
dersøgelse af ikke tilfældige udvælgelsesmetoder;
virkninger af langsigtsvejrforudsigelser; opbyg-
ning af social accounting matrix for Mozambique
(Channing Arndt).

6.2 Analyse af Kinas mulige optagelse i verdens-
handelsorganisationen WTO, med anvendelse af
en global generel ligevægtsmodel; herunder be-
tydningen for fødevaresituationen (Christian F.
Bach, med W. Martin, Verdensbanken).

6.3 Færdiggjort studium af betydningen af at
fremskrive modeller ved analysen af GATT’s Uru-
guay Runde (Christian F. Bach, med bl.a. T. Her-
tel, Purdue University).

6.4 Nuværende og mulige fremtidige handelsre-
lationer mellem EU og u-landene (Christian F.
Bach).

6.5 Arbejdet med udviklingen i Danmarks rela-
tioner til OECD’s komité for udviklingsbistand og
med mulighederne for at udvikle redskaber, som
kan måle eller på anden måde dokumentere virk-
ningerne af dansk udviklingsbistand (Jørgen
Estrup, begrænset forskningsvirksomhed pga. 3/4
orlov som følge af medlemsskab af Folketinget).

6.6 Revision af bog om Economic Principles.
Udgivet et bind om Transitional and long-term
Development Issues in South Africa. Arbejdet
med problemer omkring kvinder og beskatning i
Sydafrika (Trudi Hartzenberg).

6.7 Afprøvning af Sydafrikas handelspotentiale
ud fra en gravitationsmodel (Trudi Hartzenberg,
med  Rashim Cassim, Johannesburg).

6.8 Studium af hvordan markedsbrist kan for-
klare det inverse forhold mellem gårdstørrelse og
produktivitet; der anvendes paneldata fra Pakistan
til at teste hypoteserne. Desuden oversigt om sam-
menhængen mellem fattigdom og naturressour-
cer i udviklingslandene (Rasmus Heltberg).

6.9 Empirisk analyse af årsagerne til afskovning
verden over, formel og uformel rural kredit i Pa-
kistan; det inverse forhold mellem gårdstørrelse

og produktivitet analyseret udfra et Sydindisk da-
tasæt. Planlagt feltstudium af institutioner til for-
valtning af naturressourcer i Nordvest-Indien
(Rasmus Heltberg).

6.10 Gældsproblematikken i Afrika syd for Sa-
hara, med særlig fokus på de budgetmæssige
aspekter og disses betydning for økonomisk udvik-
ling. Desuden projekt om dansk bistandspolitik
(Peter Hjertholm).

6.11 Afsluttet analyse af forholdet mellem be-
skyttelsestold og beskæftigelse i den ægyptiske bil-
industri. Påbegyndt projekt om effekterne af han-
delsliberalisering i lande med varierende institu-
tionelle strukturer, herunder varierende ejen-
domsforhold, produktionsforhold, offentlig sek-
tor-strukturer og interne konkurrenceforhold
(Mette Jessen Knudsen).

6.12 Nyinstitutionel økonomi med speciel refe-
rence til formelle og uformelle markeder for kre-
dit (Jens Kovsted).

6.13 Modellering af uformelle institutioner på
udviklingslandenes finansielle markeder (Jens
Kovsted, med Peter Lyk-Jensen).

6.14 Sammenhænge mellem fattigdom og mil-
jøforringelse i udviklingslandene, med særlig fo-
kus på baggrunden for og konsekvenserne af indi-
viduelle overlevelsesstrategier i landbruget (Uffe
Nielsen).

6.15 Påbegyndt projekt om befolkning og udvik-
ling (Claus Chr. Pörtner).

6.16 Færdiggjort empirisk undersøgelse af
dansk betalingsbalancebistand (Finn Tarp).

6.17 Færdiggørelse af diverse projekter ved-
rørende Sydafrikas makroøkonomiske perspekti-
ver, herunder operationalisering og brug af mo-
delværktøjer, der anvendes i Den Internationale
Valutafond og Verdensbanken (Finn Tarp, med
Peter Brixen, Det Økonomiske Råds Sekretariat).

6.18 Påbegyndt udvikling af anvendt generel li-
gevægtsmodel for Mozambique (Finn Tarp m.fl.).

7. Driftsøkonomi og erhvervsøkonomi/politik
Svend Albæk (se gruppe 1), Jan Gunnarsson,
Hans Keiding (se gruppe 4), Stephen Martin (se
gruppe 1).

Driftsøkonomi drejer sig om den enkelte virk-
somheds økonomiske problemer og forskellige
metoder til at løse dem. Der er gerne tale om op-
timeringsproblemer, hvor man skal bestemme de
mest fordelagtige handlingsstrategier i givne pro-
blemsituationer. De erhvervsøkonomiske fag bely-
ser enkelte sektorers, branchers og virksomheders
vækst, fornyelse og tilpasning samt erhvervspolitik
for koordinering af nationale konkurrencefordele
i en global økonomi (Flere af disse emner er også
behandlet inden for gruppe 1 og 4 ovenfor).

7.1 Samspillet mellem virksomheder og stater
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vedr. statslige programmer for industristøtte til
Central og Østeuropa. Diverse case-studier er for-
beredt. Påbegyndt projekt om innovationer og pro-
duktivitetsudvikling i industribrancher; der medta-
ges institutionelle overvejelser i en evolutionær mo-
del af økonomisk forandring (Jan Gunnarsson).

Anden virksomhed:
Svend Albæk: Medlem af Executive Committee,
European Association for Research in Industrial
Economics, og medlem af Teleklagenævnet.

Ellen Andersen: Medlem af bestyrelsen for: Am-
ternes og Kommunernes Forskningsinstitut, Den
makroøkonomiske model ADAM, og Institut for
Grænseregionsforskning; medlem af Erhvervsan-
kenævnet, Registerrådet, Lejelovskommissionen,
Tilsynsrådet for Pressens Finansieringsfond, Eks-
pertudvalget under regeringens hovedstadsud-
valg, Bedømmelsespanel for EU’s Forskningspro-
gram om Training and Mobility of Researchers
1996-97 samt af Videnskabernes Selskab; desuden
formand for sidstnævntes Kassekommission.

Christian Friis Bach: Styrelsesmedlem for Mel-
lemfolkeligt Samvirke.

Hector Estrup: Medlem af og kasserer i Viden-
skabernes Selskab; medarbejder ved Den Store
Danske Encyklopædi.

Jørgen Estrup: Medlem af bestyrelsen for U-
landsfagligt Selskab.

Birgit Grodal: Fellow of Econometric Society,
medlem af Council for Econometric Society, for-
mand for Regional Consultants for Econometric
Society.

Christian Groth: Medarbejder ved Den Store
Danske Encyklopædi.

Peter Reinhard Hansen: Formand for Dansk
Selskab for Operationsanalyse (indtil 1/7).

Ingrid Henriksen: Rådsmedlem i The Scandi-
navian Society for Economic and Social History og
bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Økono-
misk og Social Historie.

Christian Hjorth-Andersen: Medlem af Kultur-
ministeriets rådgivende forskningsudvalg; af besty-
relsen for SØM; af Konkurrenceankenævnet; af
styrelsen for Folkeuniversitetet; af Nordisk pro-
gramkomite for miljøforskning. Formand for Na-
tionaløkonomisk Forening. 

Katarina Juselius: Medlem af Det Samfundsvi-
denskabelige Forskningsråd.

Hans Keiding: Medarbejder ved Den Store Dan-
ske Encyklopædi.

Martin Kjeldsen-Kragh: Formand for Socialøko-
nomisk Samfund.

Peter Erling Nielsen: Medlem af Erhvervsanke-
nævnet og af forskningsrådet ved Utredningsafde-
lingen i Norges Bank, offentlig repræsentant i be-
styrelsen for Danske Kredit.

Lars Haagen Pedersen: Tilknyttet Economic Poli-
cy Research Unit, Handelshøjskolen i Kbh.

Gunnar Persson: Medlem af bestyrelsen for
European Historical Economics Society. 

Peter Birch Sørensen: Executive Vice President
for International Institute of Public Finance, uaf-
hængigt sagkyndigt medlem af Det økonomiske
Råd, samt tilknyttet Economic Policy Research
Unit, Handelshøjskolen i Kbh.

Troels Østergaard Sørensen: Medlem af Dan-
marks Statistiks forskningsudvalg, Socialforsk-
ningsinstituttets rådgivende forskningsudvalg og
af bestyrelsen for AGL-modellen i Danmarks Stati-
stik. 

Finn Tarp: Medlem af statsministeriets rådgi-
vende udvalg vedrørende Grønlands økonomi,
Det danske FAO-udvalg under Landbrugsministe-
riet, samt Forskningsministeriets Task Force for
EU’s særprogram Samarbejde med Tredjelande
og Internationale Organisationer; desuden med-
arbejder ved Den Store Danske Encyklopædi.

Niels Thygesen: Medlem af SNS Konjunkturrå-
det, Stockholm, og af Academic Panel on the Sing-
le Market, Europakommissionen, Bruxelles.

Karl Vind: Medarbejder ved Den Store Danske
Encyklopædi.

Udgiver- og redaktionsvirksomhed:
Instituttet udgiver løbende fem serier memoer:
Blå og gul serie (begge arbejdspapirer), grøn serie
(undervisningsmateriale), rød serie (Ph.D.-af-
handlinger) samt rosa serie (engelsksproget dis-
cussion paper serie).

Karsten Albæk: Referee for Journal of Human
Ressources.

Svend Albæk: Referee for Economic Theory,
Games and Economic Behavior, International
Journal of Industrial Organization, Journal of
Economics, Scandinavian Journal of Economics
og Journal of Industrial Economics.

Ellen Andersen: Medlem af redaktionen af Fest-
skrift til Anders Ølgaard.

Morten Bennedsen: Referee for International
Journal of Industrial Organization.

Martin Browning: Associate editor for Journal
of Human Ressources og medlem af redaktions-
udvalget for Ricerche Economiche og Journal of
Economic Litterature.

Hector Estrup: Gæsteforelæsning ved Aalborg
Universitetscenter.

Birgit Grodal: Referee for Econometrica; med-
lem af redaktionen for Economic Theory.

Christian Groth: Referee for Journal of Econo-
mics.

Jan Gunnarsson: Referee for Scandinavian Jour-
nal of Management.

Erik Gørtz: Medlem af redaktionsrådet og refe-
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ree for Scandinavian Journal of Economics. Med-
redaktør på Festskrift til Anders Ølgaard.

Frank Hansen: Referee for SIMAX og Publica-
tions of the Research Institute for Mathematical
Sciences, Kyoto University. Reviewer for the Ame-
rican Mathematical Association.

Henrik Hansen: Referee for Scandinavian Jour-
nal of Economics, Journal of Business and Econo-
mic Statistics og Journal of Econometrics.

Claus Thustrup Hansen: Referee for Scandina-
vian Journal of Economics.

Ingrid Henriksen: Hovedredaktør (sammen
med Per Boje, Odense Universitet) for Scandina-
vian Economic History Review.

Christian Hjorth-Andersen: Medlem af redak-
tionskomiteen for Nationaløkonomisk Tidsskrift
og Journal of Consumer Policy.

Hans Jørgen Jacobsen: Referee for Games and
Economic Behavior.

Henrik Jensen: Referee for European Econo-
mic Review, Journal of Economic Dynamics and
Control og Scandinavian Journal of Economics.

Katarina Juselius: Associate editor for Journal of
Business and Economic Statistics. Referee for Em-
pirical Economics, Journal of Money, Credit, and
Banking, Scandinavian Journal of Economics samt
Statistika.

Hans Keiding: Associate editor ved Journal of
Mathematical Economics og Social Choice and
Welfare. Referee for bl.a. Econometrica og Games
and Economic Behavior.

Hans Christian Kongsted: Referee for Scandi-
navian Journal of Economics.

Luca Lambertini: Referee for Economic Notes
og Journal of Industrial Economics.

Birthe Larsen: Referee for Scandinavian Jour-
nal of Economics.

Klavs Lindeneg: Associate editor ved European
Environment.

Lars Haagen Pedersen: Referee for National-
økonomisk Tidsskrift.

Gunnar Persson: Medredaktør af European Re-
view of Economic History. 
Sougata Poddar: Referee for International Jour-
nal of Industrial Organization.

Christian Schultz: Referee for Scandinavian
Journal of Economics, European Economic Re-
view, Review of Economic Studies, Journal of In-
dustrial Economics, Economic Journal, Econo-
mics and Politics, American Political Science Re-
view, Ressource and Energy Economics og Natio-
naløkonomisk Tidsskrift. Associate editor ved The
Manchester School og Scandinavian Journal of
Economics.

Birgitte Sloth: Referee for Journal of Economic
Dynamics and Control og Journal of Institutional
and Theoretical Economics. Medlem af program-

kommiteen for European Meeting of the Econo-
metric Society og for European Association’s års-
møde, Istanbul.

Bent Sørensen: Associate editor for Econome-
tric Theory; referee for Journal of Econometric
Theory og Review of Economics and Statistics
samt for MIT Press.

Peter Birch Sørensen: Medredaktør af Interna-
tional Tax and Public Finance og medlem af re-
daktionskomiteerne for European Economic Re-
view, Fiscal Studies, CPB Report samt National-
økonomisk Tidsskrift. Referee for ovennævnte
tidsskrifter samt for Journal of Public Economics
og Scandinavian Journal of Economics.

Finn Tarp: Referee for Routledge samt book re-
viewer for Economic Journal.

Niels Thygesen: Medlem af redaktionsudvalget
og referee for Open Economies Review, Weltwirt-
schaftliches Archiv, de Economist og Economie
Internationale.

Torben Tranæs: Referee for Review of Econo-
mic Studies, Games and Economic Behavior, Jour-
nal of Industrial Economics, Theory and Decision
samt Scandinavian Journal of Economics.

Mich Tvede: Referee for International Econo-
mic Review og Journal of Economic Theory.

Karl Vind: Referee for Management Science.

Afholdte konferencer, workshops m.v.:
Karsten Albæk: Arrangør af Ph.D.-kursus i Søge-
teori, Kbh.

Martin Browning: Arrangør af workshop Intra-
household allocation, Kbh.

Birgit Grodal: I programudvalget for Econome-
tric Societys European Meeting, Istanbul. Arran-
gør af Econometric Society’s vintermøde, Dan-
mark, medarrangør af Nordic Zeuthen Workshop,
Kbh., af Nordic Workshop in Mathematical Eco-
nomics and Game Theory, Kbh., og af konferen-
cen Incentives and Organization, Kbh. 

Peter Reinhard Hansen: Arrangør af workshop
Asymptotisk teori i kointegrationsmodeller, Kbh.

Luca Lambertini: I programudvalget for work-
shop om Antitrust and Competition Policy.

Jørgen Birk Mortensen: Forestået kurset Envi-
ronmental and Economic Values ved Kulturuni-
versitet 1996.

Lars Haagen Pedersen: Arrangør af Workshop-
pen Taxation & Unemployment, Kbh.

Gunnar Persson: I styregruppen for Second
Congress of the European Historical Economics
Society, Venedig. Arrangør af Third Summer
School on Long Term Growth and Convergence,
Montecatini, af workshop Controversies in Euro-
pean Economic History, Kbh., og af Zeuthen Lec-
tures med Ariel Rubinstein ved Økonomisk Insti-
tut.
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Christian Schultz: Arrangeret workshop Incenti-
ves and Organization. 

Birgitte Sloth: Medarrangør af Zeuten Works-
hop Rationality, Games, and Decisions, Kbh.

Peter Birch Sørensen: Medarrangør af work-
shop Taxation and Unemployment, Kbh.

Troels Østergaard Sørensen: Medarrangør af
Zeuthen Lectures ved Økonomisk Institut, Kbh.
Universitet.

Finn Tarp: Åbningskonference for Develop-
ment Economics Research Group (DERG), Mari-
enlyst.

Gæsteforelæsninger, kongresforedrag m.v.:
Karsten Albæk: Paper ved konferencerne Structu-
ral change and labour market dynamics, Amster-
dam, European association of labour economists,
Chania, International conference on panel data,
Amsterdam, Comparaisons internationales de
salaires (INSEE), Paris, samt Econometric Society
European Meeting, Istanbul.

Svend Albæk: Forelæsning ved London Busi-
ness School og ved møde i Wien i European Asso-
ciation for Research in Industrial Economics.

Channing Arndt: Foredrag ved konferencen
The Greening of Europe, Giessen, gæstefore-
læsning ved Washington State University, Pull-
man, og ved Texas A&M University, Texas.

Christian Friis Bach: Gæsteforelæser ved Insti-
tut for Statskundskab og Institut for Økonomi,
Skov og Landskab på Landbohøjskolen, div. fore-
drag, bl.a. ved temadag arrangeret af Udenrigsmi-
nisteriet og seminarer arrangeret af Folkekirkens
Nødhjælp, Det Økologiske Råd, Mellemfolkeligt
Samvirke m.fl.

Morten Bennedsen: Paper ved European Eco-
nomic Association´s årsmøde i Istanbul og ved
konferencen Incentives and Organization, Kbh. 

Anders Borglin: Paper ved konference i generel
ligevægtsteori, Zinal.

Martin Browning: Foredrag ved Lunds Universi-
tet, Aarhus Universitet, University College Lon-
don, London School of Economics, og NBER
Summer Workshop, Cambridge, Mass.

Jørgen Peter Christensen: Paper ved Nordisk
projekt vedrørende historiske nationalregnskaber,
Workshop,Järvenpää.

Joao Miguel Ejarque: Paper ved HCM work-
shop, Louvain, SATPEG seminar ved NOVA, Lissa-
bon, Macroeconomics Seminar, Boston, og Sim-
posium of Economic Analysis, Barcelona.

Jørgen Estrup: Indlæg på åbningsmødet i Devel-
opment Economics Research Group, Helsingør,
og inviteret kommentatator på Center for Udvik-
lingsforsknings årsmøde, Kbh.

Birgit Grodal: Gæsteforelæsning ved Universite-
tet i Oslo, University Autonoma Barcelona, Uni-

versity of Sydney og University of Cambere. Fore-
drag ved Econometric Society European Meeting,
Istanbul, og konferencerne Social Choice and
Welfare, Maastricht, Incentives and Organization,
Kbh., og Assets, Alicante.

Christian Groth: Paper ved Royal Economic So-
ciety’s årsmøde, Swansea, og Econometric Society
European Meeting, Istanbul. 

Erik Gørtz: Foredrag ved The Sixth Conference
of The International Joseph A. Schumpeter Socie-
ty, Stockholm. 

Frank Hansen: Paper ved Workshop on Nume-
rical Ranges and Radii, Sapporo (Japan), og Sym-
posium on operator theory, Kyoto University.

Peter Reinhard Hansen: Dansk Økonometrisk
Selskabs årsmøde, Sandbjerg.

Claus Thustrup Hansen: Foredrag ved Euro-
pean Economic Associations årsmøde, Istanbul,
CEPR workshop, London, og Workshop on Taxa-
tion and Unemployment, Kbh.

Trudi Hartzenberg: Paper ved i to African Eco-
nomic Research (AERC) Workshops, Nairobi.

Ingrid Henriksen: Paper ved II Congress of the
European Association of Historical Economics i
Venedig; paper ved Pre-Conference Meeting for
the 1998 IEHA Convention, Leicester.

Hans Jørgen Jacobsen: Gæsteforelæsning ved
Universitat Pompeu Fabre, paper ved Econome-
tric Society’s European Meeting, Istanbul.

Henrik Jensen: Paper ved European Economic
Association, Eleventh Annual Congress, Istanbul,
og Econometric Society European Meeting, Istan-
bul.

Katarina Juselius: Foredrag ved Humboldt Uni-
versity, Berlin, European University Institute, Fi-
renze, Aarhus Universitet, symposiet Center of Ex-
cellence ved Kulturby ‘96, Kbh., Meiji Gakuin Uni-
versity, Tokyo, samt Bank of Japan, Tokyo. 

Clara Jørgensen: Paper ved Symposium i An-
vendt Statistik, Odense, samt Dansk Økonome-
trisk Selskabs årsmøde, Sandbjerg.

Hans Keiding: Foredrag Sorbonne (Paris I),
MODE, Limoges, Spanish Meeting on Game
Theory, Santiago de Compostela, samt Universite-
tet i Bielefeld.

Hans Christian Kongsted: Paper ved Econome-
tric Society European Meeting, Istanbul, Symposi-
um i Anvendt Statistik, Odense Universitet, og
Dansk Økonometrisk Selskabs årsmøde, Sand-
bjerg.

Birthe Larsen: Paper ved Search and Matching
Equilibrium Workshop, Kbh., og Nordic Ph.D.
Workshop on Macroeconomics.

Peter Lyk-Jensen: Paper ved Workshop in
Mathematical Economics and Game Theory.

Stephen Martin: Paper ved konferencerne
Competition policy, industrial policy, and market
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integration in the European Union, Padua, Com-
petition policy, industrial policy, and market inte-
gration in the European Union, International
Conference on Industrial Economics, Madrid, To-
bin’s q, the Internal Rate of Return, and Structu-
ral Tests of Market Power, Wien, Asynchronous
cycles in US antitrust law and economics, Piacen-
za, Competition Policy: Publicity vs. Prohibition &
Punishment, Kbh.

Jørgen Birk Mortensen: Gæsteforelæsninger
ved Kasesat University, Bangkok, Odense Universi-
tet og Roskilde Universitetscenter.

Peter Erling Nielsen: Gæsteforelæsning ved
Oslo Universitet.
C arsten Krabbe Nielsen: Foredrag ved SITE,
Stanford.

Lars Haagen Pedersen: Foredrag ved Center for
Labour Market and Social Research, Århus, ved
seminaret Use of CGE-models, arrangeret af Fi-
nansministeriet, ved konference i Køge afholdt af
Socialforskningsinstituttet, og ved workshop Taxa-
tion and Unemployment, Kbh.

Torben Mark Pedersen: Foredrag ved works-
hop, Roskilde Universitetscenter.

Gunnar Persson: Gæsteforelæsning ved Euro-
pean University Institute, Firenze, Third Summer
School on Long Term Growth and Convergence,
Montecatini, samt Lunds Universitet. 

Sougata Poddar: Gæsteforelæsning ved Århus
Universitet og ved CORE, Belgien. Paper ved
South East Asia Econometric Society Meeting,
New Delhi.

Frank Rasmussen: Paper ved Nordic Ph.D.
Workshop on Macroeconomics, Århus.

Jonathan Rubin: Paper ved Econometric Socie-
ty European Meeting, Istanbul, og European Uni-
versity Institute, Firenze. 

Dan Sasaki: Foredrag ved Nordic Workshop in
Mathematical Economics, Kbh., og ved Lunds
Universitet. Paper ved Atlantic Economic Confe-
rence, Washington D.C., og Midwest Mathemati-
cal Economics Conference, St. Louis. 

Christian Schultz: Paper ved American Political
Science Association’s kongres, San Francisco,
European Economic Association, Istanbul, og As-
set Meeting, Alicante. Gæsteforelæsning i Stock-
holm og Milano.

Birgitte Sloth: Foredrag ved European Meeting
of the Econometric Society, Istanbul, Zeuthen
Workshop, Kbh., og Universitetet i Lund.

Bent Sørensen: Foredrag ved NBER Summer
Institute, Cambridge, Mass.

Peter Birch Sørensen: Foredrag ved konference
om »Väger ur massarbetslösheten«, Stockholm, og
gæsteforelæsning ved Institute for International
Economic Studies, Stockholm. 

Troels Østergaard Sørensen: Oplæg ved en ræk-

ke indenlandske konferencer om løndannelse i
den offentlige sektor og arbejdsmarkedsforhold. 

Finn Tarp: Foredrag som del af kulturbyåret,
Kbh., og ved Sixteenth Arne Ryde Symposium on
Post-Apartheid Southern Africa, Universitetet i
Lund, workshop i African Economic Research
Consortium samt Danida. 

Niels Thygesen: Gæsteforelæsninger/seminarer
i centralbankerne i Spanien, Portugal, Sverige,
Finland og Danmark; konferenceindlæg i Rom,
CEPR, Lissabon, Universidade Católica Portugu-
esa, Rom, Italiens Udenrigspolitiske Institut, Istan-
bul, EEA, Vancouver, Trilateral Commission, Alp-
bach, Alpbach Forum, Kbh., Garantifonden for
Futures og Options, Bruxelles, European Commi-
ties Studies Association, Bruxelles, Europakom-
missionen, Kbh., Det kgl. Danske Videnskabernes
Selskab, Lyon, Institut de l’Euro, London, Royal
Institute of International Affairs, Kbh., EPRU,
Bamberg, Hanns Seidel Stiftung, Bordeaux, The
Geneva Institute, Paris, Institut d’Études Politiqu-
es, Sauntehus, Danmarks Forvaltningshøjskole,
Kbh., Institut for Statskundskab.

Torben Tranæs: Gæsteforelæsning ved Lunds
Universitet og oplæg ved Workshop on the velfare
state, Æbeltoft.

Mich Tvede: Foredrag ved Econometric Society
European Meeting, Istanbul, samt Lunds Universi-
tet.

Rejser af mere end én måneds varighed:
Morten Bennedsen: Studieophold ved Harvard
University, Boston. Frank Hansen: Ophold ved
RIMS, Kyoto University i 5 måneder. Peter Rein-
hard Hansen: Studieophold ved Department of
Economics, University of California. Lill Than-
ning Hansen: Studieophold Barcelona januar-
juni. Claus Thustrup Hansen: Studieophold ved
Department of Economics and Related Studies,
University of York, januar-juni. Katarina Juselius:
Ophold ved European University Institute, Firen-
ze. Mette J. Knudsen: Studieophold ved Verdens-
banken, Washington, juni-august. Birthe Larsen:
Studieophold Boston University, januar.-februar.
Anders Tauber Lassen: Studieophold ved Univer-
sity of London, oktober-december. Peter Lyk-
Jensen: Studieophold ved GREQAM, Marseille det
meste af året. Carsten Krabbe Nielsen: Forsknings-
ophold ved Stanford, Californien, september-ok-
tober. Frank Rasmussen: Studieophold ved Prince-
ton University. Finn Tarp: Forskningsophold
Mozambique, november. Mich Tvede: Forsknings-
ophold Penn University, januar-juli.

Gæster: 
Instituttet har haft besøg af følgende udenlandske
gæster: Michael Burda, Berlin. Kenneth Burdett,
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Essex University. Egbert Dierker, Wiens Universi-
tet. Andrew D. Foster. Laszlo Goerke, Hamburg
Universitet. Anthony Hall, Bond University, Au-
stralien. Yakar Kannai, Weizmann Institut of Scien-
ce, Rehovot, Israel. Jan Klovland, Norwegian
School of Economics. Olle Krantz, Institutionen
för ekonomisk historia, Umeå Universitet. Tony
Lancaster, Brown University, USA. Julia Lane,
USA. Ronald MacDonald, University of Strathcly-
de. Paolo Manasse, Universita Statale, Milan. K.
Meghir. Karl Moene, Universitetet i Oslo. Robert
A. Moffit, Johns Hopkins University. Dale T. Mor-
tensen, Northwestern University, USA. Robert F.
Nau, Fuqua School of Business, Duke University,
USA. Motty Perry, The Hebrew University, Jerusa-
lem. Shen Quanshui. Roy Radner, New York Uni-
vesity. Ariel Rubinstein, Tel Aviv Universitet. John
Roemer, University of California at Davis. Mark Ro-
senzweig. Susanne Scotchmer, UCLA Berkeley.
Hans Singer. Oded Stark, Universitetet i Oslo. Lars
Svensson, IIES Stockholm. Anders Warne, Stock-
holm Universitet. Jörgen Weibull, Stockholm
School of Economics. Jan Werner, University of
Minnesota. John Williamson, Institute of Internati-
onal Affairs, Washington. Lin Zhou, Yale Universi-
ty og CORE, Université Catholique de Louvain.

Troels Østergaard Sørensen

Stab:
VIP:
Albæk, Karsten: Lektor; Albæk, Svend: Lektor; An-
dersen, Ellen: Professor; Arndt, Thomas Chan-
ning: Forskningsadj.; Bach, Christian Friis: Ad-
junkt; Borglin, Anders: Lektor; Christensen, Jør-
gen Peter: Lektor; Ejarque, Joad Gil: Forsknings-
adj.; Ejrnæs, Mette: Ph.D.-studerende; Estrup,
Hector: Professor; Estrup, Jørgen Fr G: Lektor; Fil-
ges, Trine: Ph.D.-studerende; Grodal, Birgit: Pro-
fessor; Groes, Ebbe: Adjunkt; Groth, Christian:
Lektor; Gunnarsson, Jan Sture Gunnar: Lektor;
Gyntelberg, Jacob: Ph.D.-studerende; Gørtz, Erik
Christian: Professor; Hansen, Claus Thustrup:
Ph.D.-studerende; Hansen, Frank: Lektor; Han-
sen, Henrik: Adjunkt; Hansen, Peter Reinhard:
Ph.D.-studerende; Hansen, Lill Thanning: Ph.D.-
studerende; Hartzenberg, Gertruida Maria: Forsk-
ningsass.; Heltberg, Rasmus: Ph.D.-studerende;
Henriksen, Ingrid: Lektor; Hjertholm, Peter:
Ph.D.-studerende; Hjorth-Andersen, Christian:
Professor; Jebjerg, Lars: Ph.D.-studerende; Jensen,
Henrik: Lektor; Jensen, Mogens: Ph.D.-studeren-
de; Jensen, Svend Erik Hougaard: Lektor; Juselius,
Katarina: Lektor; Keiding, Hans: Professor; Kjeld-
sen-Kragh, Martin: Ph.D.-studerende; Knudsen,
Mette: Ph.D.-studerende; Kongsted, Hans Christi-
an: Adjunkt; Kovsted, Jens Anders: Ph.D.-stude-
rende; Kyhl, Søren: Ph.D.-studerende; Lamberti-

ni, Luca: Forskningsadj.; Larsen, Birthe: Ph.D.-stu-
derende; Lassen, Anders Tauber: Ph.D.-studeren-
de; Lau, Morten Igel: Forskningsass.; Lindeneg,
Klavs: Lektor; Martin, Stephen: Professor; Morten-
sen, Jørgen Birk: Lektor; Mossin, Axel: Lektor;
Nielsen, Carsten Krabbe: Forskningsadj.; Nielsen,
Peter Erling: Lektor; Nielsen, Uffe: Ph.D.-stude-
rende; Olsen, Mogens Nørgaard: Amanuensis; Pe-
dersen, Lars Haagen: Lektor; Pedersen, Torben
Mark: Forskningsass.; Persson, Karl Gunnar: Lek-
tor; Pørtner, Claus Christian: Ph.D.-studerende;
Rasmussen, Frank Michael: Ph.D.-studerende; Ru-
bin, Jonathan: Forskningsass.; Sasaki, Dan: Forsk-
ningsadj.; Schou, Poul: Ph.D.-studerende; Schultz,
Christian: Professor; Sloth, Birgitte: Lektor; Sou-
gata, Poddar: Forskningsadj.; Sørensen, Bent Ejlif:
Lektor; Sørensen, Peter Birch: Professor; Søren-
sen, Troels Østergaard: Lektor; Tarp, Finn: Lek-
tor; Thygesen, Niels Christoffer: Professor; Tra-
næs, Torben: Lektor; Tvede, Mich Palle: Lektor;
Vastrup, Jacob Andreas: Ph.D.-studerende; Vind,
Karl Damkjær: Professor; Whitta-Jacobsen, Hans
Jørgen: Lektor.

TAP:
Andersen, Aase: Overassistent; Andersen, Henrik
Østergaard: Assistent; Blomqvist, Charlotte: Over-
assistent; Christiansen, Lotte: Korrespondent;
Eriksson, Karin Lund: Assistent; Florin, Jette: Kor-
respondent; Geil, Edda Gudrun: Overassistent;
Hansen, Hanne: Kontorfuldmægtig; Hansen,
Henriette Aabo: Bibliotekar; Leander, Trine: Assi-
stent; Lund, Vestergaard Pia: Assistent; Lundga-
ard, Rigmor: Kontorfuldmægtig; Pedersen, Lene
Wagner: Assistent; Ring, Vibeke: Bibliotekar;
Schnedler-Meyer, Pia Charlotte: Fuldmægtig.

Ph.D.-afhandlinger:
Bach, Henning Bjerregård: Mobilitet på arbejds-

markedet.
Hansen, Anne Katrine Bille: Kulturøkonomiske

studier – økonomiske metoder vedrørende re-
sourceallokering til kultur- og fritidsaktiviteter.

Specialer:
Agerskov, Ulla: En økonomisk vurdering af elsel-

skabernes brug af tidsafhængige tariffer.
Ahrensburg, Jesper Repholtz: Growth Convergen-

ce in East and Southeast Asia: A Panel Data Ap-
proach.

Andersen, Henriette Nørgaard: Statistisk analyse
af liggetiden for et parcelhus, overtaget på
tvangsauktion af en kreditforening.

Andersen, Jesper Levring: Omsættelige forure-
ningstilladelser.

Andersen, Morten Figge: Effektivitet, produktivi-
tet og vækst i den offentlige sektor.
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Andersen, Thomas Birk: »New Home Econo-
mics«, arbejdsudbud samt alternative fremskriv-
ninger af den danske arbejdsstyrke fordelt på
køn og alder.

Andersen, Tom: Finanspolitik i ØMU.
Arp, Carsten Henrik: Pengemarkedet, en teoretisk

og empirisk analyse herunder – estimation af
pengemarkedsrentestrukturen.

Bak-Jensen, Poul: International porteføljediversi-
fikation og kointegration.

Bang, Pernille: Om samarbejdskontrakter.
Bang, Svend: Boligefterspørgsel. Kontantpriser og

privat forbrug.
Bay, Jannik: Sygehusenes finansiering.
Bedsted, Tim: Efficiency Wages – en empirisk ana-

lyse.
Bertrand, Peter: The Role of the EU in the Estab-

lishment of a European  Security Platform – A
Policy Recommendation to the EU Inter-Go-
vernmental Conference.

Beyer, Lene: Udgiftspresset på ældreområdet.
Bjerre, Jørgen: Europæiske direkte investeringer i

Europa – en økonometrisk model på paneldata.
Bocian, Steen: Ægtefællers valg af arbejdsudbud –

En økonometrisk analyse på paneldata.
Brogård, Susanne Damgård: Analyse af strukturer

i psykosociale arbejdsmiljøundersøgelser – be-
grebsmæssig og statistisk vurdering.

Bruhn, Lars Thulstrup: Optimal patentlængde og
-bredde.

Bruun, Jesper Ejlert: Aktivitetsanalyse i Falcks
Redningskorps A/S pådistriksniveau samt for-
mulering af kalkulemodel.

Bryld, Birgitte: Brugen af økonomiske instrumen-
ter til miljøregulering i udviklingslande.

Buchardt, Anne: Makroøkonomiske konsekvenser
af dansk pengepolitik under faste valutakurser.

Buchholz, Thomas: NAFTA. Regionalism or Multi-
lateralism?

Bustrup, Thomas: Den fransk-tyske akse i det eu-
ropæiske samarbejde.

Bælum, Jesper: Swapmarkedet – renter og risici.
Christensen, Jørn Koldborg: Søgeteori. En analyse

af individuelle ledighedsperioder.
Christensen, Pernille: Incitamenter og opgavefor-

deling i sundhedssektoren.
Christensen, Svend Martin K: De styringsmæssige

konsekvenser af institutionel decentralisering.
Christensen, Torbjørn: Endogen vækst og udvik-

ling.
Christiansen, Claus Ejler Buch: Betydningen af ko-

ordination mellem stat og marked for stabilite-
ten i det internationale monetære system.

Cold, Frederik Christoffer: Konkurrenceevnevur-
dering af den danske telemobilbranche – et
virksomheds- og samfundsmæssigt perspektiv.

Crone, Louise: Nyheder og valutakurser.

Dietrich, Nete Henriette: Reformer, fordeling og
fattigdom i Rusland.

Dybkjær, Mikkel: Økonomiske effekter af fusioner
og virksomhedsovertagelser.

Dyekjær, Thomas Maagaard: Makroøkonomiske
effekter af bistand.

Enevoldsen, Thomas Christian: Rentestrukturen –
En kointegrationsanalyse.

Eslund, Ulla: Handel og vækst belyst ved udviklin-
gen i de fire asiatiske NIC-lande.

Estrup, Jacob Christen: The Valuation of Interest
Rate Derivative Securities in af 2-Factor Term
Structure Model.

Fatum, Rasmus Høgild: Testing the Signaling
Channel of Foreign Exchange Intervention: A
New Approach.

Fenlev, Henrik: Regionale vækstmønstre i Dan-
mark.

Flink, Lasse: Investeringsanalyse: Real optioner i
teori og praksis.

Fogh, Peter: Relativ efficiens i den danske penge-
institutsektor anvendelse af Data Envelopment
Analysis.

Franck, Tanja: Future Supply and Demand of
Food – the Role of Food Aid in the Early Twen-
ty-First Century.

Frische, Peter: Prisfastsættelse af erhvervsejen-
domme.

Fugleberg, Peter: Multinationale Selskaber og In-
ternationale Direkte Investeringer i et Geopoli-
tisk Perspektiv.

Fugmann, Niels Fabricius: Regionale vækstmøn-
stre i Danmark.

Gammelgaard, Ketty: Ledige og orlov.
Gelfer-Jørgensen, Sara Dina E: Betalingsordnin-

ger for data.
Glud, Martin Høgh: Imperfekt konkurrence, ko-
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Statistisk Institut

Statistisk Instituts nedlæggelse og fagets fremtid
Statistisk Institut blev nedlagt den 11. september
1996 efter beslutning i Konsistorium samme dag,
og medarbejderne blev overført til Økonomisk In-
stitut. Instituttets medarbejdere kæmpede imod
denne beslutning til det sidste, da man frygter for,
at forskningsbaseret undervisning i statistik efter-
hånden vil forsvinde fra Det økonomiske Studium
ved Københavns Universitet, fordi de fleste af nu-
værende medarbejdere går af i løbet af forholdsvis
få år. Dette skyldes en meget skæv aldersfordeling.
Statistisk Institut fik ingen nye stillinger de sidste
25 år af sin tilværelse, til trods for at Instituttets vi-
deregående statistiske fag var meget efterspurgte.
De studerende betragter disse fag som en konkur-
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nende uddannelser. Der er ikke givet noget bin-
dende tilsagn om oprettelse af nye stillinger i stati-
stik eller om, at statistikere, som fratræder, vil blive
erstattet med nye statistikere. De krav til kundska-
ber i økonomi, som stilles for nyansættelse ved
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paperback-udgave.
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for sæsonstrukturen i seriernes betingede varians.
De præliminære resultater herfra ser ganske lo-

vende ud. Sideløbende er et samarbejde omkring
de mere fundamentale forhold af betydning for
valutakursdannelsen indledt med professor Ro-
nald MacDonald, Glasgow. Om- og viderebearbej-
dede resultater fra licentiatafhandlingen og nye
empiriske resultater findes også. Disse har været
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male antal ekspedienter, givet antallet af kunder
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dre tilsvarende resultater blive offentliggjort i en
ny udgave af lærebogen i kø- og lagerplanlægning.
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Sverige og Tyskland og på markedsandelene for
spiritus, øl og vin. Desuden arbejdes med revision
af en række lærebøger.

Jon Stene deltager indenfor udvalg under
Dansk Standard og The International Organizati-
on for Standardization (ISO), Technical Commit-
tee 69, i udarbejdelsen af internationale statistik-
standarder. Han leder to projekter: Et om en in-
ternational guide til statistikterminologi og ét om
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med Hørsholmafdelingen af Dansk Cyklistfor-
bund har han udviklet metoder til at studere cykli-
sters og andre trafikanters adfærd når vigepligts-
reglerne er lavet om. To rapporter herom er udar-
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Niels Erik Jensen
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Sociologisk Institut

Instituttets virksomhed:
Sociologisk Institut fortsætter sin udbygning. Som
det eneste sociologiske institut i Danmark lægger
instituttet afgørende vægt på at styrke sociologiens
placering i Danmark. I den forbindelse afholder
instituttet bl.a. en række seminarer om dels forsk-
ningsmæssige, dels undervisningsmæssige aktivite-
ter. Målsætningen for instituttets egen forskning
er at drive internationalt kvalificeret, pluralistisk
forskning. Dette indebærer en styrke i almen so-
ciologi samt i de væsentligste sociologiske specia-
ler. Et andet led i styrkelsen af en sociologisk pro-
fil i en dansk offentlighed er, at instituttets medar-
bejdere deltager i forskellige typer anvendt forsk-
ning. Instituttet har endvidere en gæsteprofessor-
ordning, hvor udenlandske professorer har må-
nedlange ophold på instituttet.

Instituttet har nu studerende på bachelorstudi-
et på tre årgange. Dertil kommer et betydeligt an-
tal Ph.D.-studerende. I den forbindelse har insti-
tuttet udbygget et samarbejde med en række sek-
torforskningsinstitutter.

De enkelte medarbejdere
Bjarne Hjorth Andersen arbejder med livsforms-
analyser og analyser af børns opvækstvilkår.

Bent B. Andresen har fortsat sine analyser af
nye veje i uddannelsessystemet og det dynamiske
samspil mellem samfunds- og IT-udvikling.

Henning Bech arbejder med analyser af det mo-
derne samfunds sociokulturelle fænomener (her-
under byliv, kønsrelationer, billedmedier og seksua-
litet) samt med videnskabshistoriske og videnskabs-
filosofiske perspektiver i denne sammenhæng.

Margareta Bertilsson fortsætter sine studier af
den normative teoriudvikling inden for samfunds-
videnskaberne. Hun arbejder desuden med gene-
rel sociologisk teori.

Charlotte Bloch har forsat sine analyser af flow
og stress i familie- og arbejdslivet. Hun arbejder
desuden på et projekt om kønsbarrierer i den aka-
demiske organisation.

Tom Broch har arbejdet med kommunikations-
teoretiske grundproblemer med særligt henblik
på en fremstilling af forholdet mellem semiotik og
kommunikationsproces.

Peter Gundelach arbejder med studier af værdi-
er, frivillige organisationer og nyere former for
fællesskaber. 

Margaretha Järvinen har arbejdet med et forsk-
ningsprojekt om misbrug, marginalisering og be-
handling. Hun arbejder desuden med kønsteore-
tiske problemstillinger og har redigeret en bog
om konstruktivisme i samfundsforskningen (sam-
men med Margareta Bertilsson).

Svend Kreiner fortsætter sit arbejde med grafi-
ske modeller, item respons metoder og analyse af
differential item functioning. Han samarbejder
desuden med Amternes og Kommunernes Forsk-
ningsinstitut om et projekt om faglighed og ar-
bejdsmiljø i den danske folkeskole.

Jørgen Elm Larsen arbejder med social diffe-
rentiering og nye integrationsformer i overgan-
gen til det postindustrielle samfund.

Allan Madsen fortsætter sine analyser af selvor-
ganiserede aktiviteter blandt langvarigt sindsli-
dende og har desuden i samarbejde med Jørn
Falk skrevet et bidrag til en antologi om sociologi-
ens historie i Danmark.

Redaktionsvirksomhed:
Henning Bech: Hovedredaktør for tidsskriftet
Nordisk Sexologi. Medlem af redaktionspanel for
tidsskrifterne Kvinder, køn og forskning; Zeit-
schrift für Sexualforschung; Sexualities.

Margareta Bertilsson: Referee (Theory, Culture
and Society). Consulting Editor »Acta Sociologi-
ca«.

Charlotte Bloch: Bestyrelsesmedlem, Forlaget
Sociologi.

Tom Broch: Bestyrelsesmedlem, Forlaget Socio-
logi. Medlem af redaktionspanelet for tidsskriftet
Dansk Sociologi. Redaktør for Sociolog-Nyt.

Hilda Rømer Christensen: Ansvarshavende re-
daktør af Kvinder, Køn og Forskning. Årg. 1996.
Nr. 1-4.

Peter Gundelach: Medlem af Samfundsøkono-
mens Redaktionspanel. Referee for Acta Sociolog-
ica.

Margaretha Järvinen: Redaktør for Sociolog-
Nyt.

Jørgen Elm Larsen: Medlem af redaktionspane-
let for tidsskriftet Dansk Sociologi og medlem af
bestyrelsen for Forlaget Sociologi.

Allan Madsen: Medlem af redaktionen af tids-
skriftet Dansk Sociologi.

Gæster ved instituttet:
Professor Dr. Birgitta Nedelman, Johannes-Güten-
berg Universität, Mainz. Professor Peter Saunders,
University of New South Wales. Donald Broady,
Lärerhögskolan, Stockholm. Professor Karin Wi-
derberg, Oslo Universitet. Lektor Andrew Barry,
University of London. Professor Anthony Gid-
dens, University of Cambridge. Professor Bern-
ward Joerges, Wissenschaftszentrum, Berlin. Pro-
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fessor John Westergaard, Sheffield. Ambassadør
Hans Henrik Bruun, Oslo. Professor Thomas
Brante, Örebro Universitet. Docent Ilze Ostrov-
ska, University of Riga.

Gæsteforelæsninger, kongresforedrag m.v.:
Henning Bech: »Kritik af den diskursive konstruk-
tionisme«, Forskarskolans doktorandkursus,
Lunds Universitet. »Camp, Queer and Social
Theory«, Engelsk Institut, Københavns Universi-
tet. »Mænds forhold til hinanden« samt »Køn,
identitet og samfund«, efteruddannelseskursus,
Dansk Forening for klinisk sexologi; »Homo-
sexual Identities and Equalities«, Europide Co-
penhagen, Christiansborg; »Forsvinder de homo-
seksuelle?«, Landsforeningen for bøsser og les-
biske, København; »Rum, stemninger og viljen i
konstruktion af identitet«, Det teologiske Fakul-
tet, Københavns Universitet; »Homosexuality,
Masculinity and Modernity«, School for Interna-
tional Training, Vermont, under ekskursion til Kø-
benhavn; »Den moderne mands forsvinden«, dok-
torandkursus, Lunds Universitet. Tematiske inter-
views i Transit (DR-TV); Forbrugermagasin (DR);
Femina; Lige nu (Ligestillingsrådet); Politiken; La
revue ‘h’ (Paris).

Margareta Bertilsson: Sigtuna-stiftelsen, Sveri-
ge. Pacific Sociological Association, Seattle. Kon-
ference om Ret og Moral, Forskningsrådsnämn-
den, Stockholm. Debatmøde med Alan Wolfe,
Tidsskriften Moderna Tider, Lund. Konference
om Teknologisk systemforandring og Ekonomisk
Teori, Abisko, Forskningsrådsnämnden. Konfe-
rence om Europa og Globale Processer, Forsk-
ningsrådsnämnden, Hven. Konference om Risiko
og Samfund, Forskningsrådsnämnden, Uppsala.
Universitetskonference, Umeå. Levnedsmiddelsty-
relsen, København.

Charlotte Bloch: Nordens køn, Institutt for So-
siologi, Oslo. »Frø og Frugter, Nordisk Kvinde- og
Kønsforskning i dag«, Oslo.

Hilda Rømer Christensen: Workshop on Socia-
lism and the Workshop on Socialism and the »Wo-
man Question« in interwar Europe. Maison des
Sciences de L’homme, Paris. 1996: Feminist Socia-
lists or Socialist feminists? Culture and Gender in
the Danish Social Democracy 1920-1940. Kvinno-
historiske Specialseminariet, Universitetet i Lund:
Køn og kultur i KFUK 1883-1940. Institut for Hi-
storie og Samfund, Roskilde Universitetscenter:
Køn og kultur i KFUK 1880-1940. 6th Internatio-
nal Interdisciplinary Congress on Women, Adelai-
de, Australia: The peculiarities of Women’s and
Gender Studies in Denmark. Historisches Semi-
nars der Universität von Hannover, Germany
1996: Backfische und nette Mädchen. Geschlecht
und Kultur im Evangelischen Verband für die

weibliche Jugend Deutschlands (1890-1940). 5.
Nordiske Kvindehistoriemøde, Hønefoss, Norway:
Nationalisme og internationalisme i KFUK 1880 –
1940. Frø og Frugter: Nordisk Kvinde- og Kjønns-
forskning i dag, Oslo: Opkomsten af den skandi-
naviske velfærdsstat i mellemkrigstiden. Mellem
feminisme og socialisme. 

Peter Gundelach: Pompidougruppen, Europa-
rådet, Strasbourg; Socialforskningsinstituttets for-
skerkonference; forskerkursus i komparativ meto-
de; Nordisk Samfundsvidenskabeligt Forsknings-
råd, Danmarks Radio.

Margaretha Järvinen: Foredrag om etik i sam-
fundsforskningen, Ph.D.-seminar, Juridisk Fakul-
tet. Arrangør (sammen med Margareta Bertils-
son) af workshoprække om konstruktivisme i sam-
fundsforskningen, Sociologisk Institut. Arrangør
af konference om Bourdieus sociologi, Sociolo-
gisk Institut. Oplæg på konference om tvangsbe-
handling af misbrugere, Stiftelsen Kontrapunkt
og Socialstyrelsen, Stockholm. Oplæg på 22nd An-
nual Alcohol Epidemiology Symposium, Kettil
Bruun Society, Edinburgh.

Svend Kreiner: Foredrag om psykometri og so-
cial- og samfundsvidenskabelig metode ved Dansk
selskab for Teoretisk Statistiks 25 års jubilæum. Fo-
redrag om analyse af data fra arbejdsmiljøunder-
søgelser ved Aalborg universitet. Indlæg om an-
vendelse af programmerne LISREL og EQS i for-
bindelse med studiekreds om latente struktur mo-
deller ved Biostatistiks Institut ved Københavns
Universitet. Seminarrække om psykometri ved
Psykologisk Laboratorium ved Københavns Uni-
versitet. Foredrag om »The graphical structure of
item response models« ved workshop om latent
structure models ved Mainz universitet.

Jørgen Elm Larsen: Fattigdomsbegrebet før og
nu, De Sociale Højskolers Videreuddannelse. Ten-
denser i den sociologiske forskning, Københavns
Amt, Amtscentralen. 

Udvalg og fonde:
Bjarne Hjorth Andersen: Medlem af BUPL’s og
SL’s Forsknings- og Udviklingsfond.

Margareta Bertilsson: Bedømmelsesudvalg til
professor i sociologi ved Aalborgs Universitet. Be-
dømmelsesudvalg og opponent til Dr.-disputats,
Tromsø, Norge. Statens Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd (t.o.m. august) Forskningsministe-
riets EU-Task Force; EU’s Programkommitté
(TSER); Medlem af europakomitéen, Forsknings-
rådsnämnden i Sverige. Medlem af bestyrelsen,
Rådet för Forskning och Högskolan och Universi-
tet, Utbildningsdepartementet, Sverige.

Charlotte Bloch: Det Samfundsvidenskabelige
Forskningsråds baggrundsgruppe vedrørende
forskningsevaluering af dansk universitetspsykolo-
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gi. Arbejdsgruppe til udvikling af ny uddannelse
af voksenundervisere, Forskergruppen »Nordens
Køn«.

Tom Broch: Medlem af styringsgrupperne for
Læreranstalternes fælles formidlingskursus og Kul-
turuniversitet ‘96, kommunikationslinjen. Med-
lem af bestyrelsen for Dansk Sociologforening.

Hilda Rømer Christensen: Medlem af Styre-
gruppen for Nordisk Institut for Kvinde- og Køns-
forskning (i regi af Nordisk Ministerråd). 

Peter Gundelach: Formand for Nordisk Socio-
logforbund. Medlem af Det faglige forskningsud-
valg for Energi og samfund, Energiministeriet.
Formand for faggruppen Samfund og Kultur un-
der Det strategiske Miljøforskningsprogram. Med-
lem af Statens Samfundsvidenskabelige Forsk-
ningsråd. Medlem af Socialforskningsinstituttets
rådgivende forskningsudvalg. Medlem af Dansk
Sygehus Instituts Rådgivende Forskningsudvalg.
Medlem af Danmarks Statistiks Forskningsudvalg.
Medlem af Den Samfundsvidenskabelige Faggrup-
pe vedr. den nationale forskningsstrategi. Medlem
af udvalg vedr. etablering af institut for og uddan-
nelser i folkesundhedsvidenskab.

Margaretha Järvinen: Medlem af bestyrelsen for
Dansk sociologforening. Medlem af bestyrelsen
for forskningsstiftelsen Kontrapunkt, RFHL, Sveri-
ge. Medlem af bestyrelsen for Prolinien (social
rådgivning for prostituerede). Sagkyndig bedøm-
mer af forskningsansøgninger til Samhällsveten-
skapliga Forskningsrådet (S) og Folkhälsoinstitu-
tet (S).

Jørgen Elm Larsen: Medlem af forskningspro-
jektet »Nye strukturer og ændret hverdagsliv«
(SSF-støttet). Deltager i følgende to EU-forsk-
ningsnetværk: European citizenship and social ex-
clusion Network; Locally based anti-poverty/social
integration activity.

Forskningsgruppen FAOS
Forskningsgruppen Arbejdsmarkedsorganisatio-
nernes Sociologi, FAOS, er en uafhængig forsk-
ningsgruppe ved Københavns Universitet, Socio-
logisk Institut. Formålet med FAOS er for det
første at udvikle sociologisk grundviden om ar-
bejdsmarkedet og dets organisationer. For det an-
det at foretage studier af organisations- og aftale-
systemet på arbejdsmarkedet i en dansk og euro-
pæisk sammenhæng, og for det tredje at formidle
viden og deltage i diskussioner om arbejdsmarke-
det.

Medarbejdere i FAOS
Forskningsleder, fil.dr. Jesper Due. Forskningsle-
der, fil.dr. Jørgen Steen Madsen. Seniorforsker,
mag.art. Carsten Strøby Jensen. Videnskabelig
medarbejder, Ph.D.-studerende, mag.art. Steen E.

Navrbjerg. Videnskabelig medarbejder, Ph.D.-stu-
derende, mag.art. Nikolaj Lubanski. Videnskabe-
lig medarbejder, mag.art. Søren Kaj Andersen. Vi-
denskabelig medarbejder, mag.art. Lise Lotte
Hansen. Videnskabelig medarbejder, cand.scient.
Mikkel Mailand Simonsen. Studentermedhjælper,
stud.scient.soc. Niels Kristian Nielsen.

FAOS’s aktuelle forskningsindsats tager ud-
gangspunkt i forskningsprogrammet »Den danske
Model i nationalt og internationalt perspektiv«.
Programmet definerer rammerne for FAOS’s
forskning i perioden 1993-1998 indenfor fire ho-
vedområder. For det første er fokus rettet mod ud-
viklingstræk i den danske arbejdsmarkedsmodel
på det private og offentlige arbejdsmarked (Jesper
Due og Jørgen Steen Madsen). For det andet er
fokus rettet mod den danske models lokale og de-
centrale former (Steen Navrbjerg og Mikkel Mai-
land Simonsen). Fokus er for det tredje rettet
mod internationaliseringen af arbejdsmarkedet
og arbejdsmarkedsreguleringen i tilknytning til
EU-integrationen (Carsten Strøby Jensen, Nikolaj
Lubanski, Søren Kaj Andersen). Endelig og for
det fjerde er fokus rettet mod udviklingen i den
offentlige sektor på decentralt plan, herunder
også mod spørgsmålet om ligestilling mellem køn-
nene (Lise Lotte Hansen).

Landsdækkende Koordinering af Kvinde- 
og Kønsforskning
Koordinator Hilda Rømer Christensen. 

Formålet med koordinationen er på landsplan
at støtte og initiere forskning og formidling inden
for kvinde- og kønsforskning. Koordinatoren ud-
giver tidsskrift og nyhedsbrev, tager initiativ til
konferencer og seminarer, bistår ved formidling
af kvinde- og kønsforskning og arbejder på at
fremme internationalisering af dansk kvinde- og
kønsforskning. Det er desuden koordinatorens
opgave at følge og initiere ligestillingsinitiativer på
universiteter og højere læreanstalter. 

Koordinatoren har udover de administrative
forpligtelser også forskningsret.

Peter Gundelach

Stab:
VIP:
Andersen, Bjarne Hjorth: Lektor; Andersen, John:
Undervisningsass.; Andersen, Søren K.: Videnska-
belig medarb.; Bech, Henning: Lektor; Bertilsson,
Margareta: Professor; Bloch, Charlotte: Lektor;
Brendstrup, Eva: Forskningsadj.; Broch, Tom Fre-
drik: Lektor; Christensen, Hilda Rømer: Forsk-
ningslektor; Crone, Ida Christine: Ph.D.-studeren-
de; Due, Jesper Jørgen: Forskningsleder; Elam,
Mark: Forskningsadj.; Falk, Jørn: Forskningsstip.;
Gotved, Stine: Ph.D.-studerende; Gundelach, Pe-
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ter: Professor; Hansen, Lise Lotte: Videnskabelig
medarb.; Hussain, Mustafa: Videnskabelig med-
arb.; Jacobsen, Bjarne Johannes: Forskningsass.;
Jacobsen, Bo: Forskningslektor; Jensen, Carsten
Strøby: Seniorforsker; Järvinen, Margaretha Ma-
ria: Lektor; Kreiner, Svend: Lektor; Kuehn, Susan-
ne: Kand. stip.; Larsen, Jørgen Elm: Lektor; Lind,
Mads: Ph.D.-studerende; Lubanski, Nicolaj: Ph.D.-
studerende; Madsen, Allan Michael: Lektor; Mad-
sen, Jørgen Steen: Forskningsleder; Mikkelsen,
Flemming: Ekstern lektor; Navrbjerg, Steen Erik:
Ph.D.-suderende; Olsen, Bente Marianne: Ph.D.-
studerende; Pedersen, Inger Kryger: Ph.D.-stude-
rende; Petersen, Lars Kjerulf: Ph.D.-studerende;
Røgilds, Flemming: Videnskabelig medarb.; Sali-
mi, Melan: Ph.D.-studerende; Simonsen, Mikkel
Mailand: Videnskabelig medarb.; Skydsgaard,
Bente Arnika: Forskningsass.; Westergaard, John:
Gæsteprofessor; Widerberg, Karin: Gæsteprofes-
sor; Willert, Hanne: Forskningsadj.

TAP:
Alsbjerg, Lotte: Kontorassistent; Christensen, Dia-
na: Assistent; Christensen, Jane: Assistent; Christi-
ansen, Vita: Kontorfuldmægtig; Gribble, Lone
Ann: Overassistent; Hansen, Grethe Elinor: Over-
assistent; Kirk, Hans Jakob: Systemprogrammør;
Mogensen, Kristian Peder Bissc: Systemprogram-
mør; Petersen, Thomas Alstrup Hjort: Systempro-
grammør; Rasmussen, Jesper Thor: EDB-medar-
bejder; Steffensen, Vinni Lisa: Overassistent;
Thorborg, Ulla Larsen: Bibliotekar.

Ph.D.-afhandlinger:
Kirumira, E.K.: Familial Relationships and Popula-

tion Dynamics in Uganda. A case study of Ferti-
lity Behaviour in the Central Region.

Publikationer:
Andersen S.K., Hansen L.L., Due J.: Udvikling af

den offentlige sektor gennem social dialog. 5
positionspapirer om Jobskabelse, lige mulighe-
der, privatisering/udlicitering, kvalitetsudvik-
ling og medbestemmelse. København 1996, 
62 s.

Avlund K., Kreiner S., Schultz-Larsen K.: Functio-
nal ability scales for the elderly. A validation stu-
dy. European Journal of Public Health 6, s. 35-
42, Utrecht, Holland 1996.

Bech H.: Mandslængsel. Hankån i moderne sam-
fund. Dansk Sociologi. Tema: Mænd 3/7. årg, s.
31-46, København 1996.

–: (Tele)urban Eroticisms. Parallax 2, s. 89-100,
London 1996.

Bertilsson M.: An Ancient Science? On the Conti-
nuing Relevance of Law. i: Societies made up of

history, Ragnar Björk & Karl Molin, s. 169-193,
Edsbruk 1996.

–: The operation called verstehen: Hypothesis as a
case of abductive logic. i: Individuality and So-
cial Control: Essays in honor of Tamotsu Shibu-
tani, Kian M. Kwan, s. 319-335, Greenwich, Con-
nechicut 1996.

–: Fra Aristoteles til moderne samfundsteori. i:
Klassisk og moderne samfundsteori, Heine An-
dersen og Lars Bo Kaspersen (Red.), s. 515-535,
København 1996.

–: Weber: Videnskab som besindelse. Dansk Socio-
logi. Tema: Max Weber nr. 4/7. årg., s. 7-17, Kø-
benhavn 1996.

Bloch C.: Anmeldelse af Thomas Johansson: Soci-
alpsykologi och modernitet. Institutpublikation
1996, 127-129 s.

–: Flowoplevelser – fænomenologi og teoretisk re-
flektion. Psyke & Logos/tema: Udvikling 2, årg.
17, s. 416-433, København 1996.

–: Play, Sports and Environment. International Re-
view for Sociology of Sport 31/2, s. 205-217,
München 1996.

–: Emotions and discourse. TEXT an interdiscipli-
nary journal for the study of discourse 16, s.
323-341, Berlin – New York 1996.

–: Quality of Life in the Everyday Life of Modern
Society – an Analysis of Flow Experiences. i: The
Meeting of the Waters, individuality, communi-
ty and solidarity, s. 55-74, København 1997.

Broch T.F.: Strukturalisme. i: Klassisk og moderne
samfundsteori, Heine Andersen og Lars Bo
Kaspersen (red), s. 301-313, København 1996.

Cooper C.: Conflict/Dispute Resolution Traning
& Police Officers. Institutpublikation 1996, s.

Due J., Madsen J.S., Andersen S.K., Navrbjerg S.,
Lubanski N.: Industrial Realtions in Denmark’s
Public Sector: Structure; Approaches to Re-
structuring.

–, Madsen J.S.: Forligsmagerne. København 1996,
1061 s.

–, Madsen J.S., Lubanski N.: Koalitioner og kollek-
tive aftalesystemer. Politica, 28. årgang 2, s. Kø-
benhavn 1996.

–, Madsen J.S.: Fællesskabets janushoved. Om kul-
tur og demokrati i organisationerne. i: Egensin-
ne och mångfald, Gunnar Andersson (red.)., s.
140-155, Lund 1996.

–, Madsen J.S.: Arbejdsmarkedets parter og den
fremtidige arbejdsmiljøindsats. i: I Arbejdsmil-
jøinstituttet 1946-96. En jubilæumsbog med tre
bud på fremtiden, s. 163-83, København 1996.

–, Madsen J.S.: Socialdemokratiet og fagbevægel-
sen i en opbrudsperiode. i: Udfordring og om-
stilling. Bidrag til Socialdemokratiets historie
1971-1996, Gerd Callesen m.fl. (red.), s. 485-
534, København 1996.
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Gundelach P.: Velfærd og identitet. i: Velfærd – på
landet?, Hans-Henrik Sass (red.):, s. 172-204,
København 1996.

–: Danskernes særpræg. i: Interkulturel kompe-
tence – bidrag fra et forskningsseminar, Hans
Gullestrup og Annette Lorentsen (red), s. 9-42,
Aalborg 1996.

–: Forskning og folkelige bevægelser. i: Forsknin-
gens bidrag til den folkelige oplysning, Søren
Riiskjær, s. 48-58, 1996.

–: SSF som Watchqueen – Etiske regler og sam-
fundsvidenskab. Institutpublikation 1996, s.

–: Sociologija ka zinatne. i: Cilveks un dzive socio-
logijas skattjuma, Birgita Zepa og Aija Zobena
(red.), s. 5-15, Riga 1996.

–, Nielsen L., Abildgaard J., Jensen O.M., Korre-
mann G., Læssøe J., Puggaard S.: Energiforbrug
– livsstil og adfærd. København 1995, 151 s.

–, Torpe L.: Voluntary associations. New Types of
Involvement and Democracy.

–: Social groups and subjectivity in modern socie-
ty, two approaches to energy-savingconduct.
NOVEM Means and strategies to influence
energy-related behabiour in Europe., s. 78-80,
Amsterdam 1996.

–: Spørgeskemaundersøgelsen. København 1996,
38 s.

–: Anmeldelse af Karin Helmersson Bergmark:
Anonoma Alkoholister i Sverige. Institutpubli-
kation 1996, 46-48 s.

–: Foreninger, sociale bevægelser og ideen om
den tredje sektor. i: Den tredje sektor under for-
andring, Elisabeth Toft Rasmussen og Inger
Koch-Nielsen (red.), s. 51-69, københavn 1996.

–: Samfundsbevidsthed i skolen. i: Tidens tenden-
ser – Didaktiske overvejelser om samfundsfag,
Redigeret af Birgit Knudsen og Sten Larsen, s.
38-44, Aalborg 1997.

–: Active Political Communities. i: The meeting of
the waters, individuality, community and solida-
rity, (ed.) Catharina Juul Kristensen, s. 203-216,
København 1997.

Jensen C.S.: Arbejdsmarked og europæisk integra-
tion – en sociologisk analyse af den europæiske
models etablering i EU. København 1996, 430 s.

–, Lubanski N., Andersen S.K.: Arbejdsmarkeds-
modeller i Europa. Tyskland, Frankrig, Italien
og Danmark. København 1996, s.

Järvinen M.: Homelessness as a social construc-
tion. Nordic Alcohol Studies vol. 12, s. 11, Hel-
sinki 1996.

–: Makt eller vanmakt. Kvinnovetenskaplig tids-
skrift 1, s. 17, Uppsala 1996.

–: Kön som text. Kvinder, køn og forskning 2, s.
11, København 1996.

–: SSF som Watchqueen – etiske regler og sam-
fundsvidenskab. Institutpublikation 1996, 23 s.

Kreiner S.: De kloge og rige og de dumme og fatti-
ge – en kritisk løsning af The Bell Curve, bogen
om den intellektuelle elite. Institutpublikation
1996, 32 s.

–, Hansen M., Hansen C.R.: Småbrøns-Chips. Kø-
benhavn 1996, 60 s.

Larsen J.E.: Køn, fattigdom og empowerment.
Dansk Sociologi. Tema: Mænd nr. 3/7. årg., s.
61-72, København 1996.

Lubanski N., Due J., Madsen J.S., Jensen C.S., An-
dersen S.K.: Tre arbejdsmarkedsmodeller – ar-
bejdsmarkedsrelationer i Tyskland, Frankrig og
Italien. København 1996, 47 s.

Madsen A.: Anmeldelse af Lars Bo Kaspersen: An-
thony Giddens – Introduktion til en samfunds-
teoretiker. Institutpublikation 1996, 235-237 s.

–: Anmeldelse af Anthony Giddens: Modernitet
og selvidentitet. Institutpublikation 1996, 501-
503 s.

–, Falk J.: Oligarker og rebeller samt kampen om
de symbolske kapitaler. i: Dansk Sociologis hi-
storie, Finn Hansson & Kurt Aagaard Nielsen, s.
233-304, København 1996.

–: Livet er ikke for amatører. København 1996,
110 s.
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Statskundskab

Institut for Statskundskab

Forskning:
Instituttets forskningsprofil koncentrerer sig om
studiet af politik på både nationalt og internatio-
nalt niveau. I forskningsplanen peges på følgende
tre koncentrationsområder: 1) internationalise-
ring og europæisk integration, 2) magt- og demo-
kratiproblemer og 3) offentlig organisation og sty-
ring.

Det interdisciplinære forskningsprojekt »Co-
penhagen Research Project on European Integra-
tion« (CORE), som startede i 1991 og har sit tyng-
depunkt på instituttet, er videreført efter planen.
CORE modtog i 1993 en bevilling fra SSF på ca. 4
mill. kr. fordelt over fire år. I 1996 har SSF givet en
bevilling af samme størrelse til fortsættelse af pro-
jektet frem mod år 2000. Omkring 25 faste og del-
tidsansatte medarbejdere ved instituttet er knyttet
til projektet, som ialt har samlet 40 aktive deltage-
re. De tilknyttede discipliner er jura, økonomi, an-
tropologi og teknologi (fra Københavns Universi-
tet, Odense Universitet, RUC, DTU og Handels-
højskolen i København). CORE’s aktiviteter med
udgangspunkt i fem forskningsområder er særde-
les omfattende. CORE ledes af en styringsgruppe
bestående af lektor Morten Kelstrup (formand),
prof. Bertel Heurlin, prof. Jan Kronlund (DTU),
prof. Hjalte Rasmussen (jura, KU) og Finn Østrup
(HHK).

Instituttet har fortsat modtaget støtte fra EU-
kommissionen til Jean Monnet-professoratet i eu-
ropæisk integration og sikkerhed, som indehaves
af Bertel Heurlin.

Instituttet igangsatte i 1993 et demokratiprojekt
i forlængelse af forskningsplanens koncentrati-
onsområde »magt og demokrati«. Formålet er at
fremme såvel den teoretiske som den empiriske
forskning i det moderne samfunds demokratipro-
blemer, både inden for allerede etablerede demo-
kratier og i forbindelse med demokratiseringspro-
cesser. I 1996 modtog en tværdisciplinær forsk-
ningsgruppe under ledelse af lektor Lars Bille fra
SSF en bevilling på 7,5 mio. kr. til fortsættelse af
projektet frem til år 1999.

Instituttet samarbejder med Handelshøjskolen i
København, Roskilde Universitetscenter, Aalborg
Universitet og Danmarks Forvaltningshøjskole i
Center for Offentlig Organisation og Styring
(COS), som sigter mod tværdisciplinær forskning
og forskeruddannelse inden for den offentlige

sektors styringsproblemer. I 1996 medvirkede Jens
Hoff, Torben Beck Jørgensen, Hanne Nexø
Jensen og Hanne Foss Hansen. COS indgik i 1994
en formaliseret samarbejdsaftale om finansiering
og styring. Institutleder Per Kongshøj Madsen re-
præsenterer instituttet i COS’s bestyrelse.

Siden 1990 har instituttet medvirket i et tvær-
disciplinært center vedr. dansk forvaltningshisto-
rie, finansieret af Statens humanistiske Forsk-
ningsråd. Hovedformålet med projektet er at
frembringe den første samlede fremstilling af
dansk forvaltningshistorie fra de ældste tider til
nutiden. Hidtil er udgivet en række monografier
og artikler. Lektor Tim Knudsen er medlem af le-
delsen og redigerer et af værkets bind. Fra institut-
tet deltog i 1996 desuden lektor Niels-Henrik
Topp i projektet.

I 1996 afsluttedes et toårigt debat- og udred-
ningsprojekt om den offentlige sektor finansieret
af Danmarks Jurist- og Økonomforbund. Som for-
mand for styregruppen har professor Torben
Beck Jørgensen fungeret. Projektsekretariatet be-
stående af 5 medarbejdere blev huset af instituttet.
Projektet arbejdede uafhængigt af DJØF’s styren-
de organer. 

I 1996 modtog lektor Lis Højgaard og adjunkt
Hanne Nexø Jensen fra SSF en bevilling på 5,6
mio. kr. til igangsætningen af et femårigt projekt
om køn i den akademiske organisation. Projektet
analyserer baggrunden for kønsskævheden i ud-
dannelse og forskning. 

Den betydelige vækst i omfanget af den ekster-
ne forskningsfinansiering har nødvendiggjort, at
instituttet i 1996 har ansat cand.mag. Thomas
Berg som akademisk forskningsadministrator.
Han bistår de store eksterne projekter og forbere-
der desuden instituttets værtskab for European
Consortium for Political Research’s Joint Sessions
of Workshops i 2000.

Uddannelser:
Instituttet varetager følgende uddannelser: Ba-
chelor i statskundskab (3 år), sidefag i samfunds-
fag (2 år), hovedfag i samfundsfag (cand. phil., 4
år) og cand. scient. pol. (5 år). Hertil kommer til-
valg for humanistiske bachelorer (1 års studium
fordelt på 2 år). Lektor Steen Sauerberg tiltrådte
som studieleder den 1. februar 1996.

Instituttet oprettede i 1993 en ny forskeruddan-
nelse. Der er i 1996 lagt vægt på fortsat udbygning
af forskeruddannelsen bl.a. gennem etablering af
nye Ph.D.-seminarer og kurser. Herudover delta-
ger instituttet i flere nationale og nordiske forsker-
uddannelsesnetværk. Forskeruddannelsen har sit
eget studienævn. Docent Ib Damgaard Petersen til-
trådte som Ph.D.-studieleder den 1. februar 1996.

Instituttet deltager i to ERASMUS-networks, et
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for forvaltningsstudier og et for europæiske og in-
ternationale studier. Der er udvekslingsaftaler
med 40 europæiske universiteter. Herudover er
der en stor udveksling af gæstestuderende. På års-
basis sender instituttet 40-50 studerende ud. For de
ca. 40 udenlandske studerende ved instituttet er
der etableret et engelsksproget undervisningspro-
gram med fra 6-8 engelsksprogede udbud pr. se-
mester. Endvidere medvirker instituttet i NORD-
PLUS- og TEMPUS- programmerne. Instituttet va-
retager et særligt introduktionsforløb for uden-
landske studerende. Docent Tom Bryder og lektor
Uffe Jakobsen var i 1996 ansvarlige for de interna-
tionale programmer.

Instituttet deltager endvidere i undervisnings-
samarbejdsprojektet »Baltic University Program«,
som lektor Uffe Jakobsen er ansvarlig for.

Informationsvirksomhed:
Instituttets medarbejdere driver det ikke-kommer-
cielle forlag »Politiske Studier«, som primært pub-
licerer instituttets forskning. Ib Damgaard Peter-
sen er ansvarlig for forlaget. Instituttet udgiver
desuden det interne informationsorgan »Forsk-
nings- og Institutnyt«, en årlig »Forskningsplan«
samt følgende skriftserier: Arbejdspapirserie (AP,
gul serie), Undervisningsserie (US, rosa serie), Li-
centiatserie (LS, lilla serie) og en Specialeserie
(SS, lysegrøn serie). Studienævnet udgiver infor-
mations- og debatbladet »Statskundskab Kontakt«,
der udkommer en gang om måneden. Publikatio-
nerne kan fås ved henvendelse i instituttets recep-
tion (Kvikskranken).

Andet:
Instituttet har opnået mulighed for at opslå tre
nye professorater samt en række nye adjunkt/lek-
torstillinger som led i universitetets plan for forsk-
ningsgenopretning på det samfundsvidenskabeli-
ge område. En række af disse stillinger er under
opslag og besættelse. I 1997 ventes således to af de
tre nye professorater besat. Også for de øvrige per-
sonalekategorier, herunder for TAP-personalet,
ventes en vækst i de kommende år. 

Instituttets presserende lokaleproblemer blev i
slutningen af 1996 løst gennem overtagelse af en
bygning i Landemærket 9, hvor der indrettes sup-
plerende kontor- og undervisningslokaler. Insti-
tuttet har desuden tilkendegivet interesse i en
samlet udflytning i forbindelse med Universitetets
eventuelle overtagelse af Kommunehospitalet.

Instituttet har i 1995 og 1996 brugt mange kræf-
ter på at indsamle et omfattende materiale til
brug for Forskningspolitisk Råds evaluering af de
politologiske fag og på samarbejde med evalue-
ringspanelet og dets sekretariat. Selve evaluerin-
gen er nu afsluttet. Den foreløbige evalueringsrap-

port blev præsenteret ved en høring den 16. au-
gust 1996. Set fra instituttets side var evaluerings-
resultatet overvejende tilfredsstillende og en aner-
kendelse af de forskningsmæssige satsninger, som
er gennemført i de senere år.

I 1996 er vedtaget en handlingsplan for ligestil-
ling.

Endelig repræsenterede 1996 »the big bang« –
året hvor instituttet i vidt omfang gik over til an-
vendelse af intern og ekstern elektronisk post ef-
ter en vellykket installation af et edb-netværk i
løbet af 1995.

De enkelte medarbejderes forskningsplaner
1997/98:
For en mere detaljeret beskrivelse af medarbejder-
nes forskningsinteresser og aktuelle forsknings-
projekter henvises til »Forskningsplan 1997/98«,
som kan fås ved henvendelse til instituttet.

1. Komparativ politik

1.1 Koncentrationsområdet: Magt- og 
demokratiproblemer
Østasiatisk demokratisering i regionalt og interna-
tionalt perspektiv. I samarbejde med danske og
østasiatiske forskere (Tage Bild). 

Ledelse af SSF’s forskningsprojekt »Demokrati
og institutionel udvikling« (Lars Bille).

Deltagelse i delprojekt »Transnationaliserin-
gens konsekvenser for forholdet mellem stat og in-
teresser i Danmark« (Torben Bundgaard-Peder-
sen).

Demokrati fra neden. Teoretisk og empirisk
forskning til forståelse af relationerne mellem so-
ciale fællesskaber, politiske fællesskaber og politi-
ske institutioner (Bolette Møller Christensen).

Færdiggørelse af pilotprojekt til projekt »Demo-
krati fra neden« samt medvirken i udarbejdelse af
survey til dette projekt (Allan Dreyer Hansen).

Redigering og oversættelse af antologi om E.
Laclau og C. Mouffe (Allan Dreyer Hansen).
Projekt om »Medborgerskabets genealogi« (Allan
Dreyer Hansen).

Redigering af antologi om »Postmodernitet og
politik« (Allan Dreyer Hansen).

Projekt om demokrati fra neden (Jens Hoff).
Projekt vedr. »Government and Democracy in

the Information Age«, GADIA (Jens Hoff).
Ledelse af forskningsprojektet »Politisk be-

grebsforandring og demokratisk udvikling i Dan-
mark« (Uffe Jakobsen).

Demokratibegrebets udvikling i Danmark (Uffe
Jakobsen).

Begrebslige og teoretiske aspekter af demokrati-
og demokratiseringsproblematikken i forbindelse
med de aktuelle forandringsprocesser i de post-
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kommunistiske lande og debatten i Danmark
(Uffe Jakobsen).

Demokratisering og udenrigspolitik (Uffe Ja-
kobsen).

Projekt om topembedsmænds kvalifikationer og
rekrutteringsbaggrund – i samarbejde med Tim
Knudsen (Hanne Nexø Jensen).

Folketingets rolle i den politiske proces (Tim
Knudsen).

Udarbejdelse af Ph.D.-afhandling om begrebs-
historie som teoretisk-metodisk grundlag for en
analyse af politikbegrebets forandring efter 1945
(Tina Lahogue).

Færdiggørelse af projektet: »Udfordringerne til
det faglige demokrati set i et medlemsperspektiv«
(Morten Madsen).

Den danske regerings magt (Gunnar Sjöblom).

1.2 Politisk teori, partier, parlamentarisk politik
og politisk adfærd
Party Organization and Organizational Adaption
since 1960 (Lars Bille).

Political Parties in Democratic Societies (Lars
Bille).

Party Responses to the Erosion of Voter Loyaliti-
es (Lars Bille).

Politisk terrorisme (Willy Johannsen).
Færdiggørelse af Ph.D.-afhandling om »Ratio-

nal Choice, Collective Action and The Paradox of
Rebellion« (Peter Kurrild Klitgaard).

»Det amerikanske præsidentvalg 1996« (Peter
Kurrild Klitgaard).

Sammenfattende analyse af vælgernes opbak-
ning bag politikerne og partierne (Hans Jørgen
Nielsen).

Deltagelse i Rockwool Fondens undersøgelse af
borgernes lovlydighed (Hans Jørgen Nielsen).

Europæisk komparativt projekt »ERSC-White-
hall Programme, Theme two: Hollowing out the
State. The British core executive and European
Integration: Organisational impact and policy ef-
fects« (Torben Bundgaard-Pedersen).

Et projekt om »Party Government under Socie-
tal Changes« (Gunnar Sjöblom).

»Notes on Concepts of »Institution« (Gunnar
Sjöblom).

»Familie, identitet og medborgerskab« (Kirsten
Thomsen).

1.3 Interesseorganisationer og politik
Arbejdsliv og politik i et lønmodtagerperspektiv.
Surveyundersøgelser (Tage Bild, Morten Mad-
sen).

1.4 Sociale forholds historie, kultur og politik
Kulturradikalisme i Tyskland i 1920’erne (Tom
Bryder). 

Færdiggørelse af biograf af K. K. Steincke (Ja-
cob Christensen). 

Analyser af den danske socialpolitik belyst gen-
nem de sociale udgifter m.v. 1890-1990 (Jacob
Christensen).

Analyse af dansk kulturpolitik (Willy Johann-
sen).

Partier og politisk massekommunikation med
særligt henblik på de regionale valgudsendelsers
rolle i forbindelse med folketingsvalg (Steen Sau-
erberg).

2. Forvaltning

2.1 Koncentrationsområdet: Offentlig organisa-
tion og styring
Udarbejdelse af Ph.D.-afhandling om »Multi-level
Governance. With or without the State? Compara-
tive Danish, Dutch and Norwegian responses to
the Launching of the Single European market
programme 1985-1995« (Torben Bundgaard-Pe-
dersen).

Komparative studier af udformningen og imple-
menteringen af forskningsevaluering på universi-
tetsinstitutter (Hanne Foss Hansen).

Landsdækkende undersøgelse af forholdet mel-
lem politik og forvaltning i den almennyttige bo-
ligsektor i samarbejde med Statens Byggeforsk-
ning og Boligministeriet (Lotte Jensen).

Teoretisk og begrebsmæssigt arbejde vedrøren-
de offentlig organisationsteori, herunder analyser
af intern og ekstern styring, den offentlige sektors
heterogenitet m.v. (Torben Beck Jørgensen).

En teoretisk og empirisk undersøgelse af den
offentlige sektors vilkår og fremtid (Torben Beck
Jørgensen).

Projekt vedrørende danske topembedsmænds
baggrunde og kvalifikationer (Tim Knudsen).

2.2 Forvaltningshistorie
Organisationstænkning i dansk centraladministra-
tion i historisk belysning (Hanne Foss Hansen).

Fortsat forskning i dansk forvaltningshistorie
1901-1950 (Tim Knudsen).

Forskning i Islands forvaltningshistorie indtil
1944, Færøernes og Grønlands indtil 1953 samt de
Vestindiske Øers forvaltningshistorie indtil 1917
(Tim Knudsen).

2.3 Køn, organisation og sociale forhold
Gennemførelse af den danske del af den internati-
onale undersøgelse »Comparative Leadership Stu-
dy« samt tværgående analyser af det internationa-
le datamateriale (Lis Højgaard). 

Køn i den akademiske organisation, bl.a. kom-
pareret med akademikere i centraladministratio-
nen (Hanne Nexø Jensen).
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3. International politik

3.1 Koncentrationsområdet Internationalisering
europæisk integration
Udarbejdelse af Ph.D.-afhandling om »NATO and
the Third Balkan War: Constructing the post-cold
war European security order« (Lene Hansen).

Projekt om internationaliseret forvaltning på
regionalt niveau med særligt fokus på forvaltning
af grænseoverskridende EU strukturfondsmidler
(Birthe Holst Jørgensen).

Teorier om Europæisk integration (Morten Kel-
strup).

Demokrati og EU (Morten Kelstrup).
Forskningsprojekt om EU som aktør i det inter-

nationale system (Ib Damgaard Petersen).
Teoriarbejde om europæisk integration og glo-

balisering (Kirsten Thomsen).
Udarbejdelse af Ph.D.-afhandling om »Explai-

ning the integration and non-integration of small
European states – A neorealist model of integrati-
on« (Anders Wivel).

3.2 Teorier i International Politik
»Historical Institutionalism – A new Perspective
for the Study of International Politics?« (Torben
Bundgaard-Pedersen).

Forskning i teori om unipolaritet (Birthe Han-
sen).

Projekt om statsdannelse og det internationale
system (Birthe Hansen).

Tyskland og EU (Morten Kelstrup). 
Teorier vedrørende den internationale politi-

ske økonomi (Ole Karup Pedersen).
FN’s rolle i international politik (Ole Karup Pe-

dersen). 
Udvikling af en dynamisk model for europæisk

integration (Ib Damgaard Petersen).

3.3 Sikkerhedspolitik og internationale 
konflikter
Analyse af sikkerhedspolitikken i Mellemøsten
(Birthe Hansen).

The role of Nuclear Weapons after the Cold
War (Bertel Heurlin).

Deltagelse i internationalt forsknings- og kilde-
udgivelsesprojekt om »The Socialist International
during the First World War« (Uffe Jakobsen).

Europæisk sikkerhed (Morten Kelstrup).
Udarbejdelse af Ph.D.-afhandling om ameri-

kansk Europapolitik med særligt henblik på det
sikkerhedspolitiske område (Kate Pepke Peder-
sen).

3.4 Danmarks og andre landes udenrigspolitik
Medlemmerne i Europaudvalget 1971-1994 (Tom
Bryder).

Forholdet mellem Danmark og Baltikum
(Birthe Hansen).

Danish Foreign and Defence Policy towards
2000 (Bertel Heurlin).

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik (Morten
Kelstrup).

Danmarks Europapolitik efter 1945 (Morten
Kelstrup, Hans Branner).

Projekt om isolationisme i amerikansk uden-
rigspolitik i det 20. Århundrede (Peter Kurrild
Klitgaard).

Den danske udenrigspolitiske debat siden 1970
(Ole Karup Pedersen).

4. Økonomi og økonomisk politik
Studier i de politiske, organisatoriske og økonomi-
ske betingelser for og effekter af arbejdsmarkeds-
politiske reformer (i tilknytning til deltagelse i in-
ternationalt komparativt forskningsprojekt) (Per
Kongshøj Madsen).

En undersøgelse af valutakurspolitikkens betyd-
ning for dansk konkurrenceevne 1925-1937
(Niels-Henrik Topp).

5. Metodologi
Kontekstuel diskursanalyse (Tom Bryder).

Videnskabsteori og kvalitativ metodologi (Bolet-
te Møller Christensen).

Redaktionsvirksomhed:
Tage Bild er medlem af redaktionen for »Copen-
hagen Papers in East and Southeast Asian Studi-
es«. Lars Bille er medlem af redaktionen samt an-
melderredaktør for »Økonomi og Politik«, refe-
rent for »Scandinavian Political Studies« samt fag-
konsulent på Den Store Danske Encyklopædi,
Danmarks Nationalleksikon. Tom Bryder er med-
lem af redaktionen for »Politics & Individual«, fag-
konsulent på Statsvitenskapelig leksikon, Oslo
Universitetsforlaget, reviewer for »Political Psy-
chology«, »Statsvetenskabelig Tidsskrift« og bog-
anmelder på »Res Publica«. Hanne Foss Hansen
er medlem af Editorial Board og referee for Scien-
ce Studies samt referee for Økonomistyring og In-
formatik. Bertel Heurlin er referent for »Journal
of Peace Research« og »Scandinavian Studies«.
Jens Hoff er redaktionsmedlem og referent for
»Information Structure and Policy«. Lis Højgaard
er lektør på SFI-publikation. Uffe Jakobsen er Cor-
responding Editor for »Socialism and Democracy«
og medlem af redaktionspanelet for »Arbejderhi-
storie« samt referee for »Scandinavian Political
Studies«. Torben Beck Jørgensen er referee for
»European Journal for Political Research«, »Pub-
lic Administration«, »Organization Studies« og
»Scandinavian Political Studies«. Morten Kelstrup
er medlem af redaktionskomiteen for »Cooperati-
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on and Conflict« og redaktionspanelet for »Politi-
ca«. Peter Kurrild-Klitgaard deltager i redaktio-
nen af »Libertas« og »Heraldisk Tidsskrift«. Per
Kongshøj Madsen er medlem af redaktionspane-
let for »Samfundsøkonomen«. Hans Jørgen Niel-
sen er medlem af redaktionsudvalget for Økono-
mi og Politik. Ib Damgaard Petersen er redaktør
af »Politiske Studier«. Steen Sauerberg er referee
for Journal of Communication, Scandinavian Poli-
tical Studies og Norsk Medietidsskrift. Gunnar
Sjöblom er referent for »Scandinavian Political
Studies«, »European Journal of Political Re-
search« og »Journal of Theoretical Politics«. 

Længerevarende rejser:
Tage Bild har været på forskningsrejse i Indonesi-
en. Tom Bryder har arbejdet som faglig konsulent
for EU-kommissionen i Bruxelles og Coimbra.
Lene Hansen har været på et års forskningsop-
hold på Yale University, USA. Jens Hoff har været
på konferenceophold i Beijing, Kina. Birthe Holst
Jørgensen har siden sommeren 1996 opholdt sig
på studieophold ved Stanford University, USA.
Torben Beck Jørgensen har fra 11.15.96 opholdt
sig ved University of Georgia, Athens, USA, som vi-
siting professor. Hans Jørgen Nielsen har været
valgobservatør ved valgene i de palæstinensiske
selvstyreområder (Gaza) og i Bosnien-Herzegovi-
na.

Gæsteforelæsere udefra:
Instituttet har i 1996 været besøgt af et stort antal
gæsteforelæsere fra ind- og udland. Pladsen tilla-
der ikke en oplistning.

Gæsteforelæsninger:
Tage Bild: FOA, Esbjerg Højskole, Arbejdsmil-
jøfonden, Nyborg Strand. Torben Bundgaard-Pe-
dersen: Handelshøjskolen i København. Allan
Dreyer Hansen: RUC, Cultural University (Køben-
havn), Folkeuniversitetet. Birthe Hansen: For-
svarsakademiet, Hærens specialskole. Hanne Foss
Hansen: Dansk Universitetspædagogisk Netværk,
Norges Forskningsråd, Handelshøjskolen i Køben-
havn, Danmarks Biblioteksskole, Socialforsknings-
instituttet, DJØF. Lene Hansen: University of
Southern Maine, USA. Jens Hoff: Den Kommuna-
le Højskole, Nordisk Administrativt Forbund,
Handelshøjskolen i København, Folkeuniversite-
tet i Roskilde. Lis Højgaard: FIU, LO. Uffe Jakob-
sen: Folkeuniversitetet. Tim Knudsen: Det konser-
vative Partis københavnskreds, Center for euro-
pæisk kirkekundskab, Politiets Efteruddannelse,
Forvaltningshøjskolen, Stockholm Universitet.
Per Kongshøj Madsen: Den kommunale Højskole,
Nordisk Ministerråd, Folkeuniversitetet. Hans Jør-
gen Nielsen: Teknologirådet.

Anden formidlende virksomhed:
Tage Bild har kommenteret fagforeningsforhold i
radio. Lars Bille har ofte holdt foredrag og kom-
menteret den politiske udvikling i TV, radio og
presse. Bolette Møller Christensen har kommen-
teret omkring lokalpolitik i radio, TV og pressen.
Jacob Christensen har undervist på Folkeuniversi-
tetet. Allan Dreyer Hansen har kommenteret i
pressen samt TV. Birthe Hansen har kommenteret
i radio, TV og pressen. Jens Hoff har kommente-
ret forvaltningsmæssige forhold i TV og pressen.
Lotte Jensen har afholdt foredrag i en række bo-
ligselskaber og byggeforeninger. Torben Beck Jør-
gensen har kommenteret i pressen og i radio. Tim
Knudsen har kommenteret i en række dagblade
og medvirket i radio og TV. Peter Kurrild-Klit-
gaard har kommenteret i DR. Morten Madsen har
ofte holdt foredrag i faglige organisationer og
kommenteret i pressen. Hans Jørgen Nielsen har
løbende kommenteret i Berlingske Tidende samt
radio og TV. Kate Pepke Pedersen har forelæst på
Folkeuniversitetet. Torben Bundgaard-Pedersen
har holdt foredrag for MPA-kursister. Ib Dam-
gaard Petersen har kommenteret i TV. Steen
Sauerberg har kommenteret partier og medier i
TV, radio og presse. Karsten Vrangbæk har kom-
menteret i pressen.

Andet:
Tage Bild er medlem af Det samfundsvidenskabe-
lige Fakultetsråd og universitetsudpeget medlem
af 4. Maj Kollegiets bestyrelse. Lars Bille er med-
lem af bestyrelsen for »Selskabet for Historie og
Samfundsøkonomi«, medlem af Folkeuniversite-
tets Programråd samt medlem af ECPR’s Standing
Group on Political Parties. Birthe Hansen er med-
lem af bestyrelsen for NISA (Nordic International
Studies Association) og af repræsentantskabet for
Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI). Hanne
Foss Hansen er medlem af Statens Samfundsvi-
denskabelige Forskningsråd, styregruppen for
evalueringen af høgskolereformen under Norges
Forskningsråd samt medlem af referencegruppen
for NIFU’s program for studier af Norges Forsk-
ningsråds virkemidler. Lis Højgaard er medlem af
Nordisk Arbejdsgruppe vedr. Nordens Køn, Kul-
turministeriets Forskningsudvalgs eksterne med-
lem af Skolerådet på Kunstakademiets Arkitekt-
skole. Uffe Jakobsen har været medlem af plan-
lægningsgruppen for Teknologirådets konference
»Femern og fremtiden – inddragelse af offentlig-
hed og borgere i beslutningsprocessen«, er repræ-
sentant for forskningsgruppen »Industrial Rela-
tions Research Unit« og medlem af styregruppen
for nordisk begrebshistorisk netværk. Lotte
Jensen har opstartet »Forum for boligdebat« og
har afholdt seminar heri. Torben Beck Jørgensen
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har været formand for styregruppen vedr. Offent-
lige Sektors Vilkår og Fremtid, er medlem af ho-
vedbestyrelsen for Nordisk Administrativt For-
bund og medlem af bestyrelsen for forlaget »Poli-
tiske Studier«. Morten Kelstrup er medlem af Sta-
tens samfundsvidenskabelige Forskningsråd, med-
lem af Dansk Udenrigspolitisk Instituts repræsen-
tantskab, medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab
for Europaforskning, medlem af bestyrelsen for
Center for Freds- og Konfliktforskning samt med-
lem af styringskomitéen for ECPR’s »Standing
Group on International Relations«. Desuden var
Morten Kelstrup inden for CORE’s regie ansvarlig
for et internationalt Ph.D.-ugekursus om »The
Study of European Integration«. Peter Kurrild-
Klitgaard er Adjunct Scholar ved Adam Smith In-
stitute i London og medlem af præsidiet for Sel-
skabet Libertas. Per Kongshøj Madsen er person-
ligt udpeget medlem af Socialforskningsinstitut-
tets Forskningsudvalg, videnskabelig sekretær for
Arbejdsministeriets forskningsudvalg og medlem
af styringsgruppen for et underprojekt om »Rules
for the Single Market« under EU’s COST-Pro-
gram. Torben Bundgaard-Pedersen har været kon-
sulent til debathæfte om EU. Ib Damgaard Peter-
sen er formand for bestyrelsen for forlaget »Politi-
ske Studier«. Steen Sauerberg er medlem af Gov-
erning Council for International Society of Polit-
ical Psychology og formand for Dansk Selskab for
Statskundskab samt med i styret for Nordisk Sel-
skab for Statskundskab. Gunnar Sjöblom er insti-
tuttets »official representant« i European Consor-
tium of Political Research (ECPR) og medlem af
International Political Science Association’s Exe-
cutive Committee og programkomité. Kirsten
Thomsen er medlem af bestyrelsen for forlaget
»Politiske Studier«. Niels-Henrik Topp er prode-
kan og medlem af Det samfundsvidenskabelige
Fakultetsråd.

Per Kongshøj Madsen

Stab:
VIP:
Bild, Tage Nørrelund: Lektor; Bille, Lars Chris-
tian: Lektor; Branner, Hans: Forskningsstip.;
Bregnsbo, Henning: Lektor; Bryder, Tom: Lektor;
Brøsted, Jens: Forskningslektor; Bundgaard-Pe-
dersen, Torben: Ph.D.-studerende; Christensen,
Bolette Møller: Lektor; Christensen, Jacob: Lek-
torvikar; Friis, Lykke: Ph.D.-studerende; Greve,
Carsten: Ph.D.-studerende; Hansen, Allan Dreyer:
Forskningsadj.; Hansen, Birthe: Lektor; Hansen,
Hanne Foss: Lektor; Hansen, Lene: Ph.D.-stude-
rende; Heurlin, Bertel: Lektor; Hoff, Jens Villiam:
Lektor; Højgaard, Lis: Lektor; Ivø, Martin Vive:
Forskningsass.; Jakobsen, Peter Viggo: Forsknings-
adj.; Jakobsen, Uffe: Forskningslektor; Jensen,

Carsten: Forskningsass.; Jensen, Hanne Nexø: Ad-
junkt; Jensen, Liselotte Skovgaard: Kand. stip.;
Jensen, Ulla Højmark: Forskningsass.; Johannsen,
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Kurrild-Klitgaard P.: Demokrati, magt og kollekti-
ve valgs rationalitet. Arbejdspapir nr. 4. Køben-
havn 1996, 42 s.

–, Wivel A.: Rettigheder eller konsekvenser? om
nyliberalismens normative fundament. Arbejds-
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–: Anmeldelse af Kim Viborg Andersen (red.):

Dansk økonomi. Analyseværktøj og prognosear-
bejde. Økonomi & Politik 1, s. 68-69, 1996.

–: Anmeldelse af Per H. Hansen: På glidebanen til
den bitre ende. Dansk bankvæsen i krise, 1920-
33. Økonomi & Politik 4, s. 66-67, 1996.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet116



Antropologi

Institut for Antropologi

Forskningsvirksomhed:
Instituttets forskning vedrører kultur- og sam-
fundsforhold i hele verden. Virksomheden er ba-
seret på det etnografiske feltarbejde, der også ind-
går som en integreret del i hovedparten af de til
instituttet tilknyttede Ph.D.-projekter. Fra tidligere
at have været knyttet eksklusivt til ekstra-euro-
pæiske samfund, er den antropologiske grund-
forskning nu i lige så høj grad baseret på primært
materiale fra Danmark og det øvrige Europa.

Instituttets forskere arbejder både med udvik-
lingen af teoretisk antropologi, og med etablering
af et udgangspunkt for anvendt antropologi. I in-
stituttets langtidsplan indgår fire prioritetsområ-
der, som nyder særlig bevågenhed i såvel forsk-
ning som undervisning. Det er »Interkulturelle
samfund«, »Lokal og global udvikling«, »Sundhed
og medicinsk praksis«, samt »Social erfaring og
kulturel viden«. Desuden satser instituttet særligt
på emneområdet »Miljø og samfund«, som ind-
holdsmæssigt og metodisk synes at være af stigen-
de betydning. Instituttets medarbejderstab er ble-
vet forøget med 3 nyansættelser i 1996, adjunkter-
ne Helle Bundgaard og Tine Gammeltoft samt
forskningsadjunkt Christian Kordt Højbjerg.

1. Det interkulturelle samfund

1.1 Grundforskningsprogrammet
IA fik i 1991 en bevilling på 1,3 mill. kr. fra grund-
forskningspuljen til at fremme forskning på områ-
det komplekse kulturprocesser. I 1996 er der ar-
bejdet med publikationer fra to internationale
workshops, afholdt indenfor projektet:

Siting Culture. The Shifting Anthropological
Object blev færdigredigeret og udgivet ultimo
1996 ved Routledge, London (KF. Olwig og K. Ha-
strup).

Kulturel kreativitet, projektet nærmer sig sin af-
slutning, idet redaktionen ventes afsluttet i 1997
(J. Liep).

1.2 Magiens verdensbillede
Har været på feltarbejde i New Guinea (S. Bergen-
dorff).

1.3 »Statsmagt og geomantik i Kina«
En undersøgelse af divergerende kundskabstradi-
tioner i forholdet mellem statsmagt og landbefolk-

ning belyst ved geomantik (fengshui) (O. Bruun).

1.4 »Det tilslørede selv: Selvopfattelse og 
samfundsdeltagelse blandt islamiske unge 
kvinder i Tyrkiet og Danmark«
Indsamling af data gennem feltarbejde i Tyrkiet
og Danmark (L. Bøggild).

1.5 Structuring diversity – Danish responses to
emerging multiculturalism
The project seeks to increase our understanding
of the relationship between dominant Danish nar-
ratives of cultural diversity and privately held com-
munal understandings of cultural difference (P.
Hervik).

1.6 Den kulturelle konstruktion af historisk be-
vidsthed og kulturel identitet
Et studium af skabelse af historisk bevidsthed og
kulturel identitet i et traditionelt åbent, inklusivt
og »kreoliseret« vestindisk samfund, der i nyere
tid er blevet inkorporeret i et moderne, vestligt
samfund præget af en interesse for kulturel plura-
lisme og etnisk klassificering (KF. Olwig).

1.7 Videofilm, diaspora og kulturel kompleksitet
Et komparativt studie af kommercielle og privat-
producerede videofilm, der importeres af, og ud-
veksles mellem, tamilske flygtninge, som lever i ek-
sil (ABS. Preis).

1.8 Viden, magt og integration
Studie af flygtningeintegration som levet i hver-
dagspraksis i tre danske kommuner og blandt dan-
ske beslutningstagere (ABS. Preis, T. Roland, T.
Skak, MP. Rasmussen, IK. Petersen, stud.).

1.9 Bosniske flygtninge i Danmark: »Midlerti-
dighed og Repatriering«
I samarbejde med Indenrigsministeriet, udføres i
Nordisk regie, og undersøges »repatriering« som
asylpolitisk, juridisk og socio-kulturel kategori.
Projektet tilstræber en analyse og forståelse af be-
tydningen af repatriering for en række implicere-
de aktører på flere niveauer. Ansat som forsk-
ningsass.: H. Jensen, J. Larsen, I. Agger, T. Mag-
nusson. Styringsgruppen for projektet, P. Hervik,
ABS. Preis, J. Schwartz (J. Schwartz projektansvar-
lig).

2. Lokal og global udvikling

2.1 Pastorale samfund, kultur og udvikling
Endnu to værker om henholdsvis afghanske og ti-
betanske nomader blevet færdigredigeret og udgi-
vet inden for rammerne af projektet Dansk Noma-
deforskning (I. Nicolaisen).
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2.2 The Haddad. A nomadic people in Tchad
Påbegyndt analyse af eget og J. Nicolaisens feltma-
teriale fra de nomadiske Haddad og Kreda i
Tchad (I. Nicolaisen).

2.3 Vestindiske livshistorier i det globale 
ecumene
På baggrund af livshistorieinterviews blandt med-
lemmer af globale familienetværker fra Vestindien,
foretages en undersøgelse af et ikke-lokaliseret kul-
turelt, socialt og økonomisk rum for at afklare dets
betydning for familiemedlemmerne. Feltarbejde i
Europa, Nordamerika og Caribien. En del af pro-
grammet »Livelihood, Identity and Organisation
in Situations of Instability« ved CUF (KF. Olwig).

2.4 Landbrug, kultur og økonomi i Bunyole,
Østlige Uganda
Studier af forskellige former for »cash-cropping«
med fokus på madvarer (ris, majs, m.m.)i forhold
til bomuldsdyrkning (M. Whyte).

2.5 Sociologiske og antropologiske uddannelser i
det Østlige Afrika
En undersøgelse af fagenes tilstand – nuværende
og historisk – i Mozambique, Zambia, Tanzania,
Uganda og Etiopien (M. Whyte).

3. Sundhed og medicinsk praksis

3.1 Gender relations and contraceptive practices
in a society in transition
Feltstudiet i Vietnam er afsluttet (T. Gammeltoft).

3.2 Forskning i alternative terapier
Projektet International Network for Research on
Alternative Thedlrapies blev afsluttet (H. Johan-
nessen).

3.3 Alkoholisme
Erfaring, fællesskab og forandring i Anonyme Al-
koholikere i Danmark – terapeutiske virkemidler
og sociale samværsformer i selvhjælpsgrupper (V.
Steffen).

3.4 Amning og moderskab
Undersøgelse af kulturelle aspekter af amning i
Danmark på baggrund af Rigshospitalets Juliane
Marie Centers initiativ »Det spædbarnsvenlige ho-
spital« (V. Steffen).

3.5 Den psykologiske, sociale og kulturelle for-
ståelse af angst, depression og smerte i befolk-
ning og sundhedsvæsen
Et tværvidenskabeligt projekt under ledelse af lek-
tor i medicinsk psykologi Erik Friis-Hasché (V.
Steffen, H. Jessen).

3.6 AIDS oplysning på landsbyniveau
Fokus på den rolle som et trossamfund kan kom-
me til at spille i AIDS-oplysning på græsrodsniveau
i Uganda (M. Whyte).

3.7 Tororo Community Health (TORCH)
TORCH er et samarbejdsprojekt under DANIDA’s
Enhancement of Research Capacity (ENRECA)
Program. Det knytter IA til Institut for Socialmedi-
cin i Århus og Center for Child Health and Deve-
lopment i Kampala, Tororo District, Uganda. Da-
taindsamling vedr. Sundhedssystemet i Tororo di-
strict, Uganda fortsætter (S. Whyte og M. Whyte
m.fl.).

3.8 Samfund og lidelse i Bunyole, Uganda
Bogmanuskript »Questioning Misfortune: The
Pragmatics of Uncertainty in Eastern Uganda« er
færdiggjort (S. Whyte).

3.9 Mental (in)competence
Et studie af mentalt funktionshæmmede i østlige
Uganda (S. Whyte).

3.10 Quality of care
En undersøgelse af servicekvalitet i sundhedscen-
tre i østlige Uganda. En rapport er udarbejdet (S.
Whyte).

4. Social erfaring og kulturel viden

4.1 Kompleks kategoridannelse
Redigering af antropologisk monografi om reli-
giøs viden hos Toma i Vestafrika (CK. Højbjerg).

4.2 Islands antropologi
Det mangeårige forskningsprojekt vedrørende Is-
lands historie og etnografi afsluttet med en tredje
og sidste monografi: »A place Apart, Antropologi-
cal Notes on the Islandic World«, antaget til udgi-
velse af Oxford University Press (K. Hastrup).

4.3 Udveksling, social og kulturel reproduktion
i Melanesien
I dette mangeårige projekt er en artikel publiceret
og endnu en leveret til publikation (J. Liep).

4.4 Personopfattelse, seksualitet og identitet
På baggrund af feltarbejde blandt etniske grupper
i Sarawak arbejdes med et projekt omkring per-
sonopfattelse, seksualitet og identitet (I. Nicolai-
sen).

4.5 Folkemusikkens og sangfestivalernes politi-
ske rolle i Lithauen
I projektet er indsamlet materiale vedrørende den
nationale bevægelse 1980-1990’erne (Å. Norborg).
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4.6 »Commons« som »cultural sites«
En komparativ undersøgelse af to commons i Vest-
indien (nationalparker og familiejord). Den har
til hensigt at afdække betydningen af »commons«
i moderne samfund (KF. Olwig).

5. Miljø og samfund

5.1 Tilegnelse af naturen
I dette projekt er en artikel om amatørornitologi
som behovstilfredsstillelse under publikation (J.
Liep).

5.2 De pastorale Tuareger
Afsluttet analyse og sammenskrivning af et større
to-bindsværk på grundlag af datamateriale indsam-
let af afdøde prof. J. Nicolaisen blandt Tuaregerne.
Del af Dansk Nomadeforskning (I. Nicolaisen).

6. Anden forskningsvirksomhed:

6.1 Performativ og Æstetisk antropologi
Bearbejdelse af ecuadoriansk Canar-materiale ud-
fra overordnede teorier om performance og dua-
lisme, hvor man sammenligner eskimoisk med in-
diansk fortælletradition (N. Fock).

6.2 Teatrets antropologi
Med udgangspunkt i studiet af skuespilkunst un-
dersøges forholdet mellem sprog, handling og
kulturel motivation (K. Hastrup).

6.3 Arkitektur, identitet og politik
En analyse af transformation af traditionelle byg-
geskikke og opfattelsen af rum i Malaysia. Under
udgivelse (I. Nikolaisen).

6.4 Vold og identitet
På baggrund af feltarbejde i Grønland (BW.
Sørensen).

6.5 Beduin of South Sinai
Færdiggørelse af bog »Beduin of South Sinai«, til
udgivelse i 1997 ved Cambridge University Press
(E. Marx).

6.6 Ulandsforskningens etiske problemstillinger
Feltarbejde i Uganda (G. Ulrich).

Anden virksomhed:
O. Bruun: »Human Rights and Asian Values«,
Konference arrangeret i samarbejde med NIAS og
Det Danske Center for Menneskerettigheder.

N. Fock: Medlem af KU’s Kulturbygruppe.
K. Hastrup: Institutleder indtil 31.1. Medlem af:

Det samfundsvidenskabelige fakultetsråd; besty-
relsen for det danske center for menneskerettig-

heder; forskningsministeriets forskergruppe til
udredning af grundlaget for en national forsk-
ningsstrategi for humaniora; afsluttet treårigt eva-
lueringsarbejde for det svenske forskningsråd af
satsningsområdet »Komparativ Kulturforskning«;
censor ved Aarhus universitet, og RUC.

J. Liep: Studieleder.
I. Nicolaisen: Medlem af: Styrelsen for det inter-

nationale udviklingssamarbejde; Miljøministeriets
rådgivende udvalg vedrørende miljø- og katastro-
ferammen; Rådet for Udviklingsforskning; Ver-
densnaturfondets bestyrelse; H.K.H. Kronprins
Frederiks Fond.

KF. Olwig: Studieleder indtil 31.1, Bedømmer af
Ph.D. i antropologi, Århus Universitet.

Å Norborg: Ph.D.-studieleder.
J. Schwartz: Censor korps: Etnografisk afd.,

Moesgård, Minoritetsstudier, KUA.
S. Whyte: Medlem af: Styregruppen for KU’s

satsningsområde Nord/Syd; KU’s arbejdsudvalg
for planlægning af et »Master in International He-
alth« program; Fakultetsråd; Bestyrelsen i DBL;
DANIDA’s Rådgivende Panel vedrørende Forsk-
ningsbistand; ENRECA Sundheds Netværk; Besty-
relse Council on Health Research for Develop-
ment (Genève).

M. Whyte: Institutleder; Medlem af: Centerråd
ved Center for Afrikastudier, KU.

Udgiver- og redaktionsvirksomhed:
P. Hervik: Ansvarshavende redaktør af Folk – Jour-
nal of the Danish Ethnographic Society.

KF. Olwig: Medlem af editorial board, Cultural
Anthropology (AAA). 

J. Schwartz: Redaktionsmedlem på Jordens
Folk.
BW. Sørensen: Redaktionsmedlem på tidsskriftet
Jordens Folk

M. Whyte: Medlem af editorial board World-
views: Environment, Culture, Religion.

S. Whyte: Editorial Advisory Boards: Health
Transition Review, Medical Anthropology Quar-
terly, Anthropology & Medicine.

Feltarbejde, rejser, gæsteforelæsninger, samt del-
tagelser i konferencer, seminarer o.l.:

O. Bruun: Feltarbejde i Kina. Deltaget i Associa-
tion of Asian Studies konference på Hawaii; Pa-
pers: »East-West Environmental Linkages«.

H. Bundgaard: Feltarbejde i Indien. I samarbej-
de med Dr. E. Tarlo ansvarlig for panelet »Crafty
Debates«, på 14th European Modern South Asia
Conference.

HJ. Busch: XIVth International Conference on
the Social Sciences and Medicine, Peebles, Scot-
land; 2nd National Health Promoting Schools
Conference: »Participating as Partners: Successes,
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Opportunities, Challenges« The University of Syd-
ney, Australia; »3rd Annual Symposium: Ottawa 10
Years On«, IUHPE/WHO Regional Symposium
on Health Promotion; National Centre for Health
Promotion. University of Sydney, Australia. »Meta-
forer som redskab i kommunikationen om diag-
nose, liv og død«; Seminar »Metaforer i kultur og
samfund«, KUA. Arr. Metaforer: Kultur og kogniti-
on. Åbent netværk under SHF. »Dataindsamling i
antropologisk feltarbejde« på Medicinsk-humanis-
tisk; Forskerkursus: Kvalitative metoder. Arr.: IM.
Lunde, Århus Universitet. Temadag: Kvalitativ
forskning. Arr. I. M. Lunde. Den Medicinske
Forskningsenhed, Ringkøbing.

N. Fock: Universidád Modular Abierta, Sonso-
nate, El Salvador. forelæsning Estructuras familia-
res y la practica de organizaciones populares. 

K. Hastrup: Feltarbejde i London/Oxford. Un-
dervisning på forskerkursus i »Etik i samfunds-
forskningen«; ERASMUS-kursus for antropologi-
studerende i Perugia; Foredrag om »Den nordiske
Verden« på Salon Liva; Konference i Swansea
(ASA) om »Ritual, Performance and the Media«,
Edinburgh »Boundaries and Identities«; Seminar
om: »The legacy of Edwin Ardener«; »Art of Cas-
sandra«; »Theatre as a sight of passage«. Fore-
læsninger på »La Sapienza« i Rom og UCL »The
relevance of Anthropological theory«. Organise-
rede sammen med Odin teateret internationalt
symposium på Louisiana med emnet »Theatre in
a multicultural society«. Visiting prof. på Universi-
ty College London.

P. Hervik: CUF, Internationalt Seminar under Li-
velihood programmet. Papers: Remembering the
Dead – Kinship and the Narration of Violence; Ca-
ses from Santo Dominger på »La Sapienza« i Rom
og UCL »The relevance of Anthropological theo-
ry«. Organiserede sammen Costa Rica/Universi-
dád Nacional: »Somos Indios Salvadorerogram-
met. Papers: Remembering the Dead – Kinship and
the Narration of Violence; Cases from Santo Do-
minger på »La Sapienza« i Rom og UCL »The rele-
vance of Anthropological theory«. Organiserede
sammenus Universitet, Moesgaard; gæstefore-
læsning: Udviklingens Etnografi; CUF, Fagligt Fo-
rum Review Essay: Encountering Development – a
discussion of Arturo Escobars recent book and its
implications for the ethnographic study of power
relations in development. 95th Annual Meetings of
the AAA Session, »Yucatan: Beyond Cultural Conti-
nuity: New Critical Ethnography« co-organizer
with Alison Greene, UNC, Chapel Hill.

J. Liep: Deltaget i Annual Meeting of the Associ-
ation of Social Anthropologists in Oceania i Kai-
lua-Kona, Hawaii.

I. Nicolaisen: Feltarbejde blandt Punan Bah fol-
ket på Borneo; deltaget i Borneo Research Coun-

cils konference i Brunai, konferencer: Person-
namn och social identitet Sigtuna; samt Styrelsen
for det internationale udviklingssamarbejde, rejse
til Vietnam og Cambodja.

Å. Norborg: Medarrangør og lærer ved Nordisk-
Baltisk forskerkursus »Cultural Identities in Social
and Historical Context« (Norfa).

KF. Olwig: Paper at: International Workshop on
»Livelihood, Identity and Instability«, »Toward a
Reconceptualization of Migration and Transnatio-
nalism«. Center for Development Research; »Når
kultur skal »bevares«, perspektiver fra et vestindisk
projekt,« Dansk Etnografisk Årsmøde, Århus Uni-
versitet; The European Social Science History
Conference, session on »Redistribution of inco-
me, migration and changes in family networks
over time« Noordwijkerhout, Holland; The Socie-
ty for Caribbean Studies’ Annual Meeting, Univer-
sity of North London; »Plenary Session »Regions
Remade: World Ethnography and the »Doing Eth-
nography in the Caribbean Diaspora: The Per-
spective of Life Story Interviews; Late Twentieth
Century Economy« The fourth EASA Conference,
Barcelona. »The Making and Remaking of The
Caribbean: »Business« as Usual?«, Gæsteforelæs-
ning ved: »West Indian Life Stories and Migra-
tion«, University of Leiden, Holland; »Life Stories:
Individual and Family in the Migration Process«.;
»At studere fremmed kultur«, ved RUC; »Com-
mons as Symbolic and Lived Place: The Virgin Is-
lands National Park and West Indian Family
Land«.; Organized Session »National Parks: Who-
se Commons Are They Anyway?«, American An-
thropological Association’s Annual Meeting, San
Fransisco; Feltarbejde: England; USA; Vestindien.

J. Schwartz: Rejse til Republik Makedonien. Pa-
per om lokal radio og civil samfund i Makedonien
på IA’s konference om Anthropology and Post-
Communism in East Europe. Fordrag i Køben-
havn »Integration, Marginalization, and Repatria-
tion: Parameters of a Comparative Nordic Study
Concerning Bosnian Refugees«. Dansk Etnogra-
fisk Forenings møde på National Museet, om felt-
arbejde i Makedonien. Gæsteforelæsninger om
Makedonien på DIS kursus og på Folkeuniversite-
tets kursus om Minoriteter i Europa.

V. Steffen: XIVth International Conference on
the Social Sciences and Medicine, Scotland. IN-
RAT seminar, Værløse. Forelæsning om Minneso-
tamodellen på Slagelse Seminarium og Kvalitativ
forskning på Den Medicinske Forskningsenhed i
Ringkøbing.

BW. Sørensen: Medarrangør af Ph.D-kurset
»Kulturel loyalitet og køn«. Oplæg på 8th Interna-
tional Conference on Personal Relationships i
Banff, Canada og på 10th Inuit Studies Conferen-
ce i St. John’s, Canada.
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M. Whyte: Feltarbejde og rejser til Uganda. Fore-
læsninger ved »Summer School in Social Anthro-
pology«, University of Perugia; Paper ved 38. Afri-
can Studies Association Annual Meeting, San
Francisco »Crises in anthropological and sociolo-
gical scholarship and research in five East African
countries«.

S. Whyte: Rejser til Uganda. Forelæsninger ved
Linkøping Universitet. Undervisning på et 3 ugers
Ph.D.-kursus, »Gender and Health« på Panum In-
stitut og KU, Ph.D.-forsvarshandlinger i Århus og
København. Deltagelse i Social Science and Medi-
cine Conference i Scotland, African Studies Asso-
ciation Conference i San Franciso.

Udenlandske gæsteforelæsere:
E. Marx (Tel Aviv), Mette Bovin (Lund), Niels
Braroe (MIT), Mary Falanruw, Nadine Fernandez. 
(California), Jonathan Friedman (Lund), Prof. Da-
vid Aldridge, (Witten/Herdecke), Prof. Robert An-
derson (Mills College), Juara Ginting (Leiden),
Maurice Godelier (EHESS), Juliet Koning, Mrutyu-
anjai Mishra, Gerard Persoon, Steven Sampson
(Lund), Ratna Saptari, Petrus Sultan, Prof. Nina
Yuval-Davis (Greenwich London), Tim Ingold
(Manchester), Leif Manger (Bergen), Gisli Palsson
(Reykjavik), Piers Vitebsky (Cambridge), Paul Ri-
chards (SOAS), Johan Pottier (London), Kay
Milton (Belfast), Steven Palmier (München), Ste-
ven Borish, Prof. Clifford Geertz (Princeton), Prof.
Johannes Fabian (Amsterdam), Prof. Richard
Schechner (New York), Tone Bringa (Bergens),
Loring Danforth (Bates), Eftihia Voutira (Oxford).

Michael Whyte

Stab:
VIP:
Agger, Inger: Forskningsstip.; Bergendorff, Steen:
Forskningsstip.; Bruun, Ole: Lektor; Bundgaard,
Helle: Adjunkt; Christiansen, Connie Carøe:
P.h.D.-studerende; Christiansen, Ing-Britt J.:
P.h.D.-studerende; Engholm, Gitte: P.h.D.-stude-
rende; Fock, Neils Valdemar W: Docent; Gam-
meltoft, Tine: P.h.D.-studerende; Gulløv, Eva:
P.h.D.-studerende; Hasse, Cathrine: Kand-stip.;
Hastrup, Kirsten Blinkenberg: Professor; Hen-
riques, Peter: P.h.D.-studerende; Hervik, Peter:
Forskningsstip.; Højbjerg, Christian Kordt: Forsk-
ningsadjunkt; Jensen, Finn Kjær: P.h.D.-studeren-
de; Jensen, Heidi-Forskningsass.; Larsen, John Ag-
gergaard: Forskningsass.; Larsen, Pernille: P.h.D.-
studerende; Liep, John Aage: Lektor; Mogensen,
Hanne Overgaard: P.h.D.-studerende; Mortensen,
Lotte Bøggild: Forskningsstip.; Nicolaisen, Agnes
Ida Benedic: Lektor; Norborg, Åke: Lektor; Olwig,
Karen Fog: Lektor; Petersen, Dorte  Ulrik: P.h.D.-
studerende; Preis, Ann-Belinda Steen: Forsknings-

adj.; Ryan-Thorup, Mary: Forskningsass.; Samp-
son, Steven Lewis: Forskningsstip.; Schwartz, Jo-
nathan: Lektor; Steffen, Vibeke: Adjunkt; Søren-
sen, Bo Wagner: Lektorvikar; Sørensen, Dorthe
Nyland: Kand-stip.; Tjørnhøj-Thomsen, Tine:
P.h.D.-studerende; Ulrich, George: Forsknings-
stip.; Whyte, Michael A: Lektor; Whyte, Susan Re-
ynolds: Lektor.

TAP:
Jensen, Bente: Overassistent; Pedersen, Jørgen:
Overassistent; Purdy, Susanne Gail: Korrespon-
dent; Starcke, Jan Dupuis: Bibliotekar.

Ph.D.-afhandlinger:
Mørck, Yvonne: Køn, kulturel loyalitet og multi-

kulturalisme. Perspektiver på etnisk minorites-
ungdom.

Silberschmidt, Margrethe: Kønsantagonisme og
socioøkonomiske ændringer: Et studie fra Kisii
Distrikt, Kenya.

Steffen, Vibeke: Erfaring, fællesskab og foran-
dring. Minnesotamodellen og Anonyme Alko-
holikere i Danmark

Specialer:
Aamodt-Løken, Ingeborg: Økologi og økonomi i

Pearl River deltaet. En historie om aquakultur i
regionalt og globalt perspektiv.

Anderson, Sally: I klassens tegn. Kronisk samvær –
en praksis for kendere. (Magisterspeciale).

Becker, Kirsten: Akrobatisk antropologi. Fra
kropslig erfaring til epistemologi – og omvendt.

Gilberg, Maja : Community voices at the Royal On-
tario Museum.

Hansen, Anna: Sygdomsopfattelse og forebyggel-
se. Om samspillet mellem læg og lærds diskur-
ser om sygdom, sundhed og forebyggelse (Ma-
gisterspeciale).

Hansen, Peter Ulstrup: Serbiske images. Kultur og
politik i Serbien.

Høgel, Jakob: Performing diaspora. An empirical
and methodological exposition of Faroese sati-
rical theatre and visual anthropology in-the-ma-
king.

Iversen, Trine Louise: Miljøproblematikken i
hverdagslivet – en kognitivantropologisk under-
søgelse af forståelser handlingsmotivation og
handlerum (Magisterspeciale).

Jensen, Marie Lilja: Foreningsliv i Nordghana. En
undersøgelse af hvordan folk i en landsby i
Nordghana opfatter og anvender demokratise-
ringsbestræbelser, der udmønter sig i forenin-
ger og komiteer, som arbejder for udvikling.

Jensen, Thorkild: The space of a »boda-boda«. Ac-
countability and displaced agencies of bicycle
transporters in Eastern Uganda.
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Katz, Joel Leonard: Koh-doh: The Japanese way of
fragrance.

Kristensen, Søren Tange: Behandling som ritual.
Identitet og forandring i misbrugsramte famili-
er (Magisterspeciale).

Mortensen, Lise Juel: Ungdomskultur i Danmark:
Forestillede og levede liv  (Magisterspeciale).

Rasmussen, Trine: Familien er et hårdt arbejde –
mexicanske landbofamiliers forståelser af at
være en familie i Ixtapan del Oro.

Reventlow, Susanne: Omsorg som gave: Alderdom
og udveksling i Japan (Magisterspeciale).

Svendsen, Mette Nordahl: Den kultiverede krop.
Et studie af identitetsskabelse kropslig erfaring
blandt kvinder i Bukarest, Rumænien.

Thomassen, Bjørn: Some nations die hard – mega
hard. Approaching the endurance and vitality
of Catalan nationalism.

Valentin, Karen: Urbane squatters i Kathmandu –
et generationelt perspektiv på hierarki og for-
skellighed.

Wimberley, Kristina Louise: Saved by God – saved
from AIDS. The manoueuvres of adolescent gir-
ls in Ankole, Uganda.

Publikationer:
Bundgaard H.: Local Discourses on Orissan Patta

paintings J: South Asia Research 16/2/1., s.
1996.

Christiansen C.C., Rasmussen L.K.: Kvindelige
islamister og postkolonialisme: muslim først, så
kvinde. Kvinder, Køn & Forskning 4, s. 45-46,
København 1996.

Engholm G.: Søges: »Et ganske normalt liv«. Om
særlovgivningens konsekvenser for flygtninge
fra Bosnien-Hercegovina. Jordens Folk Nr. 4,
31. årgang, s. 6, København 1996.

Fock N.: Antropologiens Skiftende Objekt: Om
politisk og kulturel autonomi. Tidsskriftet An-
tropologi 32, s. 15-202, København 1996.

Henriques P.F.: »Nogle må betale et lån« – om
borgerkrig, flugt og tilbagevenden i Øst-Ugan-
da. Jordens Folk 4, s. 133-137, 1996.

–: Exchange, sorcery and cargo: A re-interpretati-
on of madang cargo cult activity. i: Melanesian
modernities, Jonathan Friedman, James G. Car-
rier, s. 75-100, Lund 1996.

Hervik P.: Participant observation in popular reli-
gion. Folk-journal of the danish ethnographic
society Vol 37, s. 25-50, København 1996.

–: Comments on »The Public I/eye. Conducting
Fieldwork to Do Homework on Homelessness
and Begging in two U.S.Cities«(Brackette Wil-
liams). Current Anthropology Vol 36,1, s. 44-45,
Chicago 1996.

–: Las categorías sociales de Yucatán. Boletin de la
EsWela de Ciencias Antropol ogicas de la Uni-

versidad de Yucatan Vol 20, no. 119, 1995, s. 5-
43, Merida Yucatan, Mexico 1995.

–: Don Iz har ondt i maven. Antropologi 41, s. 65-
81, København 1995.

Højbjerg C.K.: At standse strømmen. Om reli-
gionsantropologisk inkonoklasme og fremti-
dens antropologi. Tidsskriftet Antropologi 33, s.
13, København 1996.

–: Tomaritualer som tanke og handling. Religion.
Tidsskrift for Religionslærerforeningen for
Gymnasiet og HF 7, s. 7, 1996.

Jensen H., Ertmann B., Hegstrup C.: Kommer det
os ved? Samspillet i boligområdet Sophiehaven.
Udgivet af Hillerød Kommune og Frederiks-
borg Amt. Institutpublikation 1996, 14 s.

–: De uunderviselige – sigøjnerbørn i Helsingørs
Kommuneskoler. Jordens Folk 31 (1), s. 14-19,
København 1996.

–: Kulturelle kamæleoner i den kommunale or-
den – Et studie af sigøjnere og danskere i en
dansk provinsby. Specialerække nr. 78, IA 1996,
Trykt af Samfundsvidenskabeligt reprocenter.
Institutpublikation 1996, 128 s.

Liep J.: The bigmanisation process: Theoretical
and historical secularisation of power in Melan-
esia. i: Melanesian Modernities. Lund Mono-
graphs in Social Anthropology 3, Friedman, Jo-
nathan & James G. Carrier, s. 121-41, Lund
1996.

–: Luftbåren kula: Danske feltornitologers tileg-
nelse af fugle. Tidsskriftet Antropologi 33, s. 5-
19, København 1996.

–: Når antropologien møder ornitologien. Pica 3,
s. 24-27, København 1996.

–: Anmeldelse af: Marcel Mauss; Gaven. Oslo,
1995. Tidsskriftet Antropologi 33, s. 170172, Kø-
benhavn 1996.

–: Anmeldelse af: Helena Wayne (red): The story
of a marriage. The letters of Bronislaw Malinow-
ski and Elsie Masson. London, 1995. Tidsskrif-
tet Antropologi 33, s. 170-172, København 1996.

–: The bigmanisation process: Theoretical and hi-
storical secularisation of power in Melanesia. i:
Melanesian Modernities. Lund Monographs in
Social Antropology 3, Jonathan Friedman Ja-
mes, G. Carrier, s. 121-141, Lund 1996.

Mogensen H.O.: AIDS is a kind of Kahungo that
kills. The challenge of using local narratives
when explering AIDS among the Tonga of Sou-
thern Zambia. Oslo 1996, 135 s.

–, Gausset Q.: Review. Robert Pool. Dialoque and
the Interpretation of Illness. Conbersations in a
Cameroon Village. Oxford: Berg Publishers.
1994. Folk 37, s. 160-163, København 1996.

–: Falske tænder, abort, mæslinger – og AIDS. Jor-
dens Folk Vol. 31, Nr. 3, s. 92-95, København
1996.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet122



–, Gausset Q.: Sida et pollutions sexuelles chez les
Tonga de Zambie. Cahiers d’Etude africaine S
143, XXXVI-3, s. 455-476, Paris 1996.

–: AIDS i Zambia – en ny men bekendt sygdom.
Humaniora Vol. 9, No.3, s. 3-6, København
1996.

Olwig K.F.: African Cultural Principles in Carib-
bean Slave Societies : A View from the Danish
West Indies. i: Slave Cultures and the Cultures
and Slavery, Stephan Palmié, s. 23-39, Knoxville,
Tennessee, USA 1995.

–: Børn, familie og skole. Vestindiske og danske
perspektiver. Uddannelse 2, s. 12-16, Køben-
havn 1996.

–: Slavernes oprør lever videre. Kontakt 6, s. 36-38,
København 1996.

–: Anthropological divides and native relations: hi-
storical anthropology and life history. Focaal
26/27, s. 89-96, Utrecht 1996.

–: Slave Revolt Lives On. i: Virgin Islands Folklife
Festival 96, Emanuel Gene, s. 19-21, St. Thomas
1996.

–: Når kultur skal »bevares« – perspektiver fra et
vestindisk projekt. Tidsskriftet Antropologi 32,
s. 79-86, København 1996.

Preis A.S.: Flygtninge, sandheden og andre gåder.
i: Flygtninge, sandheden og andre gåder, s. 250,
København 1996.

–: Human Rights as Cultural Practice. An Anthro-
pological Critique. Human Rights Quarterly
Vol. 18, No. 2, s. 1996.

–: Seeking Place. Capsized Identities and Contrac-
ted Belonging among Sri Lankan Tamil Refuge-
es. i: Siting Culture. The Shifting Anthropologi-
cal Object, K. Hastrup, K.F. Olwig (eds), s. Lon-
don 1996.

–: The Vagaries of Refugee Resettlement. Power,
Knowledge and Narrativity. Anthropology in
Action Vol. 3, No. 1, s. 1996.

Reenberg A., Paarup-Laursen B.: Determinants
for land use strategies in a sahelian agro- ecosy-
stem – anthropological and ecological gergra-
phical aspekts of natural resource management.
Agricultural Systems 53, s. 209-229, UK 1996.

–, Paarup-Laursen B.: Determinants for land use
strategies in a sahelian agro- ecosystem – an-
thropological and ecological gergraphical
aspekts of natural resource management. Agri-
cultural Systems 53, s. 209-229, UK 1996.

Schwartz J.: Pieces of Mosaic: An Essay on the Ma-
king of Makedonija. Højbjerg, Danmark 1996,
149 s. 

–: »Roots« and »Mosaic« in a Balkan Border Villa-
ge: Locating Cultural Production. i: Siting Cul-
ture The Shifting Anthropological Object, K.
Fog Olwig, K. Hastrup, s. 255-267, London
1996.

–: Tretten Måder at Betragte en Solsort På: En et-
nografisk refleksion over Wallace Stevens’ digt
og Poul Borums danske oversættelse. Tidskriftet
Antropologi 33, s. 129-137, København 1996.

–: Refugees from Bosnia in Three Nordic Countri-
es: a Prognosis for a Research Procekt, 1995-
1997. Anthropology in Action 3,1, s. 9-12, Lon-
don 1996.

Sejersen F.: Arktiske folk som statister og aktører
på den globale scene. Tidsskriftet Antropologi
32, s. 41-56, København 1996.

Steffen V.: Anonyme Alkoholikere og Minnesota
modellen. Social Kritik 42, s. 17, København
1996.

–: Narrativer mellem selvbiografi og myte. i: Erfa-
ringer. Et humanististisk og Sundhedsvidenska-
beligt perspektiv, Tine Rask Eriksen, Birthe Friis
Gerstoft, Helle Ploug Hansen, s. 27, København
1996.

–: Erfaring – Fællesskab og Forandring. Minne-
sota-modellen og Anonyme Alkoholikere i Dan-
mark. i:, s. 147, KU Ph.D. – række, Inst. for An-
tropologi 1996.

Sørensen B.W.: La violence conjugale: Simple
symptôme ou geste planifie dans l’ordre social?
Service social Service Social (»Visages de la Vio-
lenc«) s. 16, Quebec, Canada 1996.

–: Eskimoer; Eskimologi; Fangerkultur; Grønland
(Folkeslag); Grønlandsk dragt; Harpun; Iglo;
Iglulik; Inuit; Inuit Circumpolar Conference;
Kajak; Kamik. i: Den Store Danske Encyklo-
pædi, Jørn Lund (chefred.), s. København
1996.

–: Book review of Kamala Visweswaran: Fictions of
feminist ethnography. Minneapolis 1994: Uni-
versity of Minnesota Press. Folk Vol. 37, s. 164-
168, København 1995.

Whyte M.: En snak om AIDS. Jordens Folk 31- år-
gang, nr. 3, s. 107-103, 1996.

Whyte S.R., Odoi Adome R., Hardon A.: Popular
Pills: Community Drug Use in Uganda. Amster-
dam 1996, 112 s.

–, Van der Geest G.S., Hardon A.: The anthropo-
logy of pharmaceuticals: a biographical ap-
proach. Annual Review of Anthropology Vol.
25, s. 153-178, Palo Alto, California 1996.
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Anvendt Datalogi

Center for Anvendt Datalogi

Historie:
Center for Anvendt Datalogi blev oprettet i 1985
som en videreførelse og udbygning af Indre By
Terminalen, der var blevet oprettet i 1972 med det
formål at stille centrale edb-faciliteter til rådighed
for fakultetet, nu Det samfundsvidenskabelige og
Det juridiske Fakultet. Indre By Terminalen fun-
gerede som en fællesafdeling, men Center for An-
vendt Datalogi er et selvstændigt institut, styrings-
mæssigt placeret direkte under Det samfundsvi-
denskabelig Fakultet, men dog fortsat med opga-
ver over for Det juridiske Fakultet.

Centrets VIP-stillinger oprettes med særlige til-
knytninger til bestemte faggrupper, og det viden-
skabelige personale ved centret skal således ud
over at deltage i centrets almindelige virksomhed
og udvikling, specielt varetage undervisnings- og
udviklingsopgaver rettet mod de særligt tilknytte-
de fagområder.

Forskningsvirksomhed:
Forskningen ved Center for Anvendt Datalogi må
ses i sammenhæng med den udvikling, der karak-
teriserer edb-anvendelsen inden for de samfunds-
videnskabelige fag. Centret har til formål at tage
initiativer, yde bidrag til og støtte udviklingen af
fagintegreret og anvendt datalogi i forbindelse
med undervisning og forskning inden for fagene.
Anvendelsen af edb som værktøj i forskellige fagli-
ge sammenhænge får derved en central placering,
og det kan ofte være vanskeligt at adskille forsk-
ning, udviklingsarbejde og den formidlende virk-
somhed, der udøves i samarbejde med medarbej-
dere fra fakulteternes øvrige institutter, eller i for-
bindelse med deltagelse i udvalg og udredningsar-
bejde. Væsentlige forskningsområder er metoder
og teknikker vedrørende samfundsvidenskabeligt
orienterede ekspertsystemer, fagorienterede pro-
grampakker og datamatiske beslutningsstøttesy-
stemer, herunder samspillet mellem databaser og
databearbejdningsværktøjer. Centret har etableret
en databaseserver af typen Oracle, for at under-
søge client-server teknikkens anvendelse i sam-
fundsvidenskabelig sammenhæng.

Anden virksomhed:
Centret vedligeholder et bredt udbud af program-
mel til brug for undervisnings- og forskningsopga-
ver. Til statistiske og operationsanalytiske opgaver

anvendes programsystemet SAS. Til økonometri-
ske problemstillinger anvendes AREMOS, GAUSS
og PC-GIVE. Som programmeringssprog anven-
des bl.a. APL, FORTRAN, Visual Basic, PASCAL
og EXCEL. 

Centret driver desuden den centrale netværks-
service for lokalnettet i Studiegårdsområdet. Cen-
tret stiller efter aftale programmel til rådighed på
centrale filservere. Nettet giver desuden adgang
til fælles printere, og kommunikationsmulighed
for den enkelte PC til omverdenen. Dette giver ad-
gang til søgning på danske og udenlandske forsk-
ningsbiblioteker, og for kommunikation via elek-
tronisk post. 

Centrets lokalnet er via forsknings- og uddan-
nelsessektorens DENet tilsluttet en række interna-
tionale net. Dette giver mulighed for kommunika-
tion med brugere på andre universiteter og søg-
ning på internationale informationsdatabaser.
Desuden er der mulighed for via gennemstilling
at køre på fremmede datamater, som om man var
lokalt til stede.

Centret har PC-rum med et betydeligt antal ar-
bejdspladser. 

Centret har i et auditorium etableret fremvis-
ningsmuligheder, således at underviserne nemt
kan demonstrere programmer for større undervis-
ningshold.

Centret yder edb-mæssig rådgivning vedrøren-
de et meget bredt spektrum af programmerings-
sprog, styresystemer og programpakker. Desuden
gives vejledning, rådgivning og praktisk hjælp i
forbindelse med anskaffelse af edb-udstyr ved fa-
kulteternes enkelte institutter og i forbindelse
med anskaffelse og implementering af nye pro-
gramprodukter.

Torben Warnich-Hansen

Stab:
VIP:
Trabjerg, Jeppe: Lektor; Warnich-Hansen, Tor-
ben: Lektor.

TAP:
Danscher, Morten: Systemkonsulent; Facius, Arne:
Systemkonsulent; Jensen, Poul H.: Systemkonsu-
lent; Krogh, Peter: Systemkonsulent; Lauritsen,
Jesper Linnemann: Systemkonsulent; Nikolajsen,
Thomas: Systemkonsulent; Wismann, Erik: Sy-
stemkonsulent.
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Dekanens beretning

På grund af det øgede antal studerende har den
økonomiske tilvækst muliggjort en nyrekruttering
og et generationsskifte gennem de sidste år. Den-
ne udvikling er fortsat også i 1996 med opslag af
13 nye VIP og 20 nye TAP stillinger. Generations-
skiftet og nyrekruttering af yngre forskere har haft
en meget høj prioritet og har motiveret besparel-
ser og standardforringelser andre steder på fakul-
tetet. Udviklingen på længere sigt er mere usikker
eftersom f.eks. finansieringen af Fællesområdet
og bygningsdriften fremover er uafklaret. Året er i
øvrigt blevet domineret af arbejdet med fakulte-
tets og universitetets satsningsområder, revisionen
af den medicinske studieplan, arbejdet med nye
sundhedsuddannelser og decentraliseringen af
store dele af fællesområdet til fakulteterne.

Forskning og satsningsområderne:
Universitetets tre satsningsområder – Bioteknolo-
gi, Miljø og Nord/Syd – kan genkendes også i Fa-
kultetets prioriteringer, især på det bioteknologi-
ske område. Her besattes i løbet af underåret et
professorat i human genetik, med 2 tilknyttede ad-
junktstillinger. Professorater i molekylær farmako-
logi og fysiologi er under besættelse. For næste år
planlægges opslag i molekylær patologi og kombi-
natoriel kemi. Endvidere er professorater i mil-
jømedicin og international sundhed under besæt-
telse. Fakultetet har således ved en prioritering af
interne midler i høj grad bidraget til at udfylde
Universitetets satsningsområder. 

Som led i omstillingen til nuværende satsnings-
områder har universitetets Patologisk-Aanatomi-
ske Institut, Neuropatologisk Institut og Proteinla-
boratoriet sammen dannet et nyt institut: Institut
for Molekylær Patologi. Gennem den uddannel-
ses- og forskningsmæssige udbygning og styrkelse
af samfundsmedicinen er Instituttet for Almen
Medicin, Biostatistik, Medicinsk Videnskabsteori
og Social Medicin blevet omorganiseret, og fra 1.
januar 1997 er der oprettet Institut for Folkesund-
hedsvidenskab. Professoraterne i miljømedicin og
international sundhed vil blive knyttets til dette in-
stitut. Herudover er ved dette institut opslået pro-
fessorater i sundhedskommunikation, forebyggel-
se, epidemiologi og medicinsk sociologi.

Den kliniske sektor
Fakultetet, Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S)
og Københavns Amts Sygehusvæsen (KAS) samar-
bejder i et Samordningsudvalg, der danner ram-
men omkring et konstruktivt arbejde for at løse
fælles problemer såvel på uddannelses- som på
forskningsområdet. Ved slutningen af året har par-
terne i enighed opsagt lokalaftalerne om den klini-

ske studenterundervisning med henblik på en
genforhandling. Denne genforhandling er et snæ-
vert forbundet med såvel meroptaget af lægestude-
rende, som den kommende reviderede studieplan.
I løbet af året diskuteredes også opslag af 7 kliniske
professorater, samt et antal tidsbegrænsede, fonds-
finansierede professorater i den kliniske sektor.

Rigshospitalets økonomisk problemer er årets
dårlige nyhed. Udgifterne til undervisning og
forskning ligger langt under 10% af det totale
budget. Ikke desto mindre vil ubalancen på syge-
husområdet inden for behandling og pleje gøre
det svært at beskytte undervisningen. Nedskærin-
gen af forskningen er ikke et isoleret »Rigshospi-
tals-problem« – det bliver et nationalt anliggende.

De prægraduate studier, nye uddannelser, 
studenteroptag og kandidatproduktion
Der tegner sig i fremtiden et perspektiv med et be-
tydeligt øget antal studerende ved Det sundhedsvi-
denskabelige Fakultet. Det fremkommer ved et
betydeligt meroptag ved det medicinske studium,
et behersket meroptag på det odontologiske studi-
um, samt etableringen af den nye Master of Public
Health-uddannelse, der påbegyndes i 1996, samt
en række planlagte uddannelser såsom en bache-
lor/kandidatuddannelse inden for Folkesund-
hedsvidenskab (gennemføres i samarbejde mel-
lem flere fakulteter ved Københavns Universitet),
en tværfaglig kanditatuddannelse i sundheds/hel-
sefag for sygeplejersker, ergoterapeuter, fysiotera-
peuter, og jordemødre, samt en et-årig masterud-
dannelse i international sundhed. En gennem-
gang af fakultetets fysiske rammer viser klart, at
gennemførelsen af »folkesundhedsinitiativet«
med etablering af nye uddannelser og en tilsva-
rende forskningsdækning kræver betydeligt flere
lokaler end dem, der er til rådighed på Panum In-
stituttet. Der er i den sammenhæng en stor inter-
esse fra fakultetets side for, at Københavns Univer-
sitet overtager Kommunehospitalets bygninger,
når Hovedstadens Sygehusfællesselskab forlader
disse. Beslutning om dette vil kunne ventes i 1997.
Arbejdet med den reviderede studieplan for det
lægevidenskabelige studium er blevet videreført i
løbet af året. Ved slutningen af året deltog fakulte-
tets ledelse i et møde med Evalueringscentret som
forberedelse for offentliggørelsen af rapporten
om den lægevidenskabelige kandidatuddannelse i
Danmark (rapporten offentliggjordes 28. Januar
1997). Kritikken og anbefalingerne svarede i høj
grad til konklusionerne fra fakultetets »selvevalue-
ringsrapport« og retningslinjerne i vores eget ar-
bejde med en revideret studieplan.

I 1996 optoges 485 studenter til medicinstudiet,
75 til tandlægestudiet, 24 til Humanbiologistudiet
og 28 til den nye Master of Public Health uddan-
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nelse. Åbningen af denne uddannelse markeredes
ved en meget festlig indvielse i Universitetets fest-
sal den 2. september 1996.

Fakultetet har i det forløbne år færdiguddannet
183 medicinske kandidater, 65 odontologiske kan-
didater og 24 humanbiologiske kandidater.

Ph.D.- grader og doktorgrader
Ph.D.-uddannelsen har kvantitativt været en suc-
ces med ca. 500 immatrikulerede studerende. Fi-
nansieringen af Ph.D.-studiet med en studieafgift
har voldt store problemer for de mange studeren-
de, der ikke har opnået stipendier ved fakultetet –
eller ved andre statslige stipendier – hvor studieaf-
giften er medfinansieret. De manglende studieaf-
gifter har bidraget til studienævnets vanskelighe-
der med at tilrettelægge et effektivt Ph.D.-studi-
um. Det var derfor et væsentlig fremskridt da Ho-
vedstadens Sygehusfællesskab og Københavns
Amts Sygehusvæsen, samt Steno Diabetes Center i
Samordningsudvalget besluttede at at betale den
fulde studieafgift for Ph.D.-studerende for disse
områder. De specielle problemer i relation til den
kvantitativt meget omfattende medicinske Ph.D.-
uddannelse har medført, at Undervisningsmini-
steriet har anmodet Forskerakademiet sammen
med de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter at
gennemgå problemerne ved de sundhedsviden-
skabelige Ph.D.-uddannelser for udgangen af
1997.

Det er i det forløbne år ved fakultetet tildelt 91
Ph.D.-grader samt 46 doktorgrader.

Fællesområdets decentralisering
Beslutningen ved Konsistoriemødet den. 18. de-
cember 1996 om en delvis decentralisering af sto-
re dele af drifsområdet – teknisk service, intern
service og rengøring hører til de årets helt store
begivenheder. Det skal erindres, at decentralise-
ringsinitiativet i høj grad tog sit udgangspunkt i et
kraftigt voksende forbrug i relation til en mindre

vækst i bevillingerne til Fællesområdet. Denne
ubalance kan på sigt ikke løses efter ad hoc prin-
cipper. Derfor besluttedes dels en række besparel-
ser, dels en decentralisering af såvel opgaver som
bevillinger – dog ikke med fuld økonomisk
dækning. Fremover er det Fakulteternes ansvar
enten at betale for det udækkede serviceniveau,
eller at opnå rationaliseringer, eller acceptere et
lavere serviceniveau. For vores fakultets vedkom-
mende har vi foreløbig ønsket at beholde service-
niveauet og dermed belaste vores budgetramme
med ca. 6-7 mil kr./år. Ledelsesmæssigt betyder
denne beslutning, at fakultetet fra den 1. april
1997 vil byde ca. 100 nye medarbejdere velkom-
men til Fakultetet. På det tidspunkt vil decentrali-
seringen af Fællesområde 3 nemlig træde i kraft.
Nærhedsprincippet vil forhåbentlig medføre, at
disse opgaver kan løses mere effektivt!

Der er usikkerhed med hensyn til den langsigte-
de finansiering af de driftsomkostninger, som nu
er udlagt på det enkelte fakultet. Eller mere
præcist: Hvordan skal de øgede driftsomkostnin-
ger klares, når det ny KUA, Bioteknologicenter og
Kommunehospital bliver taget i brug?

Hans Hultborn

Besvarelse af universitetets prisspørgsmål
Elbrøn, Jette Maria: »Der ønskes på basis af littera-

turstudier eller egne eksperimentelle under-
søgelser en analyse af strukturelle og funktio-
nelle interaktioner mellem endotelceller, oplø-
selige mediatorer og immunsystemets celler,
med særligt henblik på vasculitis og andre for-
mer for inflammation«, (Medicin C, Sølv).

Nielsen, Helga Lind: »Celle-celle og celle-ekstra-
cellulær matrix /ECM) kontakter under nor-
male og maligne tilstande«, (Medicin E, Guld).

Vainer, Ben: »Adhæsionsmolekyler ved de kroni-
ske inflammatoriske tarmsygdomme«, (Medicin
D, Guld).
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Anatomi

Medicinsk-Anatomisk Institut

Historie:
Anatomiundervisningen her i landet er blevet gi-
vet siden midten af 1500-tallet; til undervisningen
anvendtes et lokale i Frue Kirke. Det første anato-
miske institut oprettedes ved Københavns Univer-
sitet i året 1645 og lededes af den første egentlige
professor anatomiae Simon Paulli. Det anatomi-
ske institut lå ved Frue Plads, og dets indretning er
beskrevet af Thomas Bartholin. Det kaldtes Do-
mus anatomica og var indrettet med Theatrum
Anatomicum; det bestod som Det medicinske Fa-
kultets undervisningssted for læger – men ikke for
kirurger – indtil 1728, da bygningen med alt sit
indhold ødelagdes ved Københavns brand. Anato-
miprofessoren Georg Detharding tog initiativ til at
få indrettet et anatomikammer i den efter bran-
den genopførte kommunitets- og auditoriebyg-
ning ved Nørregade, og undervisningen blev gen-
optaget i 1744. Fra 1736 havde kirurgen Simon
Crüger, udgået fra bartskærerfaget, i et eget insti-
tut etableret undervisning af kirurgerne. Institut-
tet, Theatrum Anatomico-Chirurgicum, var uaf-
hængig af universitetet, og det lå i Købmagergade.
Ved Københavns bombardement i 1807 ødelagdes
for anden gang universitetets Theatrum Anatomi-
cum, og undervisningen blev henlagt til det hidti-
dige kemiske laboratorium i universitetets botani-
ske have, der lå langs Krystalgade. Her undervistes
i anatomi indtil 1836.

Efter meget langvarige forhandlinger forenedes
i 1842 Det medicinske Fakultet med Kirurgisk
Akademi til Det lægevidenskabelige Fakultet, der
gav fællesundervisning for medicinere og kirur-
ger. Herefter foregik al anatomiundervisning i
Kirurgisk Akademi, Bredgade 62. Da undervis-
ning i fysiologi, farmakologi og patologisk anato-
mi tog sin begyndelse, kom bygningen også til at
rumme denne undervisning. I 1897 købtes Tiet-
gen’s gård, hjørneejendommen Fredericiagade-
Bredgade, og her indrettedes laboratorier, bl.a. til
antropologi. Desuden indrettedes studiesal, mi-
kroskopisal, bibliotek, fakultetskontor m.m. I
Bredgade 62 – der i vore dage huser Medicinsk-hi-
storisk Museum – foregik anatomiundervisnin-
gen, indtil man i 1942 kunne flytte Det medicinsk-
anatomiske Institut ind i Universitetetsparken nr.
1 i en af de i Fælledpark-området nyopførte hvide
bygninger. Instituttet havde på dette tidspunkt en
lærerstab på 5 og var projekteret til en årlig til-

gang af ca. 200 studerende. Instituttet blev imid-
lertid hurtigt for lille, dels fordi studentertilgan-
gen til det lægevidenskabelige studium øgedes
voldsomt, og dels fordi undervisningstilbuddet
blev kraftigt udbygget. Hidtil havde undervisnin-
gen bestået af forelæsninger, dissektionskursus og
et kursus i mikroskopisk anatomi, men nu indfør-
tes holdundervisning, hvor det fulde anatomipen-
sum blev gennemgået som en slags klasseundervis-
ning. Instituttets interne lærere (i 1959 stadig kun
5) kunne ikke magte denne store undervisnings-
byrde, hvorfor et stort antal timelønnede studen-
terinstruktører blev ansat. Hovedparten af disse
ekstramurale lærere var lægestuderende, der hav-
de bestået første del af det lægevidenskabelige stu-
dium.

I 1966 blev instituttet opdelt i tre sideordnede
institutter betegnet Medicinsk-anatomisk Institut
A, B og C, hvert med sin bestyrer og stab: Profes-
sor dr.med. Erik Andreasen (A), professor dr.med.
Erik Landboe-Christensen (B), professor dr.med.
Harald Moe (C). Endvidere etableredes en fælles-
afdeling, hvortil Antropologisk Laboratorium blev
knyttet. Ved opdelingen udgjorde instituttets sam-
lede lærerstab 23 stillinger (3 professorer, 5 afde-
lingsledere, 15 videnskabelige assistenter, samt 2
konservatorer, 1 portner, 3 laboratoriebetjente,
201/2 ikke-videnskabelige assistenter og 1 med-
hjælper); hertil kom ca. 30 studenterinstruktører.

Adgangen til universitetsstudierne var fri, og et
meget stort antal studerende søgte ind til det
lægevidenskabelige studium. Således påbegyndte i
1967, 550 studenter det lægevidenskabelige studi-
um i København. Den intensive undervisning,
som modtræk mod den for studerende dyre pri-
vatmanuduktion, og det store antal studenter
skabte alvorlig pladsmangel på instituttet. Dette
løstes delvis ved, at sydfløjen af bygningskomplek-
set blev medinddraget i 1966 (Institutterne for Al-
men Zoologi og Sammenlignende Anatomi flytte-
de fra sydfløjen over til Det Zoologiske Centralin-
stitut, der netop var opført), og ved at en fabrikse-
jendom i Rådmandsgade blev indkøbt og indret-
tet med undervisningslokaler og laboratorier i
1967. Samme år indførtes en ny studieordning, og
denne studieordnings forprøveundervisning i
anatomi, omfattende cytologi, almen histologi og
almen embryologi, gennemførtes her. Til at vare-
tage denne undervisning oprettedes i 1974 et pro-
fessorat i normal, medicinsk cytologi, som blev be-
sat med dr.med. O. Behnke, knyttet til institut C.

Undervisningsarbejdet inden for anatomifag-
området var kolossalt og præget af mange nød-
løsninger. Væsentlige dele af undervisningen måt-
te suspenderes, og kødannelse opstod ved de obli-
gatoriske kurser. Forholdene var nogenlunde ana-
loge ved de øvrige lægevidenskabelige teoretiske
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institutter, forelæsninger måtte afholdes i en
nærliggende biograf. Planlægning af store udvi-
delser af de teoretiske institutter eller flytning til
større lokaler med tidssvarende undervisningsfa-
ciliteter og indrettet med moderne laboratorier
påbegyndtes. Da den traditionelle, ret skarpe op-
deling af lægestudiets teoretiske fag var vigende,
såvel inden for forskning som inden for undervis-
ningen, besluttedes det at forsøge at samle de teo-
retiske fag i ét stort bygningskompleks og helst i
geografisk nærhed af Rigshospitalet, hvor en væ-
sentlig del af den efterfølgende kliniske undervis-
ning og tilhørende forskning var lokaliseret.

I 1970 påbegyndtes opførelsen af et stort institut-
kompleks på det nedlagte Blegdamshospitals
grund. Bygningskomplekset skulle indeholde un-
dervisningslokaler og forskningslokaler for samtli-
ge Det lægevidenskabelige Fakultets teoretiske in-
stitutter og var oprindelig beregnet til en årlig op-
tagelse af 750 studerende; dette tal blev senere re-
duceret til 470. Institutkomplekset fik navnet Pa-
num Instituttet (Peter Ludvig Panum, 1820-1885,
professor i fysiologi og komparativ anatomi ved Kø-
benhavns Universitet i 1864-1885). I takt med fær-
diggørelsen blev bygningen taget i brug, og de Me-
dicinsk-anatomiske institutter A, B og C, Antropo-
logisk Laboratorium og Fællesafdelingen flyttede
ind i årene 1978 til 1982. De anatomiske institutter
blev herved etableret i moderne og velegnede
forskningslaboratorier og undervisningslokaler.

I forbindelse med overflytningen fik institutter-
ne endvidere mulighed for at forny nedslidt un-
dervisnings- og forskningsapparatur. For det ana-
tomiske fagområde var der således skabt optimale
betingelser for undervisning og forskning, og det
forventede tværfaglige samarbejde mellem de teo-
retiske fag var stigende og befrugtende.

På grund af stillingsstop og indefrysning af le-
digblevne stillinger, forårsaget af Statens spare-
kniv, kunne institutterne ikke nyansætte yngre for-
skere i en smertefuld lang periode (1978-1990).
Den manglende tilgang af yngre forskere blev,
som årene gik, et stærkt foruroligende problem
for de medicinsk-anatomiske institutters fremtid
og på længere sigt en direkte trusel mod fagområ-
dets fortsatte virke til gavn for dansk lægeviden-
skab og lægeuddannelse.

Professorerne i normal anatomi, dr.med. Erik
Landboe-Christensen, MAI B, dr.med. Erik Andre-
asen, MAI A, og dr.med. Harald Moe, MAI C, afgik
på grund af alder i 1977, 1978 og 1988. Professo-
ratet på MAI B blev d. 1.7.1980 besat med dr.med.
Jørgen Rostgaard. Professoraterne på MAI A og C
blev indefrosset. Den 1.1.1994 blev et nyoprettet
professorat i neuroanatomi besat med Med.Dr.
Kjeld Møllgård, og den 1.7.1996 tiltrådte docent,
dr.med. Bo van Deurs et nyoprettet professorat i

strukturel cellebiologi. Den 1.1.94 blev neuroana-
tomi-professor Kjeld Møllgård valgt til Rektor for
Københavns Universitet; som vikar i professoratet
blev lektor, dr.med. Morten Møller ansat. Profes-
sor i normal cytologi, dr.med. Olav Behnke afgik
pludselig ved døden i 1995, 66 år gammel.

Det lægevidenskabelige fakultet havde optaget
to nye kandidatuddannelser, i human biologi og i
odontologi, og tog i 1992 navneforandring til Det
sundhedsvidenskabelige Fakultet. Samme år af-
løste Universitetsloven den 20 år gamle Styrelseslov,
som i 1972 var blevet indført i forbindelse med af-
skaffelse af »professorvældet«. En del af fakulte-
tets administration blev decentraliseret og udlagt
til de nye storinstitutter, der var fusionerede enhe-
der af tidligere selvstændige institutter. De tre me-
dicinsk-anatomiske institutter A, B og C – oprettet
i 1966 ved opdeling af eet anatomisk institut – blev
således med virkning fra 1.1.1993 fusioneret til eet
institut, Medicinsk-Anatomisk Institut, bestående
af 3 forskningssektioner: Sektion A, B og C samt
en fællesafdeling til administration af undervis-
ningen.

Antropologisk Laboratorium, som var et labora-
torium hørende under anatomisk institut fra be-
gyndelsen af århundredet, blev pr. 1.12.1994 af de-
kanen bevilget fremtidig tilknytning til Retsmedi-
cinsk Institut, således at antropologerne, som de
havde ønsket, kunne udvide deres forskningssam-
arbejde med retsgenetikerne.

Medicinsk-Anatomisk Institut ledes af en valgt
bestyrelse og en valgt formand, institutlederen. Si-
den 1992 har professor, dr.med. Jørgen Rostgaard
været institutleder på Medicinsk-Anatomisk insti-
tut.

Instituttets stab omfatter i skrivende stund (juni
1997) 24 VIP (videnskabeligt ansatte) – med yder-
ligere 2 VIP-stillinger under besættelse, 33 TAP
(teknisk-administrativt personale) og 10-15 gæste-
forskere og Ph.D.-studerende. Instituttet har i dis-
se år en meget høj forskningsaktivitet og har pub-
liceret 70-90 engelsksprogede videnskabelige ar-
tikler pr. år. Som hjælpelærere har instituttet ansat
ca. 40 ældre medicin-studerende. Eksamensbyr-
den er stor, instituttets stab afholder således ca.
1800 eksaminer pr. år.

Jørgen Rostgaard

Instituttets ledelse:
Institutleder er professor, dr.med. Jørgen Rost-
gaard. Institutbestyrelsen består af institutleder,
professor, dr.med. Jørgen Rostgaard (der tillige er
sektionsleder for sektion B), professor, dr.med. Bo
van Deurs (sektion A), lektor, cand.med. Karin
Nilausen (sektion C), samt TAP-repræsentant la-
borant Yaël Balslev (TAP-suppleant under orlov:
Laborant Kirsten Pedersen).
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Fællesafdelingen:
Fællesafdelingen ledes af institutleder, professor,
dr.med. Jørgen Rostgaard, kontorfuldmægtig Vi-
beke Lund, overassistent Lillian Legind og labora-
toriebetjentformand Flemming Grandt.

Afdelingen varetager tekniske og administrative
funktioner, som er fælles for forskningssektioner-
ne og som påhviler dem i fællesskab, samt forval-
ter økonomien i forbindelse hermed. Disse fælles-
funktioner er a) arbejdsopgaver med studenter-
undervisningen, eksaminer og prøver, b) forvalt-
ning af samlinger, undervisningsmateriale og un-
dervisningslokaler, c) bygningsmæssige forhold
(dog undtaget indretning og anvendelse af loka-
ler tildelt forskningssektionerne) samt administra-
tive forhold i forbindelse med instituttets donati-
onsordning.

Undervisningsudvalg:
Undervisningsudvalget på Medicinsk-Anatomisk
Institut består af kursuslederne og instituttets re-
præsentant i studienævnet for medicin. I 1996 er
udvalget fortsat således sammensat: Institutleder,
professor, dr.med. J. Rostgaard, lektor, dr.med.
Ole William Petersen (formand), lektor, cand.
odont. Harry Jessen, docent, dr.med. Svend Kirke-
by (repr. for Tandlægeskolen), lektor, cand.med.
Paul Rømert, lektor, dr.med. Carsten Röpke, lek-
tor, cand.med. Jørgen Tranum-Jensen og studiese-
kretær Vibeke Lund.

Stab:
VIP:
Fleckenstein, Peter: Ekstern lektor.

TAP:
Brunsholm, Kjeld: Laboratoriebetjent; Grandt,
Flemming: Laboratoriebetjent; Grandt, Johnny:
Laboratoriebetjent; Hjortenberg, Ulla: Histola-
borant; Legind, Lillian: Overassistent; Lund, Vibe-
ke: Kontorfuldmægtig; Nielsen, Lars-Bo: Labora-
toriebetjent; Nielsen, Per: Håndværker; Nikolaj-
sen, Malene: Assistent; Thomsen, Pernille S.: La-
borant.

Medicinsk-Anatomisk Institut – Sektion A

Forskningsvirksomhed:

1. Cellulær immunologi

1.1. Aktivering af T lymfocytter
T lymfocytter kan aktiveres til celledeling, cytokin-
produktion samt til at undergå såkaldt aktiverings-
induceret celledød. Aktiveringen foregår udover
via T celle receptoren for antigen (TCR) også gen-
nem såkaldte costimulerende overflademolekyler.
Et af disse er vævstype klasse I molekylet, hvis sig-
naltransducerende egenskaber vores gruppe i dis-
se år karakteriserer på funktionelt, biokemisk og
molekylært niveau (M. H. Claesson, S. Skov, S.
Bregenholt, T. R. Petersen).

1.2. Rationel basis for T cellemedieret immun-
terapi af kræft
Vi fortsætter arbejdet med at karakterisere tumor-
afstødningsantigener på humane kræftceller. Ar-
bejdet involverer cellebiologiske, immunologiske
og molekylærbiologiske metoder og foregår i sam-
arbejde med Institut for Medicinsk Immunologi,
Rigshospitalet og Fibiger Instituttet (M. H. Claes-
son, T. R. Petersen, S. Bregenholt).

1.3. Inflammatorisk tarmsygdom i scid mus
Scid står for severe combined immunodeficiency.
Disse mus kan ikke selv danne funktionelle T og B
lymfocytter. Vi inducerer ved adoptiv overførsel af
normale T lymfocytter en kronisk inflammatorisk
tarmsygdom, der dels ligner Crohn’s sygdom og
dels ulcerøs colitis hos mennesket. Videre under-
søgelser tager sigte på at karakterisere sygdomsud-
viklingen udfra immunologiske og histologiske
parametre. Projektet foregår i samarbejde med la-
boratorier i Tyskland, England, Sverige og Norge
(M. H. Claesson og S. Bregenholt).

1.4. Immunologiske undersøgelser af brystkræft-
patienter
Brystkræftpatienter modtager en gang ugentligt
psykologisk støtteterapi og deres perifere T lymfo-
cytter undersøges immunologisk in vitro. Projek-
tet foregår i samarbejde med Odense Universitets-
hospital, Rigshospitalet og Hillerød Amtssygehus
(A. N. Sørensen og M. H. Claesson).

1.5. Thymocyt-epithelcelle interaktion i den 
humane thymus
I et flerårigt projekt undersøges serumfrit dyrkede
thymusepithelcellers effekter på umodne T celler
fra thymus (se tidligere årbøger). I 1996 har vi fær-
diggjort undersøgelser af epithelcellernes præsen-
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tation af superantigener for T-celle forstadier, her-
under bestemmelse af overflademolekyler af be-
tydning for præsentationen. Arbejdet er fortsat
med undersøgelser af molekyler af betydning for
programmeret celledød (apoptose) i T-celle for-
stadier, induceret af thymusepithelcellerne. Des-
uden undersøges virkningsmekanismen i thymus
af det nyfundne interleukin, IL-15. Specielt effek-
ter på thymocytsubpopulationer og disses intracel-
lulære signalering i cellekulturer, med og uden til-
sætning af epithelceller (C. Röpke, M. H. Nissen,
A. Jørgensen og S. Thuelsen, i samarbejde med N.
Ødum, IMMI, Panum Instituttet).

1.6. Den immunologiske funktion af det retinale
pigmentepithel
Aldersrelateret macula degeneration (AMD) ud-
gør den væsentligste årsag til blindhed i den vestli-
ge verden. En væsentlig årsag til AMD antages at
være tab af øjets retinale pigmentepithel (RPE)
grundet degenerative forandringer. Med henblik
på transplantation af RPE celler til behandling af
AMD og degenerative retinale lidelser karakterise-
res den immunologiske funktion af det RPE in vi-
tro, herunder dets interaktion med lymphoide
celler og in vivo ved transplantation af RPE i et
porcint system. Arbejdet er et fællesprojekt mel-
lem Øjenafdeling E, Rigshospitalet, Øjenpatolo-
gisk Institut, Institut for Medicinsk Mikrobiologi
og Immunologi, Medicinsk Fysiologisk Institut og
Medicinsk Anatomisk Institut, Københavns Uni-
versitet (M. H. Nissen, C. Röpke, A. Jørgensen, Y.
Liang, A. Wiencke, N. Ødum, J. U. Prause, E.
Scherfig, M. la Cour).

2. Strukturel cellebiologi

2.1 Endocytose og intracellulær vesikeltransport
Ved en kombination af morfologiske, biokemiske
og molekylærbiologiske metoder dissekerer vi en-
docytoseapparatet i dyrkede celler. Mere specifikt
ønskes clathrin-afhængige og uafhængige endocy-
tosemekanismer, endosomers og lysosomers funk-
tionelle og strukturelle organisation, og transport-
vejene fra endosomer til Golgi apparatet og det
endoplasmatiske reticulum belyst med særligt
henblik på, hvorledes proteintoksiner (ricin, Shi-
ga toxin, Cholera toxin) optages og virker i celler
(B. van Deurs og F. von Bülow, i samarbejde med
K. Sandvig, Inst. for Kræftforskning, Radiumho-
spitalet, Oslo).

2.2 Molekylærbiologiske undersøgelser af 
caveolae og clathrin-uafhængig endocytose
For at belyse om caveolin/VIP21 alene er tilstræk-
keligt til at caveolae kan dannes, om caveolae er
basolaterale eller/og apikale strukturer i polarise-

rede epitheler, og om caveolae er involverede i
clathrin-uafhængig endocytose, har vi udtrykt sen-
se og antisense mRNA kodende for caveolin i de
polariserede epithelcellelinier MDCK og Caco2
for derved at variere mængden af caveolin i celler-
ne. Disse cellelinier undersøges nu ved hjælp af
immunofluorescens mikroskopi og elektronmi-
kroskopi for at detektere caveolin og caveolae.
Endvidere har vi indkørt biokemiske assays m.h.p.
måling af forskellige former for endocytoseaktivi-
tet i disse celler (U. Vogel og B. van Deurs, i sam-
arbejde med K. Sandvig, Inst. f. Kræftforskning,
Radiumhospitalet, Oslo).

2.3. Endocytose af urokinase receptoren (uPAR)
uPAR er et GPI-forankret membranprotein, der
efter binding af ligand (uPA) og inhibitor (PAI)
internaliseres ved hjælp af low density lipoprotein-
related protein (LRP). LRP har i sin cytoplasmati-
ske hale et typisk internaliseringssignal og endocy-
teres ved en clathrin-afhængig mekanisme. Endvi-
dere tyder data på, at også den cation-uafhængige
mannose fosfatreceptor kan internalisere uPAR.
Vi har nu transfekteret MDCK celler med human
uPAR. Ved en kombination af immunoguld mærk-
ning på ultracryosnit og biokemiske metoder øn-
sker vi at følge optagelsen af uPAR i detaljer samt
at afgøre, i hvilket omfang internaliseret uPAR re-
cykleres eller nedbrydes i lysosomer (Ph.D.-stud.
Fr. Vilhardt, U. Vogel og B. van Deurs).

2.4. Endocytose af vævsfaktor
Vævsfaktor eksponeret på celleoverflader er re-
ceptor for koaguleringsfaktor VII og centralt pla-
ceret i koagulationskaskaden. Endvidere udtryk-
kes vævsfaktor i forbindelse med neovaskularise-
ring af tumorer. Der er holdepunkter for, at vævs-
faktor kan nedreguleres/internaliseres, men pro-
cessen er ikke analyseret. Det er muligt, at caveol-
ae er involveret. Alternativt kunne LRP være af be-
tydning. Vævsfaktor er et integralt membranpro-
tein med en meget lille cytoplasmatisk hale uden
noget kendt internaliseringsignal, hvilket kunne
tyde på clathrin-uafhængig endocytose eller li-
gand-induceret interaktion med et integralt prote-
in med et sådant internaliseringssignal. Disse
aspekter studeres ved hjælp af forskellige biokemi-
ske og immuncytokemiske metoder (Ph.D.-stud.
C. Borgund Hansen og B. van Deurs, i samarbejde
med NOVO Nordisk).

2.5. Effekten af det virale HPV16 oncoprotein
E5 på lysosomers proton-ATPase
Ved anvendelse af humane keratinocyter der ud-
trykker hele HPV genomet og musefibroblaster
transfekteret med E5, ønsker vi at belyse, om E5
hæmmer proton ATPasen ved direkte binding
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som det ses efter behandling med bafilomycin, el-
ler ved at forstyrre intracellulær transport og sor-
tering. Specificiteten af E5 ønskes belyst ved mi-
kroinjektion af anti-E5 antistof. Endocytoseaktivi-
teten i cellerne måles ved hjælp af biokemiske og
morfologiske metoder, og det lysosomale pH må-
les ved video mikroskopi og fluorescens ratio må-
ling (Ph.D.-stud. P. Thomsen, B. Norrild, L.
Kayser og B. van Deurs).

2.6. Dyrkning og karakterisering af humant
mammaepitel
Der arbejdes forsat med udvikling af avancerede
dyrkningsmodelsystemer, som tillader studier af
såvel normal mammakirtel som neoplastiske for-
andringer. Desuden arbejdes der med interaktion
mellem epitelceller og stromaceller i tre-dimen-
sionale dyrkningsmodeller. Endelig undersøges
sammenhængen mellem integrinekspression og
morfogenese af normalt og malignt mammaepitel
(flerårigt projekt; Ole William Petersen).

3. Histokemisk arbejdsgruppe

3.1. YKL-40 i human brusk
Proteinet YKL-40 er ved at blive lokaliseret i brusk
og synovialmembran. Metoden er etableret. Un-
dersøgelserne omfatter normalt væv og væv fra
forskellige patienter med visse gigtlidelser (B.
Volck, J. S. Johansen, C. Garbarsch, I. Lorenzen).

3.2. YKL-40 i lever
YKL-40 er fundet forhøjet ved visse leversygdom-
me. Histokemiske undersøgelser af human lever
er ved at blive foretaget (J. S. Johansen, B. Volck,
C. Garbarsch, P. Christoffersen).

3.3. Arteritis temporalis
Immuncytokemiske undersøgelser over kar fra pa-
tienter med arteritis temporalis fortsættes (C. Gar-
barsch, I. Lorenzen, M. Stoltenberg, M. Hansen, I.
M. Lisse).

3.4. Tandudvikling
Immuncytokemiske studier på humane tænder
fortsættes (M. E. Matthiessen, C. Garbarsch, S.
Hellstrøm, A. Engstrøm-Laurent).

3.5. Collagen
Der udføres biokemiske og histokemiske studier
over collagen, bl.a. undersøges farvemekanismen
med visse farvestoffer, samt collagenglykosylering
(L. Feldskov, C. Garbarsch, D. Moe, S. Kirkeby).

3.6. Tværstribet skeletmuskulatur
Der udføres morfometriske studier af human ske-
letmuskulaturfibertyper i tyggemuskler og ekstre-

mitetsmuskler. Målingerne foretages efter forud-
gående histokemisk og immuncytokemisk lokali-
sation af fibertyperne (S. Kirkeby og C. Gar-
barsch).

3.7. Indvirkning af vækstfaktorer, cytokiner og
farmaka på dyrkede humane thyreocytter
Efter at have karakteriseret pH regulerende meka-
nismer i epithelceller fra den humane skjold-
bruskkirtel fortsættes studierne med undersøgelse
af cellernes pH, calciumkoncentration og lyso-
somale enzymers aktiviteter efter påvirkning med
vækstfaktorer, cytokiner og farmaka (L. Kayser, P.
E. Høyer, H. Perrild, J. Thomsen, V. Balle, K.
Bendtzen).

3.8. Regulation af vækst og differentiering un-
der organogenesen
Aldersbetingede forandringer i glykosyleringen i
skeletmuskulatur undersøges ved hjælp af kvanti-
tativ lektinhistokemi (S. Kirkeby, P. E. Høyer).

3.9. Meiose aktiverende sterol
Det meiose aktiverende sterol (MAS) er ansvarlig
for igangsætning og genoptagelse af meiosen. Vi
forsøger nu a) at isolere, klone og lokalisere MAS-
receptoren, b) at kortlægge gener involveret i me-
iosen, c) at lokalisere MAS producerende celler i
gonaderne, d) at undersøge den endokrine og pa-
rakrine regulation af meiose og MAS og e) at stu-
dere effekten af MAS på in vitro modning og be-
frugtning af oocyter (A. G. Byskov, M. Baltsen, M.
Strömstedt, P. E. Høyer og N. Tommerup).

4. Medicinsk Embryologi og Neuroanatomi

4.1. Hjernens barrieresystemer for 
plasmaproteiner
Hjernens barrieresystemer for plasmaproteiner
undersøges i forskellige eksperimentelle forsøgs-
opstillinger. Der anvendes forsøgsdyr af forskelli-
ge alderstrin med henblik på at belyse hjernebar-
rieresystemets udvikling. Endvidere undersøges
forskellige præanalytiske faktorers indflydelse på
påvisning af plasmaproteiner i hjerneautopsier (T.
Moos, M. Penkowa og C. B. Poulsen).

4.2. Hjernens jern-homøostase
Metallet jern er essentielt for den normalt funge-
rende hjerne. Tidligt i hjernens udvikling trans-
porteres store mængder jern ind i hjernen fra
blodbanen. Ved jernmangel ændres ekspressio-
nen af en række jernregulatoriske proteiner. Sam-
spillet mellem jern og jernregulatoriske proteiner
ved jernmangel er kun sparsomt undersøgt i hjer-
nen. På forsøgsdyr undersøges hjernens ekspres-
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sion af jernregulatoriske proteiner ved jernman-
gel med immunhistokemi og in situ hybridisering.
Endvidere undersøges hjernens udvikling ved
jernmangel med særlig vægt på påvisning af per-
manente cellulære udviklingsdefekter. Forskellige
dyreeksperimentelle opstillinger anvendes til at
vurdere ekspressionen af jernregulatoriske protei-
ner i hjernen ved jernintoksikation; der fokuseres
især på påvisning af disse proteiner i neuroner i
substantia nigra (T. Moos, T. M. Hansen, i samar-
bejde med professor E. H. Morgan, Department
of Physiology, University of Western Australia, Au-
stralia; og afd. leder, cand.scient. N. Bernth,
Dansk Teknologisk Institut, Taastrup).

4.3. Zink-bindende proteiner i CNS
Kainat virker i centralnervesystemet på samme
måde som den eksitatoriske aminosyre, glutamat.
Injektion med kainat stimulerer epileptiske anfald
ved en kraftig aktivering af postsynaptiske neuro-
ner i hippocampus og det limbiske system. Dette
medfører en lokal frigivelse af zink (Zn) fra neu-
roner til extracellulærrummet i disse dele af hjer-
nen. Den frigivne Zn neutraliseres muligvis af me-
tallothionein, der syntetiseres i astrocytter. Gen-
nem anvendelse af immunhistokemisk påvisning
af expressionen af cellespecifikke markørprotei-
ner undersøges non-neuronale celler under eks-
perimentelt fremkaldt epilepsi. Der lægges særlig
vægt på at undersøge astrocytters expression af
metallothionein. Metallothioneins forekomst un-
dersøges endvidere i forbindelse med udviklingen
af CNS (T. Moos, M. Penkowa, i samarbejde med
Dr. J. Hidalgo, University of Barcelona, Spain; og
afd. leder, cand.scient. N. Bernth, Dansk Teknolo-
gisk Institut, Taastrup).

Særlige hverv:
O. W. Petersen er kursusleder for 1. og 2. seme-
sters makroskopiundervisning, formand for MAIs
undervisningsudvalg, og medlem af studienæv-
nets semesterudvalg for 1.-2. semester og 1.-6. se-
mester. Har desuden skrevet indstilling til en kli-
nisk assistentstilling ved Rigshospitalet og et
NATO Advanced study course.

C. Röpke er kursusleder for 5. og 6. semesters
antomiundervisning og medlem af studienævnets
semesterudvalg for 7. og 8. semester, samt besty-
relsesmedlem i Købmand i Odense, Johann og
Hanne Weimann f. Seedorffs Legat.

F. von Bülow er sikkerhedsleder ved område 2,
Panum Instituttet, samt fællestillidsmand for med-
lemmer af Dansk Magisterforening ved fakultetet
og dermed medlem af fakultetets samarbejdsud-
valg.

B. van Deurs er medlem af institutbestyrelsen
for MAI. Er endvidere medlem af det sundhedsvi-

denskabelige Fakultets forskningsudvalg, af Kræf-
tens Bekæmpelses læge- og naturvidenskabelige
udvalg, samt bestyrelsesmedlem i fru Astrid Thay-
sens Legat for Lægevidenskabelig grundforsk-
ning. Har desuden været bedømmer og opponent
ved 2 medicinske disputatser.

M. H. Claesson har været officiel opponent ved
3 disputatsforsvar ved de sundhedsvidenskabelige
Fakulteter i Århus og København. Han har skrevet
indstilling til tre medaljeafhandlinger for SFR, Kø-
benhavns Universitet, og han er medlem af fakul-
tetets forskningsudvalg.

C. Garbarsch er sektionsleder ved Medicinsk-
Anatomisk Institut, sektion A.

Redaktionsvirksomhed:
O. W. Petersen er medlem af Editorial Board på
The Breast Journal.

B. van Deurs er medlem af Editorial Board på
Journal of Submicroscopical Cytology and Patho-
logy.

Gæster samt Ph.D.-studerende:
Cand.scient. Linda Bjerager og Pia Klausen har
gennemført speciale studium på sektion A hos M.
H. Claesson.

Cand.scient. Annette Jørgensen har efter sin
kandidateksamen i januar været fondsansat
(Dansk Blindesamfund) i laboratoriet for cellulær
immunologi.

Cand. med. Anne Wiencke har i efteråret arbej-
det i laboratoriet for cellulær immunologi.

Cand. scient. Ulla Vogel har været post.doc.
(forskningsadjunkt) i B. van Deurs gruppe.

Frederik Vilhardt, Peter Thomsen og Carsten
Hansen har været Ph.D.-studerende hos B. van
Deurs.

Pernille Kaae Holm afsluttede sit Ph.D.-studium
hos B. van Deurs og fik tildelt Ph.D.-graden for ar-
bejdet »Regulering af endocytose i polariserede
epithelceller«.

Stud.med. scholarstipendiat Helga Lind Nielsen
og stud.hum.biol. Thorarrin Gudjonsson (Nordisk
Råds stipendiat) hos Ole William Petersen.

Specialestuderende stud.scient. Tina Hansen,
studenterforskere stud.med. Milena Penkowa og
stud.med. Christian Bjørn Poulsen hos Torben
Moos.

Foredrag, rejser og kongresdeltagelse:
M. H. Claesson har været inviteret foredragshol-
der ved: Ulm Universitet; XXVII Ann. Meeting S.
S. I., Turku; Odense Universitetshospital; Karo-
linska Institut, Stockholm; Rigshospitalet, Oslo;
Sahlgrenska Universitetshospital, Göteborg.

C. Röpke har deltaget i 12th International Con-
ference on Lymphoid Tissues and Germinal Cen-
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ters in Immune Reactions i Graz, Østrig, og i 10th
International Congress on Histochemistry and Cy-
tochemistry, Kyoto, Japan.

Ole W. Petersen har været gæsteprofessor i tre
måneder ved Ernest Orlando Lawrence Berkeley
National Laboratory, Berkeley, 94720 USA, og del-
taget i American Society for Cell Biology’s årsmø-
de i San Francisco, USA, og inviteret foredragshol-
der ved California Pacific Medical Center Re-
search Institute.

Bo van Deurs har deltaget i Gordon Conference
on Lysosomes, New Hampshire, USA, og i 10th In-
ternational Congress of Histochemistry and Cyto-
chemistry, Kyoto, Japan.

Ulla Vogel har deltaget i American Society for
Cell Biology’s årsmøde i San Francisco, USA.

Poul Erik Høyer har deltaget i 10th Internatio-
nal Congress of Histochemistry and Cytochemis-
try, Kyoto, Japan.

Charly Garbarsch har deltaget i 15th FECTS
Meeting i München, Tyskland.

Torben Moos har været på et fire måneders
forskningsophold ved Department of Physiology,
University of Western Australia, Perth, Australien.
Torben Moos har holdt foredrag samme sted.

Priser:
Helga Lind Nielsen er tildelt en guldmedalje for
sin besvarelse af en af universitets prisopgaver i
medicin.

Ole William Petersen er blevet tildelt Kræftens
Bekæmpelses juniorforskerpris 1996.

Stab:
VIP:
Bylow, Fritz Albert Von: Lektor; Claesson, Mogens
Helweg: Lektor; Deurs, Bo Gregers van: Professor;
Garbarsch, Charly: Lektor; Høyer, Poul Erik: Lek-
tor; Moos, Torben: Forskningsadj.; Møllgård,
Kjeld (orlov i Rektorperioden): Professor; Nissen,
Mogens Holst: Lektor; Nørbæk, Anja: Forsknings-
stip.; Petersen, Ole: Lektor; Røpke, Carsten: Lek-
tor; Røpke, Mads: Lektorvikar; Skov-Petersen,
Søren: Ph.D.-studerende; Vogel, Ulla B.: Forsk-
ningsadj.

TAP:
Algreen-Ussing, Hanne Kirsten: Laborant; Balslev,
Yael Messodie: Ledende laborant; Carlsen, Thom-
as Anker: Programmør; Forchhammer, Sussi Ellen
Juel: Laborant; Hadberg, Hanne: Ledende labor-
ant; Hellemann, Ann: Praktikant; Hjortenberg,
Ulla: Histolaborant; Jensen, Poul: Ingeniørassi-
stent; Jeppesen, Mette Hvalsøe: Laborant; Lund,
Tove Marianne Taulo: Laboratoriefuldm.; Mikkel-
sen, Berit: Praktikant; Mortensen, Lone Malte:
Hospitalslaborant; Mørk, Lise Wittrup: Assistent;

Ohlsen, Annemette: Laboratorietekniker; Olsen,
Birgitte Engelbrecht: Histolaborant; Ottosen,
Keld Bo: Fotograf; Pedersen, Kirsten Gemynte:
Ledende laborant; Pedersen, Mette Nordahl: La-
borant; Rulykke, Ane-Marie: Laboratorietekniker;
Sørensen, Birgit: Rengøringsassistent; Thomsen,
Anna Maria: Praktikant; Thomsen, Pernille Sjølin:
Laborant.

Medicinsk-Anatomisk Institut – Sektion B

Forskningsvirksomhed:

1. Lys- og elektronmikroskopiske undersøgelser
og præparative metoder
1.1 Ultrastrukturelle undersøgelser af saltsyrepro-
ducerende celler i maveslimhinden er undersøgt
dels ved perfusionsfiksering med bevaret oxygene-
ring af vævet og dels ved ultrarapid-freezing efter-
fulgt af frysesubstituering (J. Rostgaard og K.
Qvortrup).

1.2 Saltsyre-producerende celler er undersøgt
elektronmikroskopisk i forskellige aktivitetsstadi-
er; i hvile, stimulerede og inhiberede (J. Rost-
gaard og K. Qvortrup, i samarbejde med L. An-
dersen).

1.3 Cytoplasmatiske granula er ved elektronmikro-
skopi påvist i epitelcellerne fra saccus endolym-
phaticus i det indre øre. Ekstrakter af saccus endo-
lymphaticus er blevet intravenøst infunderet på
rotter, resulterede i en potent natriurese og diure-
se. Vi har foreslået, at cellerne i saccus endolym-
phaticus spiller en endokrin/parakin rolle i kon-
trollen af saltvand transport og har navngivet den
hormonale faktor saccin. Hvis saccin har nogen
indflydelse på saltvand transport og homeostase i
det indre øre, kan denne faktor spille en stor rolle
i patogenesen af Menière’ sygdom, som histopato-
logisk er karakteriseret af et endolymfatisk hy-
drops (J. Rostgaard og K. Qvortrup).

2. Neuroanatomisk arbejdsgruppe
Vore undersøgelser over døgnrytmegenererende
centres struktur og funktion samt corpus pineale
fortsætter. Ligeledes undersøges hypothalamus’
integration af føde- og væskeindtagelse. Følgende
projekter foregår:

2.1 Undersøgelser af den cellulære lokalisation af
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nitrogen oxid synthetase i den suprachiasmatiske
kærne (M. Møller og M. O. López-Figueroa).

2.2 Studier af neuropeptidet PACAP’s indflydelse
på regulationen af døgnrytmer (Niels Vrang, P. J.
Larsen, J. D. Mikkelsen og M. Møller).

2.3 Undersøgelser over second messengers i dyr-
kede pinealocytter (M. Møller og Banthit Chetsa-
wang (Bangkok)).

2.4 Indflydelse af neuropeptid Y på pinealocytters
melatoninsekretion (M. Møller og J. P Ravault
(Tours)).

2.5 Lokalisation af somatostatin receptorer af sub-
typerne 1-5 i humane hypofyser (Lone Helboe og
Morten Møller).

2.6 Neurobiologiske studier af nervecellekredsløb
med betydning for appetitregulation og fødeind-
tagelse:

Gennem funktionelt anatomiske, fysiologiske
og farmakologiske studier har vi undersøgt betyd-
ningen af en række endogent forekommende
neuropeptider for pattedyrs appetitregulation. Vi
har kunnet sandsynliggøre, at pattedyrhjernen er
udstyret med et endogent appetithæmmende
neuronkredsløb, der som transmitter benytter glu-
cagon-lignende peptid-1 (GLP-1). Studier af GLP-
1 induceret aktivering af gen-regulatoriske tran-
skriptionsfaktorer har påvist, at måleområdet for
GLP-1’s appetithæmmende virkning af hypothala-
miske neuroner, der i blandt en række fænotypisk,
velkarakteriserede neuroendokrine nerveceller
(P. Just Larsen, i samarbejde med M. Tang Chri-
stensen, S. P. Sheikh, D. S. Jessop, C. Ørskov, J. J.
Holst, N. Vrang).

2.7 Neuroanatomiske studier af centrale projek-
tionssystemer, der indgår i hjernens døgnrytmere-
gulerende områder (P. J. Larsen, i samarbejde
med N. Vrang, M. Møller og J. D. Mikkelsen).

3. Morfologiske forandringer af hjerne- og ryg-
marv samt muskelvæv ved Werdnig Hoffmanns
sygdom og Weaver-syndromet
Undersøgelse er fortsat ved anvendelse af model-
dyr. Sideløbende undersøgt modeldyrs kromo-
somale forhold og DNA struktur (K. M. Hansen).

4. EGF-systemets lokalisation og betydning
EGF er en vækstfaktor som dannes udfra et over
1000 aminosyre stort membranbundet forstadie
og virker ved at binde sig til specifikke cellulære
receptorer. Det fremmer vækst og differentiering.
TGF-alfa er en anden ligand, som også virker over

EGF-receptoren. EGF-receptoren findes i de fleste
væv. EGF udskilles primært eksokrint og har en
slimhindebeskyttende og sårhelende effekt. TGF-
alfa er primært den endogene/endokrine ligand.

4.1 TGF alfa findes bl.a. i tarmepitel, ventrikelepi-
tel, i nyren og lungen. EGF-systemets rolle i for-
bindelse med kompensatorisk vækst (hyperphagi-
modeller, diabetes og partiel fjernelse af et organ)
undersøges (J. Thulesen, P. Skov Olsen, L. Raa-
berg, E. Nexø, P. Jørgensen og S. Seier Poulsen).

4.2 EGF udskilles i store mængder i urinen. Der er
etableret en rottemodel til undersøgelse af, om
urin-EGF har indvirkning på slimhinden i urin-
blæren. Specielt undersøges om EGF har betyd-
ning for vækst og funktion (impermeabilitets-
grad) af overgangsepitelet (J. Thulesen, P. E. Jør-
gensen, E. Nexø, S. Seier Poulsen).

4.3 pSP (porcint spasmolytisk Polypeptid) produ-
ceres i exokrine celler i mavetarmkanalen og vir-
ker ved at sammenkæde mucinmolekyler således,
at viskositeten af mucin øges. Virkningen af pSP i
forbindelse med eksperimentelle mavesår og en
eventuel endokrin effekt af pSP undersøges (J.
Thulesen, E. Nexø, L. Thimm (NOVO), S. Seier
Poulsen).

5. Den fysiologiske betydning af nye produkter
for glukagon genet og beslægtede peptider fra 
sekretinglukagon familien
5.1 Den fysiologiske betydning af chromogranin A
og B, samt fragmenter af disse, undersøges ved im-
munhistokemi og proteinkemiske metoder (C.
Ørskov, i samarbejde med dr.med. L. Hilsted og
Ph.D. Tine Børglum Jensen, Klin.Biokemisk afd,
RH).

5.2 Den fysiologiske betydning af glycagon-lignen-
de peptider undersøges ved receptor påvisning
ved hjælp af in vivo og in vitro autoradiografi i rot-
ter (C. Ørskov, i samarbejde med S. S. Poulsen),
samt ved immunhistokemisk og proteinkemisk ka-
rakterisering af proglucagon-produkter i rotte-
hjernen (C. Ørskov, i samarbejde med P. Just Lar-
sen).

5.3 Konstruktion af konstitutivt aktive mutationer
i glucagon/GLP-1 receptorerne. Undersøgelser af
den overordnede topologi af glucagon recepto-
rens transmembrane domæne-helix orienterin-
gen. Udvikling af receptorvisualiseringssystemer
og receptorkvantiteringssystemer i cellelinjer for-
synet med »flag«-sekvenser (C. Ørskov, i samarbej-
de med T. W. Schwartz og Siv Hjorth, Afd. for mo-
lekylær farmakologi, RH).
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Andre aktiviteter og hverv:
J. Rostgaard er institutleder for Medicinsk Anato-
misk Institut.

Morten Møller er medlem af repræsentantska-
bet for Hjerneåret 1997. Morten Møller er des-
uden medlem af Det sundhedsvidenskabelige Fa-
kultetsråd.

Steen Seier Poulsen er suppleant til Fakultets-
studienævnet og Fakultetsrådet. Er medlem af
dispensationsudvalget.

Cathrine Ørskov har været arrangør af 11th In-
ternational Symposium on Regulatory Peptides,
København, 3. – 7/9.1996.

Klaus Qvortrup har været kursusleder af Ph.D.-
kurset »Lysmikroskopi og billedoptagelse« 16. –
20/9.1996.

Philip Just Larsen har for at gennemføre sin me-
dicinske turnustjeneste ved Rigshospitalet haft or-
lov i hele 1996 (orlov 1/1.1996 – 30/6.1997).

Redaktionsvirksomhed:
Morten Møller er co-editor på J. Pineal Research.

Gæster samt Ph.D-studerende:
Cand.med., Ph.D. Klaus Qvortrup er tilknyttet
Sektion B som forskerstipendiat.

Ph.D.-studerende, cand.scient. Lone Helboe
undersøger lokalisationen af somatostatinrecepto-
rer i centralnervesystemet (vejledere: Morten
Møller, tillige med Carsten Stidsen, NOVO Nor-
disk).

Cand.med. Jesper Thulesen er Ph.D.-studeren-
de med S. Seier Poulsen som vejleder.

Ph.D.-studerende, cand. med. Mads Tang Chri-
stensen har studeret GLP’s indflydelse på føde- og
vandindtagelse (vejledere: Philip Just Larsen og
Morten Møller, tillige med Peter Kristensen,
NOVO Nordisk).

Biolog Banthit Chetsawang, Mahidol University,
Bangkok, har været gæste-Ph.D.-studerende ved
instituttet i tiden 1.2. – 31.8.1996 med Morten
Møller som vejleder.

Scholarstipendiat Pernille Leander har under-
søgt projektioner fra n. raphe dorsalis til hjernens
indre ur.

Rejser:
Morten Møller har undervist på IBRO/Unesco In-
ternational Intensive Workshop in Neuroscience,
Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, Thai-
land, 29.9. – 19.10.1996.

Kongresdeltagelse:
Morten Møller har været inviteret foredragshol-
der på European Pineal Society Colloquium, 28. –
31. marts 1996, Sitges, Barcelona, og First Natio-
nal Congress of Neuroendocrinology, Bucharest,

september 27. – 28.1996 samt First FAONS Con-
gress og First IBRO Regional Congress, 20. – 23.
oktober 1996, Pattaya, Thailand.

Steen Seier Poulsen har været inviteret fore-
dragsholder ved kongressen: Trefoil/p-domain
peptides: »Conferences Philippe Laudat«, INS-
ERM, Aix Les Bains, Frankrig, samt deltaget i Sym-
posium on »Growth factors in kidney diseases«,
Montecantini, Italien.

Klaus Qvortrup har deltaget med videnskabeli-
ge indlæg på: Menière’s disease on the Great Bar-
rier Reef. Satellite meeting before the 19th Barany
Society Meeting, Port Douglas, Australien, 7. – 11.
august 1996; Barany Society 19th Meeting, Sydney,
Australien, 12. – 14. august 1996; 33rd Workshop
on inner ear biology, Utrecht, Holland, 31.8 –
3.9.1996.

Jesper Thulesen har deltaget med videnskabeli-
ge indlæg på: Anglo-Danish-Dutch-Diabetes
Group Meeting, Aberfoyle, Scotland, 21. – 24. maj
1996, og 3rd International Diabetes Federation
Western Pacific Regional Congress, Hong Kong,
25. – 28.9.1996.

Stab:
VIP:
Hansen, Knud Mogens: Lektor; Larsen, Philip Just
(orlov i 96): Adjunkt; Møller, Morten: Professor;
Poulsen, Steen Seier: Lektor; Rostgaard, Jørgen:
Professor, institutleder; Ørskov, Cathrine: Ad-
junkt.

TAP:
Adrian, Nina: Rengøringsassistent; Bakhøj, Lotte
C. Elmer: Histolaborant; Gleie, Mary-Ann: Histo-
laborant; Grainger, Sigrid: Histolaborant; Hahn,
Maria Grazyna: Fotograf; Hansen, Else Margrethe:
Hospitalslaborant; Kørner, Jeanne: Overassistent;
Rentzmann, Ursula: Ledende laborant; Rulykke,
Ane-Marie: Laboratorietekniker; Schousboe, Jet-
te: Histolaborant; Sørensen, Gitte Gammelby: La-
borant.

Medicinsk-Anatomisk Institut – Sektion C

Forskningsvirksomhed:

1. Kernelegemer
Deres indhold af fibrillære centre er undersøgt i
cancerceller og i normale celler udtaget fra skjold-
bruskkirtler. I fortsættelse heraf undersøges disse
cellers indhold af fibrillære centre i en zone om-
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kring kernelegemerne (se årbog 1995) (L. Ander-
sen, i samarbejde med L. Kayser, sektion A, og N.
Keiding, Statistisk Forskningsenhed).

2. Biomekanik og funktionel anatomi
2.1 Ligamenters og muskelseners elastiske og vi-
skøse egenskaber ved varierende grader af vævs-
hydrering (F. Bojsen-Møller, i samarbejde med Mi-
chael Voigt, Ålborg Universitetscenter).

2.2 Frakturmekanismen ved eksperimentelle ska-
der af subtalarled og hælben (F. Bojsen-Møller, i
samarbejde med Michael Voigt, ÅU, og H. Vogler,
Tampa, USA).

2.3 Fodbuens elastiske egenskaber (F. Bojsen-Møl-
ler, i samarbejde med K. Misevich, Connecticut,
USA).

2.4 Knæskader hos de kvindelige boldspillere: Epi-
demiologi, ligamentstyrke og ydre faktorer som
sko og gulv (F. Bojsen-Møller, i samarbejde med
Erik B. Simonsen og Jeanette Frost Andersen).

2.5 Matematisk modellering af biomekaniske sy-
stemer (Henrik Sørensen, Ph.D.-projekt. Vejlede-
re: F. Bojsen-Møller, samt E. Mosekilde, DTU).

2.6 Biomekanisk analyse af cykling (Morten Hav-
krog, speciale-projekt).

2.7 Udvikling af software til tre-dimensionelle bio-
mekaniske beregninger (Erik B. Simonsen).

2.8 Neurofysiologiske forandringer ved styrke-
træning hos unge og ældre (Erik B. Simonsen).

2.9 Muskelfunktionen som følge af forreste kors-
båndsruptur (Erik B. Simonsen).

2.10 Eksperimentel menisktransplantation (Hen-
rik Aagaard, Ph.D.-projekt. Vejleder: F. Bojsen-
Møller).

2.11 Belastning af forreste korsbånd under ret-
ningsskift – indflydelse af muskeltræthed (Jesper
Bencke. Vejleder: Erik B. Simonsen).

3. Mekanismen bag kostproteiners påvirkning
af blodets lipoproteiner
Vi har fundet, at sojaprotein sænker det aterogene
lav-densitet lipoprotein (LDL) og øger det anti-
aterogene højdensitet lipoprotein (HDL) i sam-
menligning med kasein. Virkningsmekanismen
bag sojaproteinets gunstige effekt kendes ikke. So-
japrotein er associeret med spormængder af bl.a.
isoflavoner, som er non-steroide bifenoler med be-

skedne østrogene og anti-østrogene effekter. Hos
rhesus aber sænker isoflavoner kolesterol og LDL
hos begge køn, og øger HDL hos hunnerne. Hos
raske mænd og kvinder undersøger vi effekten på
HDL og LDL af et sojaprotein med højt isoflavon-
indhold sammenlignet med et sojaprotein uden
isoflavoner (K. Nilausen, i samarbejde med H.
Meinertz, Rigshospitalet).

4. Elektronmikroskopiske undersøgelser af fed-
tcellens plasmamembran
I fortsættelse af tidligere undersøgelser (se årbø-
gerne 1986-95) har vi i indeværende år fortsat ka-
rakteriseringen af fedtcellemembranen ved hjælp
af immunoguldmærkning for forskellige mem-
branproteiner, bl.a. clathrin, caveolin og et ca-
veolaspecifikt protein, som nu nærmere karakteri-
seres. Sideløbende søges de samme proteiner lo-
kaliseret ved immunmærkning på lavtemperatur-
metacrylatindlejret muskel- og karvæv (J. Tranum-
Jensen, i samarbejde med M. Voldstedlund og J.
Vinten, Medicinsk Fysiologisk Institut).

5. Det cellulære grundlag for motorikkens regu-
lering i fordøjelseskanalen, med specielt henblik
på struktur og funktion af det interstitielle væv
5.1 Studier af mavetarmkanalens pacemakerceller
(Cajal’s interstitialceller), herunder det struktu-
relle grundlag for elektrisk kobling mellem syste-
mets komponenter. Som et alternativ til kobling
via gap junctions undersøges kapacitativ kobling
via peg-and-socket junctions (sammen med Berj
Bardakjian, Univ. Toronto). Desuden videreføres
studier af to musemutanter (white spotted, hen-
holdsvis steel) der dels mangler tyndtarmens pa-
cemakerceller, dels mangler slow waves (L. Thu-
neberg, H. B. Mikkelsen og J. J. Rumessen, i sam-
arbejde med Jan Huizinga, IDRU, McMaster
Univ., Canada).

5.2. Videreførte undersøgelser af tarmmuskulatu-
rens interstitielle væv
Protein tyrosin kinase-receptoren Kit er lokaliseret
immunhistokemisk i tyndtarmens pacemakercel-
ler (ICC) hos normale mus, men har ligesom ICC
ikke kunnet påvises hos musemutanterne white-
spotted (Wx/Wv) og steel Sl/Sld. Disse studier er udvi-
det med registreringer af fordelingen af ICC i ven-
trikel, tynd- og tyktarm hos normale samt W- og Sl-
mus (H. B. Mikkelsen og L. Thuneberg, i samar-
bejde med Jan Huizinga, McMaster Univ., Cana-
da). Kit receptorens lokalisation i normal human
tarm undersøges (P. Rømert og H. B. Mikkelsen).

5.3. Cellebiologiske undersøgelser af muscularis
externa i human tynd- og tyktarm ved mave-tarm-
sygdomme

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet140



På baggrund af undersøgelser af pacemakercel-
ler (Cajal’s interstitialceller), glat muskulatur og
makrofager i muscularis externa i normal human
tyndtarm og tyktarm (Universitetets Årbøger
1989-95, disp.: J. J. Rumessen: Dan Med Bull,
1994, 41: 275-93), undersøges tilsvarende forhold
ved mave-tarmsygdomme (inflammatorisk tarm-
sygdom, mb. Crohn, colitis ulcerosa, Hirsch-
sprungs sygdom, intestinal pseudoobstruktion og
divertikulose), i sammenhæng med immunhisto-
kemiske udviklingsstudier (J. J. Rumessen, i sam-
arbejde med L. Thuneberg, samt mag.scient. P.
Prentø, Patol. inst., Hvidovre Hospital, og dr. J-M.
Vanderwinden, Université Libre, Bruxelles).

6. Undersøgelser af lymfocytters og makrofagers
rolle i tarmepithelcellers apoptose og eliminering
Tarmepithelceller er yderst kortlivede (3-6 dage).
De dannes i krypterne og elimineres, ifølge gængs
opfattelse, ved afstødning fra villustoppene. Sam-
spillet mellem døende epithelceller og andre cel-
ler, intraepithelialt og i lamina propria, er ufuld-
stændigt undersøgt. Intraepitheliale, cytotoksiske
lymfocytter og subepitheliale makrofager fore-
kommer i den øverste halvdel af villi og synes at
være involveret i epithelcellernes apoptotiske for-
andringer. Betydelige artsforskelle gør sig gælden-
de vedrørende den endelige eliminering af epi-
thelcellerne i villustoppene. Dette forsøges belyst
ved morfologiske (lys- og elektronmikroskopi) og
enzymhistokemiske undersøgelser (H. Jessen).

Andre aktiviteter og hverv:
F. Bojsen-Møller har bestyrelsespost ved Universi-
tetskollegiet Studentergården, København, ved
Nordisk nettverk for forskeruttdanning i fysiotera-
pi, Oslo, samt ved Naturhøjskolen, Rødkilde.

F. Bojsen-Møller har været vejleder for flg.
Ph.D.-studerende: Cand.med. Henrik Aagaard,
cand.scient. Henrik Sørensen samt ekstern vejle-
der for doktorand studerende ved Lunds Universi-
tet, Birgit Juul-Kristensen og for cand.scient. Per
Aagaard, MFI. F. Bojsen-Møller har siddet i be-
dømmelseskomiteen ved Ph.D.-afhandling for
cand.med. Kirsten K. Lyngberg, samt været med-
lem af professorbedømmelseskomiteen ved Nor-
ges Idrætshøjskole, Oslo.

Erik B. Simonsen har været specialevejleder for
stud.scient.’erne Morten Havkrog, Tine Alkjær,
Henrik Dørge og Thomas Bull Andersen, samt
ekstern vejleder for stud.scient. Jette Lindgaard,
Institut for Idræt, Odense Universitet. Erik Simon-
sen har desuden været censor for to specialestude-
rende.

Karin Nilausen har siddet i bedømmelseskomi-
teen ved Ph.D.-afhandling for cand.med. Lars Bo
Nielsen. Karin Nilausen er desuden medlem af

eforatet ved universitetskollegiet Kvinderegensen,
København.

Jørgen Tranum-Jensen har indtil 1.2.96 været vi-
cestudievejleder for medicinstudiet. Han har des-
uden været medlem af ét adjunkt- samt tre lektor-
bedømmelsesudvalg.

Læge, Ph.D.-stud. Henrik Aagaard har været vej-
leder i forskningsplanlægning og statistik for
læger på KAS Gentofte.

Erik B. Simonsen er medlem af Team Danmarks
Forskningsudvalg samt af styregruppen for Team
Danmarks Testcenter ved Rigshospitalet.

Kursusarrangører:
F. Bojsen-Møller og Erik B. Simonsen har været
kursusarrangører for det sundhedsvidenskabelige
Fakultets Ph.D.-kursus: Ganglaboratoriet.

Priser:
Finn Bojsen-Møller er blevet tildelt universitetets
pris til årets bedste underviser, »Årets Harald«.

Redaktionsvirksomhed:
F. Bojsen-Møller har været section editor for Scan-
dinavian Journal of Medicine and Science in
Sports (section: Biomechanics), og har været
medlem af redaktionen ved Acta anatomica. Han
har i 1996 bedømt i alt 17 artikler. F. Bojsen-Møl-
ler har tillige været medlem af redaktionsgruppen
for Fysioterapeuternes Temablad.

Erik B. Simonsen benyttes som reviewer af Scan-
dinavian Journal of Medicine and Science in
Sports, og af European Journal of Applied Physio-
logy.

Gæster samt Ph.D.-studerende:
Følgende er Ph.D.-studerende ved sektion C:
Læge, cand.med. Henrik Aagaard, cand.scient.
Henrik Sørensen, og Patrick Hanson, Lunds Uni-
versitet.

Specialestuderende:
Stud.scient.’erne Tine Alkjær, Thomas Bull An-
dersen, Henrik Dørge og Morten Havkrog.

Foredrag, rejser og kongresdeltagelse:
F. Bojsen-Møller har været inviteret foredragshol-
der ved Kulturby-arrangement i august ‘96 afholdt
af Dansk Idrætsforbund og Center for idræt, hvor
han deltog med foredraget: Grænser for vækst i eli-
teidrætten, teknologiske og biomekaniske aspek-
ter, samt ved Nordisk Förening for Podologi’s års-
møde i Bergen med foredraget: Foden: En selv-
bærende og selvregistrerende struktur.

K. Nilausen har deltaget med foredrag i »Se-
cond International Symposium on the Role of Soy
in Preventing and Treating Chronic Disease« i
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Bruxelles 15. – 19. september, samt deltaget i
»66th Congress of the European Atheroschlerosis
Society« i Firenze, 13. – 17. juli.
J. J. Rumessen har været inviteret foredragsholder
ved First International Meeting on Colonic Motili-
ty i Lanaken, Belgien, april 1996.

Jørgen Rostgaard

Stab:
VIP:
Andersen, Lars Erik: Lektor; Bøjsen-Møller Finn:
Lektor; Jessen, Harry: Lektor; Mikkelsen, Hanne
Birte: Lektor; Nilausen, Karin Johanne: Lektor,
sektionsleder; Rømert, Paul: Lektor; Simonsen,
Erik Bruun: Lektor; Thuneberg, Lars: Lektor; Tra-
num-Jensen: Lektor.

TAP:
Andersen, Bent Georg: Ingeniørass.; Christensen,
Marianne Juhl: Hospitalslaborant; Falk, Keld: La-
boratoriebetjent; Hadberg, Hanne: Ledende la-
borant; Heidemann, Vibeke: Histolaborant; Pe-
ters, Susan: Histolaborant; Risto, Birgit Ingrid: Fo-
tograf; Sharwany, Lis: Overass. Institut sekr.; Stub-
Christensen, Kjeld: Fotograf.

Ph.D.-afhandlinger:
Qvortrup, Klaus: The endolymphatic duct of the

rat. A transmission and scanning electron mi-
croscopic study.

Publikationer:
Aagaard H., Jørgensen U.: Injury in elite volley-

ball. Scand. J. Med. Sci. Sports Vol. 6, 1996, s.
228-232, København 1996.

Aagaard P., Simonsen E.B., Trolle M., Bangsbo J.,
Klausen K.: Specificity of training velocity and
training load on gains in isokinetic knee joint
strength. Acta Physiologica Scandinavica Vol.
156, s. 123-129, Stockholm, Sverige 1996.

Balslev Y., Saunders N.R., Møllgaard K.: Synaptoge-
nesis in the neocortical anlage and early develo-
ping neocortex of rat embryos. Acta anatomica
Vol. 156, No. 1, s. 2-10, Basel, Schweiz 1996.

Bencke J., Næsborg H., Simonsen E., Klausen K.:
Muscle coordination during side-step cutting.
Can the coordination be influenced by prophy-
lactic training? Proceedings ISBS ’96. Institut-
publikation 1996, 551-554 s.

–, Næsborg H., Klausen K.: Muskelkoordination
under håndboldfinte. Effekt af skadeforebyg-
gende træning. PULS 1, s. 1996.

Bjerager L., Pedersen L., Bregenholt S., Nissen
M.H., Claesson M.H.: MHC class I phenotype
and function of human b2m transgenic murine
lymphocytes. Scand. J. Immunol. Vol. 44, s. 615-
622, Oslo 1996.

Blaschke R.J., Howlett A.R., Desprez P., Petersen
O.W., Bissell M.J.: Cell differentiation by ectra-
cellular matrix components. Methods in En-
zymology Vol 245, s. 535-556, San Diego, New
York, Boston, London ... 1994.

Bojsen-Møller F.: Bevægeapparatets anatomi, 11.
udg. København 1996, 384 s.

–: Belastning af bevægeapparatet – om tolerans og
præstation og deres tidsafhængighed. i: Fysiurgi
i Almen Praksis (sup. til Månedsskrift for Prak-
tisk Lægegerning), E.M. Jensen, T.I. Hansen,
P.L. Fragh (eds.), s. 15-22, København 1996.

Bonhagen P., Bregenholt S., Rudolphi A., Claes-
son M.H., Reimann J.: Cytotoxic reactivity of gut
lamina propria CD4+ ab T cells in scid mice
with colitis. Eur. J. Immunol. Vol. 26, s. 3076-
3083, Weinheim 1996.
Briand P., Nielsen K.V., Madsen M.W., Petersen
O.W.: Trisomy 7p and malignant transformati-
on of human breast epithelial cells following
epidermal growth factor withdrawal. Cancer
Res. Vol. 56, s. 2039-2044, Baltimore, USA 1996.

Charabi S., Simonsen K., Charabi B., Krag Jacob-
sen G., Moos T., Rygaard J., Tos M., Thomsen J.:
Nerve growth factor receptor expression in he-
terotransplanted vestibular Schwannoma in a-
thymic nude mice. Acta Otolaryngol. Vol. 116, s.
59-63, Stockholm 1996.

Christensen J.P., Röpke C., Thomsen A.R.: Virus-
induced polychonal T cell activation is followed
by apoptosis: Partitioning of CD8+ T cells based
on a4 integrin expression. International Immu-
nology Vol. 8, No. 5, 1996, s. 707-715, UK 1996.

–, Röpke C., Thomsen A.R.: »Virus-induced po-
lyclonal T cell activation is followed by apopto-
sis: Partitioning of CD8+ T cells based on alfa4
integrin expression. International Immunology
Vol. 8, nr. 5, s. 707-715, Oxford (University
Press) 1996.

Christensen M.E., Nexø E., Hansen H.H., Poulsen
S.S., Bretlau S.S.: Changes in salivary epidermal
growth factor, amylase and haptocorrin fol-
lowing radiotherapy for oral cancer. Acta Otola-
ryngol Vol 116, s. 134-137, Stockholm, Sverige
1996.

–, Poulsen S.S.: Immunohistochemical localiza-
tion of TGF-alfa in normal human tissues. Hi-
stochem Cell Biol Vol 105, s. 391-400, Berlin
1996.

Claesson M.H., Rudolphi A., Kofoed S., Poulsen
S.S., Reimann J.: CD4+ T lymphocytes injected
into scid mice lead to an inflammatory lethal
bowel disease. J. Exp. Clin. Immunol. Vol. 104,
s. 491-500, 1996.

Damgaard J., Balslev Y., Møllgaard K., Wasser-
mann K.: Ongoing activity of NRA polymerase
II precludes chromatin collapse and DNA frag-
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mentation in chinese hamster ovary cells. Bio-
chem. Biophys. Res. Comm. vol. 227, s. 677-683,
New York, USA 1996.

Holst J., Nauck M., Deacon C., Ørskov C.: Poten-
tial of GLP-1 in diabetes management. i: Gluca-
gon III. Handb. Exp. Pharmacol., Lefebvre, P.J.,
s. 311-326, Berlin 1996.

Howlett A.R., Bailey N., Damsky C., Petersen
O.W., Bissell M.J.: Cellular growth and survival
are mediated by fl1 integrins in normal human
breast epithelium but not in breast carcinoma.
J. Cell Science Vol. 108, s. 1945-1957, London,
Great Britain 1995.

Høyer P.E., Kirkeby S.: The impact of fixatives on
the binding of lectins to N- acetyl-glucosamine
residues of human syncytiotrophoblast: A quan-
titative histochemical study. J. Histochem. Cyto-
chem. Vol. 44, No. 8, s. 855-863, Baltimore, USA
1996.

–, Kirkeby S.: The impact of fixatives on N-acetyl-
glucosamine binding lectins in human syncytio-
trophoblast. A Quantitative histochemical stu-
dy. J Histochem Cytochem 44, s. 855-863, 1996.

Juhl C.O., Vinter-Jensen L., Poulsen S.S., Dajani
E.Z., Ørntoft T.F.: Chronic treatment with epi-
dermal growth factor causes esophageal
epithelial hyperplasia in pigs and rats. Dig Dis
Sci Vol 40, s. 2717-2723, New York, USA 1995.

Jørgensen A., Röpke C., Nielsen M., Madsen H.,
Svejgaard A., Ødum N.: Human thymic epi-
thelial cells express functional HLA-DP mo-
lecules. Tissue Antigens Vol. 47, s. 300-306, Kø-
benhavn 1996.

–, Nielsen M., Svejgaard A., Ledbetther J.A.,
Ødum N., Röpke C.: Human thymic epithelial
cells present superantigens to T- cell lines and
thymocytes. Exp Clin Immunogenet Vol 13, s.
192-203, Basel, Schweiz 1996.

–, Röpke C., Ødum N.: Human thymic epithelial
cells express functional HLA-DP molecules. Tis-
sue Antigens 47, s. 300-6, Copenhagen 1996.

Kayser L., Broholm H., Francis D., Perrild H., Ol-
sen B.E., Bendtzen K., Høyer P.E.: Immunocy-
tochemical localization of tumor necrosis fac-
tor a in thyroid tissues from patients with neo-
plastic or autoimmune thyroid disorders. Auto-
immunity Vol. 23, s. 91-97, Amsterdam, Hol-
land 1996.

–, Perrild H., Thomsen J., Høyer P.E.: Microfluor-
ometric kinetic analysis of cathepsin B activity
in single human thyroid follicular epithelial
cells using image analysis and contiuous moni-
toring. Histochem. J. Vol. 28, s. 257-263, Lon-
don, UK 1996.

Kubera M., Symbirtsev A., Basta-Kaim A., Berycz J.,
Roman A., Papp M., Claesson M.H.: Effect of
chronic treatment with imipramine on interleu-

kin 1 and interleukin 2 production by splenocy-
tes obtained from rats subjected to a chronic
mild stress model of depression. Polish Journal
of Pharmacology Vol. 48, s. 503-506, Polen
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Fysiologi

Medicinsk Fysiologisk Institut

Forskningsvirksomhed:

AFDELINGEN FOR CELLULÆR FYSIOLOGI

1. Cellulær signaltransduktion

1.1 Insulinmedieret signaltransduktion over cel-
lemembraner og intracellulært, regulation af
stoftransport og -omsætning i fedtceller, levercel-
ler og muskelceller
Identifikation og karakterisering af plasmamem-
braninvaginationer i adipocyter Immun-elektron-
mikroskopi af adipocyt plasmamembraner, eks-
pressionskloning og sekventering anvendes til ud-
forskning af membranfunktioner i adipocyter (J.
Vinten, M. Voldstedlund; K. Christiansen, J. Carl-
sen, Inst. for Med. Biokemi og Genetik; J. Tranum-
Jensen, Med. Anatomisk Inst.). 

Måltidsinducerede ændringer i fedt- og glyko-
gensyntese i leverceller
Ved subtraktionskloning identificeres hepatocyt-
proteiner, som styrer fordelingen af glucosedepo-
nering mellem fedt og glycogen afhængigt af
energibalancen (J. Vinten; J. Carlsen, K. Christian-
sen, Inst. for Med. Biokemi og Genetik).

Døgnprofiler for serum-leptin hos anorexipatien-
ter før og efter diætbehandling
Ved måling af det fedtdepot-regulerende hormon
leptin hos anorexipatienter undersøges, om dette
hormon har betydning for udvikling og behand-
ling af sygdommen (R. Støving, Odense Universi-
tets Hospital (OUH); J. Vinten, A. Handberg). 

Plasma-leptin hos NIDDM-patienter, slanke
samt obese kontrolpersoner
Ved måling af det appetithæmmende hormon lep-
tin hos ovennævnte grupper findes, at plasma-lep-
tin uafhængigt er reguleret af køn, størrelse af
fedtdepot samt faste-insulin. Der findes ingen mål-
tidsrelateret stigning (A. Handberg, J. Vinten; H.
Beck-Nielsen, OUH).

Insulinreceptor threonin- og serin-fosforylerings
betydning for insulins transmembrane signal-
transduktion
En følsomt sandwich-immuno-assay med insulin-
receptor catcher antistof og site-specifikke anti-

fosfoserin henholdsvis -fosfothreonin detektions-
antistoffer opsættes og anvendes på små mængder
humant muskelvæv, som ligeledes anvendes til be-
stemmelse af insulinreceptor tyrosinkinase-aktive-
ringsgraden. Vævet karakteriseres desuden med
hensyn til insulin stimuleret glucoseoptagelse
samt aktivering af nøgleenzymer (A. Handberg, J.
Vinten; K. Siddle, University of Cambridge, UK).

Karakterisering af muskelcellekulturer fra små
mængder human muskelvæv
Muskelcellekulturer dyrkes fra biopsier af tværstri-
bet muskulatur fra raske personer og patienter
med ikke insulinkrævende sukkersyge (NIDDM).
Cellernes insulinfølsomhed og expression/aktivi-
tet af proteiner/enzymer af betydning for glucose-
omsætningen karakteriseres (A. Handberg; M.
Gaster, H. Beck-Nielsen, OUH).

1.2 Interaktioner mellem neurotransmitter-akti-
verede signalveje i acini fra eksokrine kirtler
Under dannelsen af primærsekretet fra acini fra
eksokrine kirtler, spiller neurotransmitteren ATP
en rolle sammen med de øvrige neurotransmitte-
re, som frigives fra parasympatiske og sympatiske
nerveender. Vi har undersøgt ATP’s rolle som mo-
dulator af de cellulære signaler i acini fra gl. paro-
tis og har tidligere fundet, at ATP, som frigives
sammen med acetylkolin og noradrenalin, kan
hæmme signaltransduktionen medieret gennem
muskarin kolinerge receptorer. I de seneste stu-
dier har vi set, at ATP’s aktivering af en P2z recep-
tor, forårsager en hæmning af signaltransduktio-
nen formidlet af Substance P, således at syntesen
af inositolfosfater og dermed frigivelsen af frit,
ioniseret calcium fra de intracellulære depoter er
hæmmet (S. Dissing, K. Tritsaris, T. D. Jørgensen;
B. Nauntofte, Kbh. Tandlægeskole). 

Syntese af en ny intracellulær messenger, cyclisk
ADP ribose, i acini fra gld. lacrimalis
Dannelsen af primærsekretet i acini fra eksokrine
kirtler skyldes bl.a. at calcium ioner aktiverer ion-
kanaler, som formidler en efflux af salt og vand til
kirtlens udførselsgang. Kendskab til hvilke intra-
cellulære messengers, som kan forårsage en frigi-
velse af calcium fra intracellulære depoter, er der-
for af stor betydning for at karakterisere mekanis-
mer, der aktiverer kirtlen til sekretdannelse. Vi
har fundet at acini fra lacrimalis indeholder et en-
zym, ADP ribosyl cyclase, som ud fra NAD+ kan
syntetisere cyclisk ADP ribose. Dette stof har vi tid-
ligere vist, kan frigive calcium fra de intracellu-
lære depoter og det er en mulighed, at cyclisk
ADP ribose spiller en væsentlig rolle som intracel-
lulær messenger efter aktivering af -adrenerge re-
ceptorer (S. Dissing, D. Looms). 
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2. Stoftransport over cellemembranen

2.1 Transport af ioner og nonelektrolytter over
cellemembraner
Flere celletyper har en betydelig transport over
cellemembranen af de fysiologisk vigtige anioner
klorid og bikarbonat. Transporten formidles af
membranproteiner ved en udveksling, hvis kob-
ling varierer fra type til type. I røde blodlegemer
(RBC) er udvekslingen ekstremt tæt koblet, en
central proces i transport af kuldioxid fra væv til
lunger og en vigtig måde at regulere intracellu-
lært pH. Cellens hæmoglobin (Hb) reagerer med
anionudveksleren (AE1), men en effekt på funk-
tionen er uafklaret. Vi har tidligere vist, at Hb’s ilt-
ningsgrad i fire fiskearters RBC ikke påvirker
transporten. Disse undersøgelser udbygges med
studier af aniontransport i alligator RBC, hvis Hb
kun binder bikarbonat modsat andre arters RBC,
der også binder organiske anioner. Parallelt un-
dersøges urinstof- og vandtransport i RBC fra flere
dyrearter (J. Brahm; F. B. Jensen, Odense Univ.).

2.2 Vandtransport i membranproteiner
Vandtransport i membranproteiner af co-trans-
porttypen er tæt koblet til transporten af de ioni-
ske substrater. Vi undersøger sammenhængen
mellem transporten af Na+, glukose og vand i pro-
teinet fra børstesømmen fra den mammale tynd-
tarm (human og kanin). Proteinet udtrykkes i
Xenopus oocyter gennem injection af RNA. Op til
1012 proteiner udtrykkes per oocyte. Proteinernes
vandtransport måles optisk som svulmning (detek-
tions niveauer: 1.5 nl og 1 sec), proteinets Na+

transport måles som clampstrøm. Vi finder, at pro-
teinet fra kanin for hvert turnover transporterer 2
Na+ ioner, et glukose molekyle og 265 vandmole-
kyler. Fysiologisk betyder disse fund, at en væsen-
lig del af vandreabsorbtionen i tyndtarmen styres
direkte af transport proteiner (T. Zeuthen, S. Mei-
nild, E. Wright).

2.3 Kinetisk karakterisering af P-glykoprotein
på basis af dets farmakon-modulerede ATPase
aktivitet
Et alvorligt problem i forbindelse med medicinsk
kræftbehandling er, at cancercellerne udvikler re-
sistens mod de anvendte cytostatika. De resistente
kræftceller er kendetegnet ved et lavt intracellu-
lært farmakonniveau. Dette tilskrives aktiviteten af
et membranprotein, P-glycoprotein (P-gp), som
via en energikrævende proces kan pumpe farma-
ka ud af de resistente celler. Koblingen mellem P-
gp’s ATP hydrolyse og transport af substrat er end-
nu ukendt. Denne proces ønskes her belyst med et
ATPase aktivitetsassay, som vi har udviklet. Herved
kan en detaljeret karakterisering af P-gp’s trans-

portkinetiske egenskaber opnås; denne viden er
forudsætning for udviklingen af nye, potente mo-
dulatorer af P-gp (T. Litman, T. Skovsgaard, W. D.
Stein, T. Zeuthen).

3. Epitelial transport

3.1 Na,K,2Cl cotransport
Vi undersøger funktionen og reguleringen af den
bumetanid-følsomme Na,K,2Cl cotransportør
BSC1 i den luminale cellemembran af Henles
slynges acsenderende ben fra musens nyre. Den
native BSC1 og deletions-mutanter, hvor fosforyle-
rings-steder er fjernet fra C-terminus udtrykkes i
frø-oocytter efter injektion af cRNA. Funktionen
af BSC1 og mutanter følges som den bumetanid-
følsomme 86Rb influx i oocytter og er foreløbig
påvist for den native cotransportør (A. Bækgaard,
N. Bindslev).

Glykosylering af Na/D-glukose cotransportøren,
SGLT1
Cotransportøren påvises med et antistof mod pep-
tidets sekvens 564-575 på Western blots. Med enzy-
matisk fjernelse af glykosyl-kæder har vi påvist at
den funktionelle- og Na-diet regulerede SGLT1 i
hønens kolon er glykosyleret (B. Hirayama, E.
Wright, N. Bindslev).

Tachykinin receptorer i grisens tyndtarm ved ion
transport
Tachykininer stimulerer en kortslutningsstrøm i
grisens jejunum. Arbejdets formål har væsentligst
været at karakterisere den subtype/de subtyper af
receptorer, der er involveret i den funktionelle sti-
mulation af tarmens ion transport. Ion transpor-
ten ser ud til at blive aktiveret gennem tachykinin-
receptorer (NK-1) og en ikke klassisk tachykinin-
receptor, mens NK-2 og NK-3 subtype receptorer
ikke er involveret (J. Thorbøll, E. Skadhauge, M.
Hansen, P. Schmidt, N. Bindslev).

3.2 Kloning og karakteristik af ion-kanaler fra
nyrens ydre medulla og distale colon epithel
Ion kanaler i Na+ absorberede epithel spiller en af-
gørende rolle i regulationen af den transepithelia-
le ion-transport, og vi har efter indbygning i lipid
bilag på enkelt kanal niveau karakteriseret regula-
tionen af K+ kanaler og Cl- kanaler fra tykke ascen-
derende del af Henle’s slynge i nyren og overfla-
decellerne fra distale colon epithel. Med henblik
på elektrofysiologisk karakteristik af klonede ion-
kanaler har vi etableret og optimeret metoder til
ekspression i Xenopus laevis oocytter. De udtrykte
ion-kanaler karakteriseres ved hel-celle målinger i
oocytterne samt ved enkelt-kanal målinger efter
fusion af oocyt plasma membran vesikler med li-
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pid bilag (D. A. Klærke, C. Wachter, C. Solander,
M. Grunnet, H. Wiener, P. L. Jørgensen, T. Zeu-
then).

3.3 Intestinal aminosyretransport
Vi har afsluttet undersøgelsen af transportsyste-
mer for lysin over den luminale cellemembran i
rottens og kaninens tyndtarm.

Vi undersøger nu passagen af glutamat og
aspartat over den luminale cellemembran i kani-
nens tyndtarm.

Denne undersøgelse blev indledt på baggrund
af studier med vesicler af den isolerede luminale
membran fra kaninens tyndtarm, hvori der blev
beskrevet forhold, der afveg betydeligt fra tidlige-
re undersøgelser på intakt epithel. Vore resultater
bekræfter den vigtigste observation, deltagelsen af
mindst to transportsystemer. Imidlertid afviger
vore resultater kvantitativt og kvalitativt så betyde-
ligt fra resultaterne af vesikelstudierne, at vi fort-
sætter vores undersøgelse (B. G. Munck; L. K.
Munck, KAS Herlev).

På KVL fortsætter kortlægningen af aminosyre-
transporten i grisens tyndtarm (B. G. Munck; L. K.
Munck, KAS Herlev; E. Skadhauge, L. M. Grønda-
hl, KVL).

3.4 Sammenlignende studier af blod-hjerne 
barrieren
Blod-hjerne barrieren er hos de fleste hvirveldyr
lokaliseret til hjernekapillærernes endotel. Hos
hajer og rokker er det imidlertid vist, at de periva-
skulære gliaceller danner barrieren. Kendskab til
forekomst af en glial barriere blandt hvirveldyr er
af afgørende betydning for forståelsen af blod-
hjerne barrierens fylogenetiske udvikling. Det er
tænkeligt, at en glial barriere også forekommer
hos ikke undersøgte grupper af hvirveldyr (hav-
mus, stører, bikirer og lungefisk), hvoraf nogle
forener brusk- og benfiskkarakterer. Der er nu
indledt en serie elektronmikroskopiske under-
søgelser af barriereforholdene hos repræsentan-
ter for disse dyregrupper. Foreløbige resultater ty-
der på, at havmus har en endothelial barriere (M.
Bundgaard).

AFDELINGEN FOR ENDOKRINOLOGI OG
METABOLISME

1. Regulatoriske peptider
I dette laboratorium, der udgør en del af Det Bio-
teknologiske Center for Cellulær Kommunika-
tion, undersøges fysiologiske og patofysiologiske
virkninger af de regulatoriske peptider, dvs. små
æggehvidestoffer, der dannes i specialiserede cel-
ler (nerveceller, hormonproducerende celler og
såkaldte parakrine celler), og som efter udskillelse

binder sig til specifikke receptorer på målorganer-
ne og herigennem styrer organernes funktioner.
De regulatoriske peptider fungerer således som
hormoner, neurotransmittorer og parakrine
transmittorer. Laboratoriets hovedaktivitet ligger
for tiden i udforskning af den fysiologiske og pato-
fysiologiske betydning af hormonet glucagon-like
peptide-1 (GLP-1), som er det mest potente insu-
lin-stimulerende stof, der kendes. Indgift af stoffet
har vist sig fuldstændigt at kunne normalisere
blodsukkeret hos stort set alle patienter med insu-
lin-uafhængig sukkersyge. Samtidig har stoffet po-
tente virkninger på sekretion og motilitet i mave-
tarmkanalen. Disse effekter medieres af nervus
vagus og involverer centre i hjernen. Muligvis fun-
gerer hormonet herigennem også som appe-
tithæmmende faktor. I vort fortsatte arbejde søger
vi at opklare hormonets virkningsmekanismer
samt at belyse stoffets anvendelsesmuligheder i be-
handlingen af sukkersyge og overvægt. Med hen-
blik på udforskningen af de regulatoriske pepti-
ders funktion har vi udviklet en række eksperi-
mentelle modeller, som tillader udforskning af pa-
rakrine og neuronalt styrede funktioner: Isolere-
de, perfunderede organer fra grise med bevaret
autonom innervation. På disse modeller kan alle
regulatoriske aspekter undersøges, og ved hjælp
af nyudviklede, specifikke receptorantagonister el-
ler immunoneutralisering med monoklonale anti-
stoffer kortlægger vi virkningsspektret af det en-
kelte regulatoriske peptid. Hovedopgaver har
været belysning af betydningen af neuropeptider-
ne vasoaktivt intestinalt polypeptid (VIP), pituita-
ry adenylate cyclase activating polypeptide (PA-
CAP), tachykininerne, galanin og gastrin relea-
sing peptid (GRP) for regulationen af motoriske
og sekretoriske funktioner i ventrikel, tyndtarm,
pankreas, galdeblære og binyrer (J. J. Holst, C.
Deacon, M.-B. Toft-Nielsen, P. Schmidt, A. Wet-
tergren, M. Wøjdemann, B. Hartmann, T. Bis-
gaard, M. Bolding, K. Tornø, L. Hansen, O. Jacob-
sen).

2. Metabolisme og dykkermedicin
Sammenlignende undersøgelser af kateterisa-
tions- og mikrodialyseteknikkerne til undersøgel-
se af fedtvævs metabolisme (J. Madsen, B. Stall-
knecht, J. Bülow, H. Galbo).

Undersøgelser af mulighederne for portaf-
lowmålinger ved endoskopisk ultralyd samt af gly-
pressins og ætanols virkninger på leverens hæmo-
dynamik i bedøvede grise (E. F. Hansen, U.
Becker, C. Strandberg, L. Højgaard, J. Madsen, J.
H. Henriksen, T. Schroeder, F. Bendtsen).

Arbejde med iltbehandlings indflydelse på bob-
ler i væv under nedsat tryk i omgivelserne (flyv-
ning) (O. Hyldegaard, J. Madsen) samt med en
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metode til gravimetrisk påvisning af bobler i væv
(J. Hink, J. Madsen).

3. Peptiderge mekanismer

Myometriets receptorer
Undersøgelse over interaktionen mellem oxyto-
cins kontraktile effekt og beta-2 adrenomimeticas
relakserende virkning på myometriet. Måling af
receptorkoncentrationerne under dynamiske for-
hold (T. Engstrøm, J. Henriksen, H. Vilhardt).

Adenohypofysens celler
Undersøgelser over cross-talk mellem forskellige
second messenger komponenter i primærkulturer
af rotte-hypofyseceller (S. Mau, H. Vilhardt).

Faktor VIII
Undersøgelser over vasopressin-analogers fri-
gørende virkning på Faktor VIII hos aber (H. Vil-
hardt).

4. Ca2+-ATPaser og deres betydning for Ca2+-de-
poternes funktion
Vi har fortsat arbejdet på Ca2+-ATPaser (Ca2+ pum-
per) i de intracellulære Ca2+ depoter med følgen-
de langsigtede mål: 1. At kortlægge de forskellige
molekylære former for Ca2+ pumper. 2. At udvikle
nye farmakologiske/biokemiske værktøjer mhp
studier af den rolle som Ca2+ pumperne spiller i
den intracellulære signalering. 3. At benytte så-
danne værktøjer til studier af den cellulære og
molekylære basis for sygdomme, hvor forstyrrelser
i den intracellulære signalering spiller en frem-
trædende rolle. 

Heterogenitet af Ca2+ pumperne i neuralt væv
Vi har udvidet vores modelsystem med PC12 celler
(en cellelinie beslægtet med binyremarvens cel-
ler). Vi er i gang med at konstruere cDNA-prober
specifikt rettet mod SERCA2 og -3 subtyperne af
Ca2+-ATPaser, for at studere deres individuelle eks-
pression og funktion under PC12-cellers differen-
tiering. Samtidig fortsætter vi karakteriseringen af
den tidligere observerede, nye variant af Ca2+-AT-
Pase (C. Caspersen, M. Treiman).

Analoger af den selektive Ca2+-ATPaseinhibitor
thapsigargin
I dette projekt tilstræbes syntese af nye thapsigar-
gin(TG)-analoger m.h.p et flertal af anvendelser:
a) Farmakologisk differentiering mellem forskelli-
ge Ca2+-APTaseformer, b) bestemmelse af TG-bin-
dingsstedet på pumpemolekylet, c) opstilling af
computermodeller for TG-bindingsstedet (M.
Treiman; S. B. Christensen, T. Liljefors, Farmaceu-
tisk Højskole).

Med PC12-celler som et modelsystem studerer vi
også regulationen af Ca2+-ATPaser in situ medieret
af forhøjede Ca2+-koncentrationer (A. Møller, M.
Treiman).

Vi har publiceret en ny hypotese om, at neu-
rondød i forbindelse med cerebrale insulter
(f.eks. iskæmi) til dels skyldes hæmningen af pro-
teinsyntese forårsaget af udtømning af Ca2+-depo-
ter (M. Treiman; W. Paschen, Max-Planck Institut,
Köln).

5. Neuroendokrin regulation af hypofysefunktio-
nen under normo- og patofysiologiske forhold

Histaminerg regulation af hypofyse- og hypo-
thalamushormonsekretionen
Ved hjælp af in situ hybridisering har vi vist, at HA
via såvel H1- som H2-receptorer stimulerer hypo-
thalamiske CRH og OT neuroner. Vi har tidligere
fundet, at HA deltager i mediering af arginin-vaso-
pressin (AVP) responset på dehydrering hos rot-
ter. I humane undersøgelser har vi nu studeret,
hvorvidt dette tillige er tilfældet hos mennesker.
Ved nikotin-induceret AVP sekretion under hista-
minerg blokade har vi endvidere studeret, hvor-
vidt HA måtte være involveret i den akutte AVP ak-
tivering. Resultaterne er endnu ikke opgjort.

Vi har undersøgt interaktionen mellem det his-
taminerge og adrenerge neuron system i forbin-
delse med frigørelsen af ACTH og prolaktin
(PRL). Forsøgene viste, at der forekommer en vis
interaktion mellem de to neuronale systemer (A.
Kjær, U. Knigge, E. Willems, T. Vadsholt; M. Møl-
ler, P. Larsen, Med. Anat. Inst.; J. Warberg).

Betydningen af neurohypofysære peptider
For nærmere at karakterisere hvilke typer af va-
sopressin neuroner der indgår i medieringen af
den HA- og stress-inducerede frigørelse af ACTH
og PRL, har vi udført selektiv hæmning af magno-
cellulære neuroner ved hjælp af overhydrering.
Resultateterne fra disse forsøg viste, at magnocel-
lulært AVP er involveret i HA-induceret ACTH se-
kretion, men ikke i immobiliserings-stress-induce-
ret ACTH sekretion. I modsætning hertil fandtes
magnocellulært AVP involveret i restraint stress-in-
duceret PRL sekretion, men ikke i HA-induceret
PRL sekretion (A. Kjær, U. Knigge, J. Warberg).

Serotonerge receptorers betydning for hypofysehor-
mon frigørelsen
Vi har primært studeret de forskellige serotonin
(5-HT) receptorers betydning for den basale og
den stress-inducerede frigørelse af PRL og ACTH.
Vi har tidligere vist, at prolaktin og ACTH sekreti-
onen reguleres via henholdsvis 5-HT-1, 2, 3 og 5-
HT-1, 2 receptorer, mens den serotonerge regula-
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tion af vasopressin sker gennem to andre 5-HT re-
ceptorer. Da 5-HT-1A receptoren tilsyneladende
har stor klinisk betydning i forbindelse med visse
psykiatriske lidelser, har vi nærmere undersøgt
denne receptor med hensyn til sekretionen af hy-
pofyse hormoner. Der arbejdes med mikrodialyse
af specifikke kerner i hypothalamus til måling af
serotonin og histamin efter forskellige stress på-
virkninger og efter læsion af specifikke neuronale
baner for at fastlægge den nøjagtige lokalisation
for interaktionen mellem serotonin og histamin i
regulationen af hypofysehormoner (H. Jørgen-
sen, U. Knigge, A. Kjær, T. Vadsholt, J. Warberg).

Aminanalyse af hypothalamiske mikrodialysater
Der arbejdes på udvikling og optimering af høj-
sensitive HPLC analyser til måling af histamin og
serotonin i cerebral ekstracellulærvæske udtaget
ved mikrodialyse i hypothalamus (T. Vadsholt, H.
Jørgensen, U. Knigge, A. Kjær, J. Warberg). 

Effekten af tyngdestress på endokrine, renale og
cardiovaskulære variable
Endokrine og nyrefysiologiske parametre er ble-
vet undersøgt under nedsænkning af forsøgsper-
soner i vand til halsen. Det blev fundet, at samtidig
venøs okklusion af underekstremiteterne (uden
ændringer af det centrale blodvolumen) ophæve-
de den udløste natriurese.

Ved vipning af overkroppen fra lodret til vand-
ret stilling med samtidig sug om underkroppen
(for at bibeholde hjertets fyldning uændret) har vi
studeret den kvantitative betydning af lavtryksre-
ceptorerne for de cardiovaskulære og endokrine
reaktioner (P. Norsk, L. B. Johansen, B. Pump, N.
J. Christensen, DAMEC; P. Bie, J. Warberg).

AFDELINGEN FOR NEUROFYSIOLOGI

1. Nerveceller og nervenetværk

1.1 Elektrofysiologiske undersøgelser af hjernens
styring af gangbevægelser hos mennesker
I fortsættelse af vore undersøgelser af hvordan
hjernen styrer gangbevægelser hos mennesker
(omtalt i tidligere årbøger), har vi i år undersøgt
effekten af transkraniel magnetisk stimulation af
den corticospinale nervebane på rygmarvens mo-
torneuroner (ved hjælp af H-refleks teknik) i for-
skellige dele af gangcyklus. Vi har fundet, at de di-
rekte corticospinale nervebaner fra den motori-
ske cortex til ankelextensor motorneuronerne er
særligt aktive i standfasen, medens forbindelserne
til ankelflexorerne er særligt aktive i svingfasen. Vi
har ikke kunnet finde nogen forskel i aktiviteten
af de corticospinale nervebaner under gangcyklus
sammenlignet med en internt genereret frivillig

dynamisk bevægelse. Dette bekræfter vore tidlige-
re undersøgelser, der har vist, at den motoriske
cortex har en væsentlig rolle ved styringen af
gangbevægelser hos mennesker (J. B. Nielsen, N.
Petersen, L. O. D. Christensen).

1.2 Studier af neuronale netværk og informa-
tionbehandling i nerveceller
Formålet med vores forskning er, at forstå den
neuronale basis for simple rytmiske bevægelser,
herunder gang. Vi anvender isolerede præparter
fra nyfødte rotter. Undersøgelserne tager sigte på
at kortlægge netværksorganisationen samt at af-
dække, hvordan nerveceller i et arbejdende net-
værk behandler synaptisk information. Hertil har
vi udviklet mikro-læsionsteknikker, whole-cell-
patch registreringer fra interneuroner i rygmar-
ven samt teknikker til at analysere synaptiske po-
tentialer under rytmisk aktivitet. Vi har lokaliseret
nøgleområder i rygmarven, der deltager i rytme-
dannelsen. Vi har studeret transmitterinducerede
pacemakeregenskaber i interneuroner og har
analyseret mængden og karakteren af det synapti-
ske input til interneuroner. Studierne danner ba-
sis for en generel forståelse af hjernens evne til at
danne bestemte former for adfærd (O. Kiehn, O.
Kjærulff, M. Raastad, B. Johnson, M. E. Denton). 

1.3. Den interneuronale organisation af ryg-
marvens gangcenter
Baggrunden til dette længerevarende projekt er
omtalt i tidligere årbøger. I indeværende år har vi
undersøgt, hvordan ekstremiteternes sensoriske
afferenter »nulstiller« rytmegeneratoren i gang-
centret. I spinale dyr, hvor gangcentret aktiveres
farmakologisk, vil stimulering af muskeltenens
gruppe I afferenter »nulstille« rytmen, hvorefter
gangen reetableres med en ny svingfase. I decere-
brerede dyr, hvor gangcentret aktiveres ved stimu-
lering af det »mesencephale lokomotor center« vil
rytmen reetableres med en ny støttefase selv med
den samme afferente stimulering. Lokaliserede
rygmarvslæsioner viser, at en vedvarende descen-
derende aktivitet synes at »vælge«, hvorhen den
sensoriske aktivitet vil blive kanaliseret og derved
også kontrollere den endelige effekt af det affe-
rente signal (M.-C. Perreault, M. Enriques-Den-
ton, H. Hultborn).

Præsynaptisk inhibition af transmission fra spi-
nale interneuroner
Det er velkendt, at den synaptiske transmission fra
primære sensoriske afferenter kan kontrolleres
ved at de præsynaptiske terminaler hæmmes af
andre sensoriske afferenter, såkaldt »præsynaptisk
inhibition«. I det sidste år har vi samlet eksperi-
mentelt grundlag for at foreslå, at den samme
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type præsynaptisk inhibition også kontrollerer
transmissionen fra (nogle) af rygmarvens inter-
neuroner. Undersøgelserne er udførte på de Ia in-
hibitoriske interneuroner, der formidler den reci-
prokke inhibition mellem antagoniskt virkende
muskler (M. Enriques-Denton, J. B. Nielsen, N.
Petersen, M. Morita, M. C. Perreault, H. Hult-
born).

1.4 Funktionel regulation af L-type Ca kanaler
Vi har tidligere vist, at L-type Ca kanaler bidrager
til bistabilitet og korttids plasticitet i visse nerve-
celler i rygmarven, og at disse funktioner kan re-
guleres gennem modifikation af Ca kanalernes
egenskaber. Det er nu lykkedes at vise, at der fin-
des specialicerede synaptiske mekanismer, der
udøver denne regulation.

Undersøgelserne er udført på motoneuroner i
rygmarvssnit. Efter fuldstændig blokade af de re-
ceptorer, hvis aktivering er ansvarlig for dannelsen
af synaptiske potentialer, undersøgtes virkningen
af aktivering af præsynaptiske fibre på motoneuro-
nernes aktivitet. Vi fandt, at selv kortvarig stimula-
tion i funiculus laterale medførte en excitabilitets-
forøgelse med en varighed på 10 – 30 sekunder.
Denne effekt skyldtes facilitering af L-type Ca ka-
naler. Vi viste dernæst, at mindst 3 metabotrope
receptortyper var involveret: Muskarine, 5-HT1A

og mGluR1. Disse resultater danner grundlag for
at foreslå, at motoneuronernes integrative egen-
skaber er underlagt dynamisk regulation, og at
dette kan være et grundliggende led i dannelsen
af funktionelle impulsmønstre i de netværk, der
styrer motorisk aktivitet (R. Delgado-Lezama, J.-F.
Perrier, G. Svirskis, J. Hounsgaard). 

1.5 Membranegenskaber og synaptisk 
transmission
I samarbejde med Mikroelektronik Centret på
DTU har vi fremstillet integrerede kredse, der på
én gang kan fungere som basis for kulturer af væv
fra CNS og samtidig kan stimulere og evt. registre-
re cellernes aktivitet. Præliminære forsøg har vist,
at det er muligt at udstrække stimulationsforsøg
med pattedyrs nerveceller in vitro i adskillige
dage, således at det er samme population af celler,
der stimuleres fra dag til dag. Der er imidlertid ad-
skillige tekniske vanskeligheder, der endnu skal
overvindes, inden et brugbart »interface« mellem
elektronik og nervevæv kan bruges rutinemæssigt.
En videreudvikling af teknikken planlægges sam-
men med grupper i Tyskland, Schweiz og Italien.
Teknikken kan danne grundlag for undersøgelser
af nervesystemets fysiologi og patofysiologi samt
på længere sigt måske for proteser til erstatning af
tabt funktion i nervesystemet (H. Jahnsen; O.
Hansen, Mikroelektronik Centret, DTU).

1.6 Dendritfunktion i CNS neuroner
Dendritintegration undersøges i Purkinje celler
og sammenlignes med andre celler i forskellige
hjerneafsnit (J. Midtgaard).

2. Forhjernens opbygning

Sammenligning imellem funktionelle og morfolo-
giske moduler i neostriatum
Vi har tidligere påvist, at mekanisk stimulering af
et knurhår hos rotten aktiverer en enkelt kortikal
søjle og flere adskilte felter i det somatosensoriske
område i neostriatum. I et efterfølgende arbejde
fandt vi, at disse funktionelle moduler ikke griber
ind over de afgrænsede områder (»patches«), der
binder naloxone; dvs. de aktiverende moduler
indgår i den neostriale »matrice« (I. Divac, J. Moj-
silovic-Petrovic, P. Hand, L. Brown).

Præfrontal cortex hos papegøjer. Betydning for
forståelsen af hjernens udviklingshistorie
Ved anatomiske/neurokemiske studier af to au-
stralske papegøjearter har vi identificeret områ-
der, som svarer til den præfrontale hjernebark hos
pattedyr. Lignende områder er i forvejen demon-
streret hos duer. Disse samstemmende resultater
er i modstrid med det almindeligt fremsatte po-
stulat, at præfrontal cortex er en nydannelse
blandt udviklede pattedyr (I. Divac, M. Fuentes-
Reyes and B. Wynne).

Yderligere neuropsykologisk analyse af præfron-
tale læsioner hos duer
Såvel rotter med præfrontale læsioner som duer
med læsioner i den postero-dorso-laterale forhjer-
ne fremviser en art hukommelsesdefekt i »radiale
labyrinter«. Der ses således endnu en gang slåen-
de funktionelle ligheder imellem de to dele af pat-
tedyrs og fugles hjerne (A. Gagliardo, M. Mazzotto
and I. Divac).

3. Sansesystemets betydning for motorisk kontrol

Træning og kontrol af bevægelser
Skeletmuskulaturens kontraktions-egenskaber for-
bedres ved træning. Dette skyldes ikke alene mor-
fologiske forandringer i selve muskelvævet, men
også at innerveringen af musklerne ændres mar-
kant. Vi forsøger at kortlægge forskellige neurofy-
siologiske og muskel-morfologiske adaptationsme-
kanismer involveret ved højtensions muskelbelast-
ning. Projektets resultater påviser ændringer i pro-
grammeret muskelaktivitet såvel som ændrede re-
flekser efter »tung« styrketræning (P. Aagaard, E.
B. Simonsen, P. Dyhre-Poulsen).
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Korsbåndenes sensoriske funktion
Læsioner af forreste korsbånd (ACL) sker hyppigt
også hos unge mennesker. Vi er i gang med en
biomekanisk og neurofysiologisk undersøgelse af
gang hos patienter med korsbåndslæsioner. Des-
uden undersøges, om korsbåndene udover den
mekaniske funktion har en sensorisk funktion, og
om årsagen til nedsat funktion efter rekonstruk-
tion skyldes manglende hensyntagen til denne
sensoriske funktion. Projektet har bl.a. været det
første til at påvise eksistensen af sammensatte re-
flexer for den humane knæmuskulatur udløst di-
rekte via sensoriske nervefibre i ACL (P. Dyhre-
Poulsen, E. B. Simonsen, M. Krogsgaard, H. Aa-
gaard).

4. Interaktion mellem nerver og skelet-
muskulatur
Lys- og elektronmikroskopiske undersøgelser af
muskel- og nervebiopsier fra patienter med neu-
romuskulære sygdomme (H. Schmalbruch, J. Vis-
sing).

Transformation af langsomme og hurtige musk-
ler ved elektrisk stimulation undersøgt på rotter
og marsvin: Nyt genprogram eller nye fibre? (D.
H. Lewis, Bristol, H. Schmalbruch).

Genterapi af spinal muskelatrofi: Virkning af
neurotrofe stoffer på mutant musen pmn (= prog-
ressive motor neuronopathy) (G. Haase, Paris, H.
Schmalbruch).

Gentransfer til Schwannske celler og regenera-
tion af nerver (G. Haase, Paaris, C. Krarup, J.
Sørensen, H. Schmalbruch).

Cisplatin neuropati (C. Krarup, A. Krarup-Han-
sen, H. Schmalbruch).

5. Regulationen af hjernens blodgennemstrøm-
ning (CBF)

Kobling mellem nervecelleaktivitet og hjernens
blodgennemstrømning i cerebellum
Vi har tidligere vist, at parallel fiber stimulation
trigger frekvensafhængige øgninger i CBF, som
delvis er afhængig af neuronal nitrogen oxid
(NO) syntese, og at området med øget CBF er ca.
10 gange større end hvor der kan påvises øget ex-
citatorisk synaptisk aktivitet. Modellen er udvidet,
således at der stimuleres 2 input til den samme
celle, Purkinjecellen, hvor de afferente input akti-
verer dels forskellige dele af cellen, dels har for-
skellig synaptisk styrke. Parallel fiber stimulation
aktiverer de apikale dele af Purkinjecellen og er
en mild stimulation. Climbing fiber stimulation
aktiverer celle somaet og den proximale del af
dendrittræet og giver et stærkt synaptisk input. Re-
sultaterne viste, at parallel fiber stimulation øger
blodgennemstrømningen i de øverste 300 micro-

meter af cerebellar cortex, medens climbing fiber
stimulation øger CBF i hele cortex’ tykkelse. Paral-
lel fiber stimulation har ingen effekt på spike-fre-
kvensen, men giver alene lokale synaptiske poten-
tialer. Climbing fiber stimulation inducerer deri-
mod bursts af komplekse spikes i Purkinjecellerne
og meget høje stigninger i CBF. Hæmmere af NO
synthase aktivitet og guanylat cyclase aktivitet har
ingen effekt på den spontane eller stimulerede
Purkinjecelle-aktivitet. Dette var forventeligt, men
er ikke vist før. Den postsynaptiske komponent af
CBF øgningen ved parallel fiber stimulation kan
forklares ved aktivering af NO-cGMP systemet,
medens CBF øgningen ved climbing fiber stimula-
tion herudover kræver medvirken af adenosin.
Studiet er det første, der påviser variationer i me-
kanismen for CBF øgning sekundært til post-syn-
aptisk aktivitet i den samme celle. Pågående un-
dersøgelser fokuserer på kaliums betydning for
øgningen i CBF og på forskellen i mekanismen
ved øgning i CBF som funktion af spike-typen (N.
Akgören, C. Mathiesen, I. Rubin, K. Caesar, M.
Lauritzen).

Hjernens blodgennemstrømning ved cortical
spreading depression (CSD)
I samarabejde med en gruppe på Humboldt Uni-
versität i Berlin er effekten af samtidig blokade af
NO synthase-aktiviteten og høj extracellulær kali-
umkoncentration på blodgennemstrømningen
ved CSD undersøgt. Resultaterne viste, at denne
kombination ændrede mønstret i CBF, idet man i
stedet for en øgning i CBF fulgt af en mild reduk-
tion af CBF fik en svær langvarig iskæmi, som
bredte sig ud over hjernen med samme hastighed
som CSD. Iskæmien fortog sig først efter 1 – 1 1/2
time. Undersøgelsen viser, hvorledes hjernebar-
ken selv under patologiske betingelser kan indu-
cere iskæmi ved at udløse metabolisk stress i et
område, som er dårligt perfunderet. Resultaterne
har muligvis betydning som model for sygdoms-
mekanismen ved subaraknoidalblødning (J. Drei-
er, U. Dirnagl, I. Rubin, M. Lauritzen).

Blodforsyningen i de perifere nerver
Et nyt projekt fokuserer på blodgennemstrømnin-
gen i de perifere nerver, herunder koblingen mel-
lem aktivitet i nerven og blodgennemstrømning.
De første resultater har vist, at adenosin er en va-
sodilator i vasa nervorum. Pågående undersøgel-
ser belyser transduktionsmekanismen for adeno-
sin i relation til vasodilatation (K. Thomsen, M.
Lauritzen).
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AFDELINGEN FOR NYRE OG KREDSLØB

1. Regulation af kredsløbs- og nyrefunktioner

1.1 Blodgennemstrømning, diffusion, modelfor-
mulering
En metode er blevet udviklet til måling af gen-
nemblødningshastighed i hudområder med og
uden arterio-venøse anastomoser med varme som
indikator. Der er registreret en korrelationskoeffi-
cient imellem varme-udvaskning og 133Xe-udvask-
nings metoderne på 0,98 på underarme på men-
nesker. Der er demonstreret høje gennemblød-
ningshastigheder: 60-160 ml (100g min)-1, svaren-
de til hudområder med arterio-venøse anastomo-
ser, som i fingre, tæer, ører og næse under varme-
påvirkning. Målinger ved et moderat arbejde på
en ergometercykel har vist en reduktion i gen-
nemblødningshastigheden i de arterio-venøse
anastomoser i tommelfingerens pulpa initialt i ca.
4 min., hvorefter de arterio-venøse anastomoser
atter dilateres (M. Midttun, P. Sejrsen).

Varmeudvaskningsmålinger udført på store-
tåens pulpa på normalpersoner viste samme høje
gennemblødningshastighed i hjerteniveau og
med nedad hængende ben, svarende til et uæn-
dret perfusionstryk. Patienter med claudicatio in-
termittens viste en betydelig reduktion i gennem-
blødningshastigheden i hjerteniveau og normale
værdier ved nedhængning. Patienter med hvile-
smerter havde lav gennemblødningshastighed i
begge positioner. 6 til 12 måneder efter karkirur-
gisk rekonstruktion fandtes en normalisering af
forholdene hos begge patientkategorier (M. Midt-
tun, P. Sejrsen og W. Paaske). 

Måling af diffusionskoefficienter a) for 14C-su-
crose i fedtvæv på kaniner (Per Sejrsen), b) for
14C-glucose, 3H-glycerol og 14C-laktat i fedtvæv på
grise (P. Sejrsen og B. Stallknecht). Diffusionsko-
efficienterne for de anvendte indikatorer fandtes
korrelerede til deres molekylvægt og de er ca. en
faktor 3 lavere end for fri diffusion i vand. 

Teoretiske modelbetragtninger over den rele-
vante middelradius anvendt i Laplace’s lov for et
tykvægget blodkar. Det er vist, at radius, der bør
anvendes i Lapalace’s lov for et blodkar, skal være
af en størrelse beliggende imellem karrets indre
og ydre radius svarende til en middelværdi for
strukturer, der optager spændingen i væggen (M.
Colding-Jørgensen, P. Sejrsen og M. J. Mulvany). 

1.2 Regulering af nyrernes udskillelse af salt og
vand
Urodilatin er et potent nyreaktivt peptid. Vi har ud-
viklet et højfølsomt radioimmunoassay med hen-
blik på bestemmelse af koncentrationen i biologi-
ske væsker (P. Christensen, M. H. Bestle, P. Bie). 

Vand- og saltregulering under hypobar hypoksi
hos raske personer er blevet undersøgt under op-
hold i laboratorium på Monte Rosa i Italien (4559
meter) ved måling af virkningen af akutte ændrin-
ger i plasma osmolaliteten på renale og endokrine
parametre (M. H. Bestle, P. Bie). 

Nyrernes følsomhed for vasopressin under akut
hypobar hypoksi hos raske personer er undersøgt
ved infusion af vasopressin under ophold i under-
trykskammer svarende til ophold i 3500 meters
højde (M. H. Bestle, P. Bie).

Osmoreceptorer kan hos dyr være medvirkende
ved reguleringen af nyrernes udskillelse af salt.
Dette er søgt påvist hos mennesker ved under-
søgelse af hæmodynamiske, hormonale og renale
reaktioner på gastrisk og intravenøs indgift af hy-
perton og isoton saltvand for om muligt at lokali-
sere receptorer til det portale kredsløb. Resulta-
terne af 72 undersøgelser er p.t. under analyse (L.
J. Andersen, P. Bie).

1.3 Reguleringen af nyrens hæmodynamik og
tubulære funktion
I mikroperfusionsforsøg studeres effekten af an-
giotensin-II receptor antagonisten Losartan (AT-1
blokker) på væskereabsorptionen i øvre nyregan-
ge (proximale tubuli) for at afklare om angioten-
sin-II stimulerer eller hæmmer denne transport in
vivo. Virkningen af AT-I blokade måles på det
proximale hydrostatiske tryk, på strømningsha-
stigheden i sen proximal slynge, og på saltkoncen-
trationen i tidlig distal slynge. Undersøgelsen er
udvidet til også at omfatte måling af flow i tidlig
proximal slynge. Et studie af det tubuloglomeru-
lære feedback (TGF) systems dynamik og nefron-
nefron koblingen ved spontan og renovaskulær
hypertension hos rotter fortsætter (P. P. Leyssac, F.
M. Karlsen, N.-H. Holstein-Rathlou).

Samarbejdet med en række kliniske afdelinger
om nyre og tubulusfunktionen undersøgt med
lithium clearance metoden ved forskellige nyre-
sygdomme er fortsat.

1.4 Dynamiske aspekter af nyre- og kredsløbs-
funktionen
Vi har gennemført et studium over den dynamiske
autoregulation af nyrens blodgennemstrømning i
normale og hypertensive rotter. Undersøgelsen vi-
ste, at den hypertensive nyreskade udvikledes, in-
den der var målelig nedsættelse af nyrefunktio-
nen. Det var således ikke muligt, at bekræfte den
alment accepterede påstand om, at en nedsat au-
toregulatorisk effektivitet er årsagen til nyreska-
den (F. M. Karlsen, P. P. Leyssac, N.-H. Holstein-
Rathlou).

Vi har fortsat arbejdet med identifikation af den
af os beskrevne natriuretiske faktor. Denne er på-
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vist i ekstrakter fra det indre øre (saccus endolym-
phaticus) og kunne være af betydning ved cere-
bral natriurese og/eller ved Menieres sygdom (K.
Qvortrup, J. Rostgaard og N.-H. Holstein-Rath-
lou). 

I samarbejde med University of Southern Cali-
fornia, Los Angeles, USA, har vi fortsat under-
søgelserne omkring betydningen af redistribution
af den apikale Na/H exchanger i proksimale tu-
buli ved tryknatriurese (A. McDonough og N.-H.
Holstein-Rathlou). 

I samarbejde med Mass. Inst. Technology, Bo-
ston, USA, er der gennemført flere undersøgelser
omkring analyse af nonlineære tidsserier fra biolo-
giske systemer (K. Chon, R. J. Cohen, N.-H. Hol-
stein-Rathlou).

2. Epiteliale transporter

Iontransport i luftvejsepitel
Mekanismer for langtidsregulation af luftvejsepi-
telets absorption af natrium undersøges i præpa-
rationer af næseslimhinde fra kaniner. Foreløbige
resultater viser, at kostens saltindhold og blodets
indhold af aldosteron er uden betydning for regu-
lationen (S. Mollerup, O. Frederiksen).

En ny type primærkultur af humant luftvejse-
pithel er taget i brug til undersøgelser (ved hjælp
af mikroelektrodeteknik) af transportmekanismer
i epithelet hos normale mennesker og hos cystisk
fibrose patienter (O. Frederiksen, N.-H. Holstein-
Rathlou; P. S. Pedersen, Pædiatrisk afd., RH).

Absorptionsmekanismer i nyrens proksimale
tubuli
En generel matematisk model til vurdering af akti-
ve og passive komponenter af iontransporter i ny-
rens proksimale tubuli ud fra tubulusvæske/plas-
ma koncentrationsratioer er udviklet og anvendes
til vurdering af absorptionsmekanismen for lithi-
um i nyrens proksimale tubuli (O. Frederiksen, P.
P. Leyssac, N.-H. Holstein-Rathlou).

Kortkæde-fosfolipiders indvirkning på epithelia-
le transportmekanismer
Tilsætning af fosfolipid med korte fedtsyrekæder til
luftvejsepitel (M. Röpke, O. Frederiksen) og til
frøens abdominalhud (O. Frederiksen; M. A. Un-
mack, N. J. Willumsen, Aug. Krogh Inst.) hæmmer
funktionen af amilorid-hæmbare natriumkanaler
og inducerer forøget paracellulær permeabilitet.
Resultaterne indikerer, at kortkædefosfolipid æn-
drer lipid/protein interaktioner i cellemembraner. 

Vækstfaktores betydning for vandpermeabilitet i
urinblærens epithel
Det undersøges om epidermal vækstfaktor er af

betydning for udviklingen af lav vandpermeabili-
tet i rotters urinblære (O. Frederiksen; S. Seier
Poulsen, Med. Anat. Inst.).

3. Vasoaktive peptider og lipider, Li-clearance,
analyseudvikling
Projekterne drejer sig om fremstilling af højspeci-
fikke antistoffer til udvikling af radioimmunoas-
says (RIA) for 1) reninsystemets komponenter (re-
nin og angiotensiner) og 2) andre vasoaktive pep-
tider herunder vasopressin og det nariuretiske
peptid ANP, samt 3) for en række arachidonsyre-
metabolitter (prostaglandiner og thromboxaner)
til anvendelse i forskergruppens øvrige eksperi-
mentelle projekter. Metoderne anvendes desuden
i en række klinisk fysiologiske projekter i samar-
bejde med kliniske hospitalsafdelinger i Køben-
havn og Odense. Endvidere er udviklet en ultra-
følsom analyse til måling af lithium (elektrother-
mal atom absorptions spektrometri, EAAS), der
anvendes i gruppens studier til måling af den en-
dogene lithium clearance (kvantitativ og separat
måling af nyrens proximale og distale tubulus-
funktion) (P. Christensen, P. P. Leyssac, P. Bie, N.
H. Holstein-Rathlou). 

Deltager desuden i projekter, der omfatter: Af-
prøvning af nye antiinflammatoriske stofkomplek-
ser, som formodes at hæmme hhv. prostaglandin-
og leukotriensyntese (samarbejde med Institut for
Drogeanalyse, Københavns Forskerby Symbion),
samt prostaglandiners betydning for: 

a) Isosmotisk transport over epiteler (samarbej-
de med O. Frederiksen), 

b) cellevolumen regulering (samarbejde med
Aug. Krogh Inst.) og 

c) tarmsekretion hos grise under indvirkning af
salmonella, cholera toxin m.m. (samarbejde med
Kgl. Vet. & Landbohøjskole) (P. Christensen).

4. Eksperimentel cardiologi
Det humane EKG indeholder information om
samspillet mellem hjertet, baroreceptorer og hjer-
ne. Det er håbet, at denne information kan bru-
ges til at forudsige pludselig uventet hjertedød.
Aktuelt kører nedennævnte projekter:

Nonlineær dynamik i hjertefrekvensvariabilitet
(J. K. Kanters, M. V. Højgaard, E. Agner, N.-H.
Holstein-Rathlou).

Autonom regulering af hjertefrekvensvariabili-
tet (M. V. Højgaard, J. K. Kanters, E. Agner, N.-H.
Holstein-Rathlou).

QT dynamik og dispersion (J. K. Kanters, B. T.
Jensen, E. Agner, N.-H. Holstein-Rathlou).

Genetisk diagnostik og prognosticering ved for-
længet QT (Romano-Ward) syndrom (J. K. Kan-
ters, L. A. Larsen, M. Christiansen).
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AFDELINGEN FOR PATOFYSIOLOGI

1. Muskelmetabolisme
Undersøgelser af under hvilke forhold muskelak-
tivitet påvirker insulins effekter på glukosetrans-
port og proteinsyntese i skeletmuskel i modsat ret-
ning (J. Fluckey, T. Ploug; S. Asp, August Krogh In-
stitutet; H. Galbo).

Hormon Sensitiv Lipases rolle ved nedbrydning
af intramuskulært triglycerid (J. Langfort, Polish
Academy of Sciences; C. Holm, Lunds Universitet;
T. Ploug, J. Ihleman, H. Galbo).

Hormonproduktion i arbejdende muskler (T.
Ploug, J. J. Holst, H. Galbo).

Stofskifte- og kredsløbsregulation hos patienter
med Carnitine Palmitoyl Transferase mangel (R.
Haller, Univ. of Texas, Dallas; J. Vissing, Rigshospi-
talet; H. Galbo).

Angiotensins rolle for splanknisk vasokonstrik-
tion og glukoseproduktion hos arbejdende men-
nesker (R. Bergeron, McGill Univ., Montreal, Ca-
nada; M. Kjær, Bispebjerg Hospital; J. Bülow,
Bispebjerg Hospital; H. Galbo). 

Adrenalins rolle for arbejdsinduceret glukose-
produktion og muskelglykogenolyse undersøgt
hos adrenalektomerede mennesker (K. Hales,
Deakon Univ., Burwood, Australia; Michael Kjær,
Jens Bülow, Bispebjerg Hospital; H. Galbo).

Interaktionen mellem diæt, tabletbehandling,
muskelarbejde og stofskifte hos type 2 diabetikere
(J. J. Larsen, F. Dela; S. Madsbad, Hvidovre Hospi-
tal; H. Galbo).

Effekten af højdeklima på insulinfølsomhed (F.
Dela, J. J. Larsen, H. Galbo).

2. Mikrodialyse af fedt- og muskelvæv
Fysisk aktivitets indflydelse på insulinfølsomhed i
humant fedt- og muskelvæv (B. Stallknecht, J. J.
Larsen; J. Bülow, Bispebjerg Hospital; H. Galbo).

Trænings effekt på lipolyse og glukosetransport
i intraabdominalt og subkutant fedtvæv hos rotter
(B. Stallknecht, L. Hahn Enevoldsen, J. Fluckey, J.
Langfort, H. Galbo).

3. Studier af rygmarvsskadede individer
Effekten af akut og gentaget elektrisk induceret
muskelaktivitet på muskulatur, knogle, fedtvæv,
kredsløb og stofskifte (T. Mohr, Hillerød Sygehus;
M. Kjær, Bispebjerg Hospital; F. Bierring-Søren-
sen, Rigshospitalet; B. Stallknecht, H. Galbo).

Betydningen af nervøs aktivitet for insulinmedi-
eret vasodilatation (F. Dela, H. Galbo).

4. Glukosetransportens regulation i skeletmus-
kulatur
Ved hjælp af diverse histologiske, biokemiske og
fysiologiske teknikker undersøges i inkuberet, per-

funderet og dyrket muskulatur de molekylære me-
kanismer, hvorved insulin og kontraktion øger
glukosetransporten i skeletmuskel (T. Ploug, J. Ih-
leman, M. Saldo, M. Donsmark; E. Ralson, NIH,
USA; H. Galbo).

LABORATORIET FOR KYBERNETIK
Fortsatte studier af carotis legemets funktion i re-
spirationsregulationen i samarbejde med profes-
sor M. Pokorski, Institute of Neurophysiology, Po-
lish Academy of Sciences, Warsaw (P.-E. Paulev).

Længerevarende forsknings- og studieophold:
I. Divac ved Univ. of Western Australia, Perth.

A. Handberg ved Cambridge University.
N.-H. Holstein-Rathlou ved Brown University,

USA.
O. Kiehn ved Cornell University, N. Y. og NIH,

Bethesda.

Udenlandske gæsteforskere på længere ophold:
P. Bie: Dr. Bernd Frey, Universität Greifswald,
Tyskland.

I. Divac: M. Fuentes-Reyes, Univ. Las Palmas,
Spanien; N. Renhua, Univ. Beijing, China; D. Pu-
car, Univ. Beograd, Jugoslavien.

H. Galbo: Ass.prof. J. Langfort, Polish Academy
of Sciences, Warszawa; postdoc. J. D. Fluckey,
USA.

D. Klærke: Mag.scient. C. Wachter, Wiens Uni-
versitet. 

O. Kiehn: Dr.med. M. Raastad, Oslo Universitet;
Ph.D. B. Johnson, Cornell University, N. Y., USA.

J. Hounsgaard: Prof. R. Delgado Lezama, Mexi-
co; dr. P. Guertin, Canada; dr. G. Svirskis, Litauen;
dr. J.-F. Perrier, Frankrig; R. Russo, Uruguay.

H. Hultborn: Ph.D. M.-C. Perreault, University
of Mannitoba, Canada; postdoc. M. Enriquez Den-
ton, Mexico.

H. Schmalbruch: Stud.med. M. Moldovan, Bu-
karest.

H. Vilhardt: Dr. Tom Barth, Videnskabernes
Akademi, Prag.

J. Warberg: E. Willems, Amsterdam.

Redaktionelle hverv:
12 af instituttets videnskabelige medarbejdere har
redakationshverv ved i alt 20 videnskabelige inter-
nationale tidsskrifter.

Arbejde indenfor kollegiale organer:
P. Bie: Formand for Afd. for Experimentel Medi-
cin (til 30.6.).

J. Brahm: Kursusleder i fysiologi; medlem af in-
stituttets undervisningsudvalg.

S. Dissing: Kursusleder i cellebiologi/biofysik
og medicinsk fysik; formand for semesterudvalget
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for 3. semester, medlem af instituttets undervis-
ningsudvalg.

O. Frederiksen: Lærerrådsformand og undervis-
ningskoordinator ved instituttet (til september
1996); medlem af instituttets undervisningsudvalg. 

H. Galbo: Studieleder for humanbiologi.
J. J. Holst: Medlem af semesterudvalget for 4.-6.

semester; medlem af instituttets undervisningsud-
valg; medlem af bestyrelsen for Michelsenfonden;
medlem af bestyrelsen for Afd. for Eksperimentel
Medicin. 

N.-H. Holstein-Rathlou: Medlem af fakultetets
forskningsudvalg og informationsteknologiudvalg
samt udvalg vedrørende multimedie/computeras-
sisteret undervisning.

J. Hounsgaard: Medlem af instituttets undervis-
ningsudvalg.

H. Hultborn: Dekan.
H. Jahnsen: Medlem af Panum Biblioteksudvalg

og Rektors Biblioteksudvalg 2.
J. Midtgaard: Medlem af fakultetets og institut-

tets samarbejdsudvalg.
J. H. Poulsen: Vicestudieleder for medicin; med-

lem af hovedsamarbejdsudvalget, fakultetets og in-
stituttets samarbejdsudvalg; næstformand i Medi-
cinske Universitetslæreres Forening (MULF).

P. Sejrsen: Arbejdsgiversikkerhedsrepræsentant
ved instituttet; medlem af semesterudvalget for 7.-
8. semester.

M. Treiman: Bestyrelsesmedlem i Center for
Neurovidenskaberne. 
J. Vinten: Studieleder for Ph.D.-uddannelsen ved
SVF.

J. Warberg: Formand for instituttets undervis-
nings- og samarbejdsudvalg; medlem af fakultetets
samarbejdsudvalg; medlem af Panum Instituttets
brugerudvalg og kunstudvalg; revisor i MULF,
medlem af AV-udvalget under HS’ Samordnings-
udvalg.

Disputatsbedømmelser
Københavns Universitet: S. Dissing, J. J. Holst (2),
P. Sejrsen, H. Galbo (2). 

Aarhus Universitet: J. J. Holst.
Odense Universitet: I. Divac, J. J. Holst.
Lund Universitet: H. Vilhardt, P.-E. Paulev.
SISSA, Trieste, Italien: O. Kiehn.
Kaunas Med. School, Litauen: H. Jahnsen.
Las Palmas, Gran Canaria, Spanien: I. Divac.

Disputatser udgået fra instituttet
Bundgaard, M.: Sammenlignende studier af blod-
hjerne barrieren.

Dela, F.: On the influence of physical training
on glucose homeostasis (Vejleder: H. Galbo).

Kjær, A.: Neurohypophysial peptides (Vejleder:
J. Warberg, U. Knigge).

Munck, L. K.: Chloride-dependent amino acid
transport in the small intestine. Occurrence and
significance (Vejleder: B. G. Munck).

Vejlederhverv:
21 af instituttets videnskabelige medarbejder var
vejledere for 41 Ph.D.-studerende, 10 specialestu-
derende og 4 scholarstipendiater.

Varia:
H. Galbo: Vicecenterleder ved Copenhagen Mu-
scle Research Centre; medlem af Advisory Panel
for NATOs Advanced Study Institutes Programme.

J. J. Holst: Fagkonsulent for fysiologi, cellebiolo-
gi og anatomi ved det Danske Nationalleksikon.

N.-H. Holstein-Rathlou: Adj. prof. ved Dept.
Physiol., Brown Univ., USA; formand for Dansk
Selskab for Teoretisk Biologi; bestyrelsesmedlem
for Centret for blodtryksforskning ved KU.

O. Kiehn: Medlem af bestyrelsen for Lunds
Biomedicinska Forskarskolar.

P. P. Leyssac: Medlem af Panel of Independent
Assessors, Nat. Health and Med. Res. Council, Au-
stralien; formand for Centret for blodtryksforsk-
ning ved KU.

J. Madsen: Medlem af Søværnets dykkemedicin-
ske udvalg, European Diving Technolgy Commis-
sion og The Diving Medical Advisory Committee;
sagkyndig for Retslægerådet.

P. Sejrsen: Bestyrelsesmedlem ved Isotopkursus
for Læger.

M. Treiman: Formel samarbejdspartner med
Dept. Cellular Signalling, Polish Academy of Sci-
ences.

Institutleder: J. Warberg
Bestyrelse: VIP: J. J. Holst (stedfortrædende institut-
leder), H. Schmalbruch, P. Bie, T. Zeuthen.
TAP: B. Knudsen, S. Lohmann.

J. Warberg

Stab:
VIP:
Akgören, Nuran: Forskningsadjunkt; Andersen,
Lars Juel: Kand. stip.; Bestle, Morten Hejberg:
Kand. stip.; Bie, Peter: Lektor; Bindslev, Niels:
Lektor; Brahm, Jesper: Lektor; Bundgaard,
Magnus: Lektor; Caspersen, Casper: Ph.D.-Stude-
rende; Christensen, Lars O.D.: Forskningsass.;
Christensen, Poul: Lektor; Deacon, Carolyn F.:
Forskningsstip; Denton, Manuel Enriques: Forsk-
ningssassistent; Dissing, Steen: Lektor; Divac, Ivan:
Lektor; Dyhre-Poulsen, Poul Jannik: Lektor; Eng-
strøm, Thomas: Kand. stip.; Fluckey, James: Forsk-
ningsadj; Frederiksen, Ole: Lektor; Galbo, Hen-
rik: Professor; Giraldi, Annamaria G.E.: Ph.D.-Stu-
derende; Handberg, Aase: Adjunkt; Hansen, An-
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ders Krarup: Forskningsass.; Hartmann, Bolette:
Ph.D.-Studerende; Holst, Jens Juul: Professor;
Holstein-Rathlou N.-H.: Forskningsprof; Houns-
gaard, Jørn Dybkjær: Lektor; Hultborn, Hans:
Professor; Jahnsen, Henrik: Lektor; Jensen, Boye
Lagerbon: Post.Doc.; Jørgensen, Henrik Stig:
Kand. stip.; Jørgensen, Tino: Ph.D.-Studerende;
Kanters, Jørgen Kim: Adjunkt; Karlsen, Finn Mi-
chael: Kand. stip.; Kiehn, Ole: Forskningslektor;
Kjærulff, Ole: Forskningsadj.; Klærke, Dan Arne:
Adjunkt; Larsen, Jens Jørn Sølgaard: Ph.D.-Stude-
rende; Leyssac, Paul P.: Lektor; Madsen, Joop Jør-
gen Viggo: Lektor; Meinild, Kristine: Ph.D.-Stude-
rende; Midtgaard, Jens: Forskningssadjunkt;
Mohr, Thomas: Kand. stip.; Nissen-Petersen, Hans
Peter: Civilingeniør; Paulev, Poul-Erik: Lektor; Pe-
tersen, Nicolas: Ph.D.-Studerende; Ploug, Thorkil:
Lektorvikar; Poulsen, Jørgen Hedemark: Lektor;
Raasted, Morten Jan: Forskningsadj.; Schmal-
bruch, Henning: Lektor; Sejrsen, Per: Lektor;
Skydsgaard, Jørgen M: Lektorvikar; Stallknecht,
Bente Merete: Forskningsass; Tornøe, Karen:
Ph.D.-Studerende; Treiman, Marek Ryszard: Lek-
tor; Vilhardt, Hans: Lektor; Vinten, Jørgen: Lek-
tor; Voldstedlund, Marianne: Ph. D.-Studerende;
Wagner, Gorm: Lektor; Warberg, Jørgen: Lektor;
Zeuthen, Thomas: Lektor.

TAP:
Albæk, Lene: Hospitalslaborant; Amtorp, Jytte A
B: Laboratorietekniker; Bjærg, Marianne Beatrice:
Histolaborant; Bodewadt, Tue Thuren: Prakti-
kant; Braig, Inge Lis: Overassistent; Brodersen,
Birgitte Elisabeth: Assistent; Christensen, Birthe
Lynderup: Hospitalslaborant; Christiansen, Anna:
Rengøringsassistent; Christoffersen, Svend: Tekni-
kumingeniør; Clante, Karin Mette Outzen: In-
struktionslaborant; Deublein, Bent: Ingeniørassi-
stent; Djørup, Allan: Teknikumingeniør; Eidsvold,
Trine: Hospitalslaborant; Engberg, Elin Dorthea:
Ledende laborant; Fadak, Mayada: Praktikant; Fi-
scher, Else Marie: Kontorfuldmægtig; Flagstad,
Erna: Overassistent; Godfrey, Jan Kaj: Laborant;
Grøndahl, Lillian Karin: Laboratorietekniker;
Gudbrandsen, Egil Roald: Ingeniørassistent; Hag-
man, Pia: Hospitalslaborant; Halkier, Julia Anne:
Assistent; Hansen, Addi Solveig: Rengøringsassi-
stent; Hansen, Lis: Laborant; Hansen, Sigurd Kra-
mer: Laborant; Harpøth, Jonna Alice: Hospitalsla-
borant; Heins, Eva Christensen: Hospitalslabo-
rant; Helmer, Kurt: Ingeniørassistent; Holck, Rig-
mor Merete: Hospitalslaborant; Jensen, Jørgen:
EDB-medarbejder; Jensen, Peter: Elektronikmeka-
niker; Jørgensen, Lone: Hospitalslaborant; Kall,
Lisbeth: Hospitalslaborant; Karlsen, Kristian: In-
geniørassistent; Kjeldsen, Inge Margrethe: Hospi-
talslaborant; Kjær, Ingrid: Hospitalslaborant ;

Klausen, Karen: Hospitalslaborant; Knudsen, Bir-
die: Hospitalslaborant; Kristensen, Lars Agvald:
Praktikant; Kristensen, Poul Skov: Praktikant; Lar-
sen, Elsa: Hospitalslaborant; Lohmann, Svend: In-
geniørassistent; Løvgreen, Margit: Assistent;
Mathiasen, Hanne: Hospitalslaborant; Mikkelsen,
Annelise: Hospitalslaborant; Mortensen, Werner:
Teknikumingeniør; Mosthaf, Hildegard: Overassi-
stent; Nielsen, Grete Elisabeth: Hospitalslaborant;
Nielsen, Jan: Ingeniørassistent; Nielsen, Poul Bo:
Ingeniørassistent; Nyholm, Elisabeth Vogelia: La-
borant; Olsen, Birgitte Dolberg: Ledende labo-
rant; Orth, Annette: Hospitalslaborant; Oxbøl, Jyt-
te: Hospitalslaborant; Pedersen, Inge Hornung:
Hospitalslaborant; Planbæk, Anders: Praktikant;
Rabenhøj, Lise: Hospitalslaborant; Ravn, Christi-
na: Overassistent; Salomonsson, Anni: Laborant;
Soland, Tove Klent: Hospitalslaborant; Staffeldt,
Vibeke: Instruktionslaborant; Sørensen, Barbara:
Laborant; Sørensen, Connie Hamann: Rengø-
ringsassistent; Sørensen, Kurt Juel: Ingeniørassi-
stent; Temdrup, Conni: Overassistent; Thaarup,
Grete Lisa: Hospitalslaborant; Thomsen, Anni:
Overassistent; Thomsen, Pernille Sjølin: Labo-
rant; Utzon-Frank, Jakob: Hospitalslaborant; Val-
dal, Hans Pete: Elektroniktekniker; Winther, An-
nitta: Rengøringsassistent; Østermark-Johansen,
Inge: Hospitalslaborant.

Ph.D.-afhandlinger:
Jensen, Boye Lagerbon: Cellular mechanisms in

the function of the afferent arteriode: Renin se-
crection and vasoconstruction.
Kjærulff, Ole: The function and organization of
spinal neuronal networks controlling locomot-
ion.

Litman, Thomas: The multidrug resistant pheno-
type – a comparative study.

Mohr, Thomas: Long term adaption to electrically
induced cycle training in spinal cord injured in-
dividuals.

Schmidt, Peter: Trachykinernes funktion som ne-
eurotransmittere i mavetarmkanalen.

Publikationer:
Akgören N., Dalgaard P., Lauritzen M.: Cerebral

blood flow increases evoked by electrical stimula-
tion of rat cerebellar cortex: Relation to excitato-
ry synaptic activity and nitric oxide synthesis.
Brain Res. Vol. 710, s. 204-214, Holland 1996.

–, Dalgaard P., Lauritzen M.: Cerebral blood flow
increases evoked by electrical stimulation of rat
cerebellar cortex: Relation to excitatory syn-
aptic acitivity and nitric oxide synthesis. Brain
Research Vol 710, s. 204-214, 1996.

Andersen J.L., Mohr T., Biering-Sørensen F., Gal-
bo H., Kjær M.: Myosin heavy chain isoform
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transformation in single fibres from m. vastus
lateralis in spinal cord injured individuals: Ef-
fects of long-term functional electrical stimula-
tion (FES). Pflügers Arch. Vol 431, s. 513-518,
Tyskland 1996.

Barajon L., Bersani M., Quartu M., Del Fiacco M.,
Cavaletti G., Holst J., Tredici G.: Neuropeptides
and morphological changes in cisplatin-indu-
ced dorsal root ganglion neuronopathy. Experi-
mentel Neurology 138, s. 93-104, 1996.

Barfred M., Mosekilde E., Holstein-Rathlou N.: Bi-
furcation analysis of nephron pressure and flow
regulation. Chaos 6 (3), s. 280-287, USA 1996.

Bie P., Bestle M.H., Johansen L.B.: Kidney func-
tion and fluid homeostasis. i: Biological and Me-
dical Research in Space, D. Moore, P. Bie, H.
Oser, s. 154-177, Heidelberg, Tyskland 1996.

Bornemann A., Hansen F.J., Schmalbruch H.:
Nerve and muscle biopsy in a case of hereditary
motor and sensory neuropathy type III with ba-
sal lamina onion bulbs. Neuropath. & Appl.
Neurobiol. Vol. 22, s. 77-81, 1996.

–, Petersen M.B., Schmalbruch H.: Fatal congeni-
tal myopathy with actin filament deposits. Acta
Neuropathol. Vol. 92, s. 104-108, BRD 1996.

Brand C.L., Jørgensen P., Svendsen I., Holst J.:
Evidence for a major role for glucagon in
regulation of plasma glucose in conscious, non-
diabetic and alloxan- diabetic rabbits. Diabetes
45, s. 1076-1083, 1996. 

Breidert M., Bornstein S.R., Ehrhart B.M., Scher-
baum W., Holst J.: Angiotensin II regulates both
adrenocortical and adrenomedullary function
in isolated perfused pig adrenals. Peptides 17, s.
287-292, 1996.

Bundgaard M.: Sammenlignende studier af blod-
hjerne barrieren. Disputats. Institutpublikation
1996, 116 s.

Christiansen E., Tibell A., Vølund A., Rasmussen
K., Groth C., Holst J., Pedersen O., Christensen
N., Madsbad S.: Pancreatic endocrine function
in recipients of segmental and whole pancreas
transplantation. J. Clin. Endocrinol. Metab. 81,
s. 3972-3979, 1996.

–, Vestergaard H., Tibell A., Hother-Nielsen O.,
Holst J., Pedersen O., Madsbad S.: Impaired in-
sulin-stimulated non-oxidative glucose metabo-
lism and activation of glycogen synthase in pan-
creas-kidney transplant recipients. Dose-respon-
se effects of insulin on glucose metabolism. Dia-
betes 45, s. 1267-1275, 1996.

Creutzfeldt W., Kleine N., Willms B., Ørskov C.,
Holst J., Nauck M.: Glucagonostatic actions and
reduction of fasting hyperglycemia by exo-
genous glucagon-like peptide-1[7-36] in type I
diabetic patients. Diabetes Care 19, s. 580-586,
1996.

Deacon C., Pridal L., Klarskov L., Olesen M., Hol-
st J.: Glucagon-like peptide-1 undergoes diffe-
rential tissue- specific metabolism in the anaes-
thetised pig. Am. J. Physiol. 271, s. E458-E464,
USA 1996.

Dela F.: On the influence of physical training on
glucose homeostasis. Disputats. Danmark 1996,
41 s.

–, Mikines K.J., Larsen J.J., Galbo H.: Training-in-
duced enhancement of insulin action in human
skeletal muscle: The influence of aging. J. Ge-
rontology: Biological Sciences Vol. 51 A, s. B247
– B252, USA 1996.

Dissing S., Gromada J., Jørgensen T.D., Tritsaris
K., Nauntofte B.: Mobilization of intracellular
Ca2+ in lacrimal and parotid acinar cells by ino-
sitol i,4,5-trisphosphate and cyclic ADP-ribose. i:
Studies in Honour of John Atherton Young, A.
Dinudom and P. Komwatana (eds), s. 79-84, Au-
stralia 1996.

Divac I.: The prefrontal system: a smorgasbord. i:
Progress in Brain Research, vol. 100, F. Bloom
(ed), s. 169-175, Holland 1994.

Ehrhart-Bornstein M., Bornstein S.R., Gonzalez-
Hernandez J., Holst J.: Sympathoadrenal regu-
lation of adrenocortical steroidogenesis. Endo-
crine Research 21, s. 13-24, 1995.

Emmeluth C., Goetz K.L., Drummer C., Gerzer R.,
Forssmann W.G., Bie P.: Natriuresis caused by
increased carotid Na+ concentration after renal
denervation. Am.J. Physiol. 270, s. 510-517, USA
1996.

Fabricius M., Lauritzen M.: Laser-Doppler evalua-
tion of rat brain microciruculation: Compari-
son with the [14C] iodoantipyrine method sug-
gests discordance during cerebral blood flow in-
creases. J. Cerebr. Blood Flow & Metabol. Vol.
16, s. 156-161, USA 1996.

–, Rubin I., Bundgaard M., Lauritzen M.: NOS
activity in brain and endothelium: Relation to
hypercapnic rise of cerebral blood flow in rats.
Am. J. Physiol. Vol. 271, s. H2035-H2044, USA
1996.

Fabritius M., Rubin I., Bundgaard M., Lauritzen
M.: NOS activity in brain and endothelium: Re-
lation to hypercapnic rise of cerebral blood flow
in rats. American Journal of Physiology Vol. 271,
s. H2035-H2044, s. 10, USA 1996.

Fernández A., Radmilovich M., Russo R.E.,
Hounsgaard J., Trujillo-Genóz O.: Monosynap-
tic connections between primary afferents and
giant neurons in the turtle spinal dorsal horn.
Exp. Brains Res. Vol. 108, s. 347-356, BRD 1996.

Gagliardo A., Bonadonna F., Divac I.: Behavioural
effects of ablations of the presumed ’prefrontal
cortex’ or the corticoid in pigeons. Behavioural
Brain Res. Vol 78, s. 155-162, Nederlandene 1996.
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Geisler C., Hou-Jensen K., Jensen O., Tinggaard-
Pedersen N., Hansen M., Hansen N., Holm M.,
Christensen B., Drivsholm A., Nielsen J., Thor-
ling K., Andersen E., Larsen J., Andersen P.K.:
The bone-marrow infiltration pattern in B-cell
chronic lymphocytic leukemia is not an impor-
tant prognostic factor. Eur J Haematol 57, s.
292-300, 1996.

Goll R., Haagen Nielsen S., Holst J.: Regulation of
motilin release from isolated perfused duode-
num. Digestion, Jubilee Issue 57, s. 341-348,
1996.

Gromada J., Dissing S., Rorsman P.: Desensitizati-
on of glucagon-like peptide 1 receptors in insu-
lin-secreting flTC3 cells: Role of PKA-indepen-
dent mechanisms. British J. Pharmacol. Vol.
118, s. 769-775, England 1996.

–, Frøkjær-Jensen J., Dissing S.: Glucose stimulates
voltage- and calcium-dependent inositol tris-
phosphate production and intracellular calci-
um mobilization in insulinsecreting flTC3 cells.
Biochem. J. Vol. 314, s. 339-345, England 1996.

Gromanda J., Dissing S.: Membrane potential and
cytosolic free calcium levels modulate acetyl-
choline-induced inositol phosphate production
in insulin-secreting flTC3 cells. Biochim. Bio-
phys, Acta Vol. 1310, s. 145-148, Holland 1996.

Gutniak M., Larsson H., Heiber S., Juneskans O.,
Holst J., Ahren B.: Therapeutic levels of gluca-
gon-like peptide-1 can be obtained in humans
by a buccal tablet. Diabetes Care 19, s. 311-326,
1996.

–, Juntti-Berggren L., Hellström L., Guenifi A.,
Holst J., Efendic S.: GLP-1 (Glucagon-like pepti-
de) enhances the insulinotropic effect of gli-
benclamide in NIDDM patients and in the per-
fusedd rat pancreas. Diabetes Care 19, s. 857-
863, 1996.

Hartkopp A., Harridge R., Mizuno M., Ratkevicius
A., Gregersen H., Hagen E., Kjær M., Quistorff
B., Biering-Sørensen F.: Preliminary results of
muscle strength, endurance and metabolism in
the wrist extensors of tetraplegics following 12
weeks of electrically induced training. i: Neuro-
prosthetics. From basic research to clinical ap-
plications, A. Pedotti, M. Ferrain, J. Quintern &
R. Riener, s. 579-590, Berlin, Germany 1996.

Holst J., Nauck M., Deacon C., Ørskov C.: Potenti-
al of GLP-1 in diabetes management. i: Gluca-
gon III. Handb. Exp. Pharmacol., Lefebvre, P.J.,
s. 311-326, Berlin 1996.

–: Glucagon-like peptide-1. i: Diabetes Annual,
Vol. X, Marshall, S.M., Home, P.D., Rizza, R.A.
(eds), s. 337-352, Amsterdam 1996.

–: Leptin – Vorherres slankemiddel? Nordisk Me-
dicin 111, s. 300-303, 1996.

–: Gastroenterologien som basalvidenskab – status

og visioner. i: Dansk Gastroenterologisk Selskab
1971-1996., Worning, H. (ed.), s. 107-116, Kø-
benhavn 1996.

–: Is GLP-1 secretion abnormal in NIDDM and is it
influenced by sulfonylurea treatment? Intl. Dia-
betes Monitor 8, s. 9-10, 1996.

–: GLP-1 in NIDDM. Diabetic Medicine 13 (suppl.
6), s. 156-160, 1996.

–, Fahrenkrug J., Stadil F., Rehfeld J.: Gastroin-
testinal Endocrinology. Scand.J. Gastroenterol.
31, suppl. 216, s. 27-38, 1996.

–: Glucagon, glucagon-like peptide-1 and their re-
ceptors. Acta Physiol. Scand. 157, s. 309-315,
1996.

–, Toft-Nielsen M., Ørskov C., Nauck M., Willms
B.: On the effects of glucagon-like peptide-1
(GLP-1) on blood glucose in normal and dia-
betic subjects. Ann NY Acad Sci 805, s. 729-736,
1996.

Hother-Nielsen O., Henriksen J., Holst J., Beck-
Nielsen H., : Effects of insulin on glucose turn-
over rates in vivo: Isotope dilution versus con-
stant specific activity technique. Metabolism 45,
s. 82-91, 1996.

Høst N.B., Sejrsen P., Jensen L.T., Haunsø S.: Diffu-
sional transport of the aminoterminal propepti-
de of type III procollagen in the interstitium of
the globally ischaemic cat myocardium. Clin.
Chim. Acta Vol. 255, s. 183-194, Holland 1996.

Jønsson V., Svendsen B., Vorstrup S., Krarup C.,
Schmalbruch H., Thomsen K., Heegaard
N.H.H., Hansen M.M., Wiik A.: Multiple auto-
immune manifestations in monoclonal gam-
mopathy of undetermined significance and
chronic lymphocytic leukemia. Leukemia Vol.
10, s. 327-332, USA 1996.

Jørgensen H., Knigge U., Kjær A., Warberg J.: In-
teractions of Histaminergic and Serotonergic
Neurons in the Hypothalamic Regulation of
Prolactin and ACTH Secretion. Neuroendo-
crin. 64, s. 329-336, Basel 1996.

Jørgensen T.D., Gromada J., Tritsaris K., Nauntof-
te B., Dissing S.: Activation og HP2z purinocep-
tors diminishes the muscarinic cholinerigic-in-
duced release of inositol 1, 4, 5- trisphosphate
and stored calcium in rat parotid acini. Bio-
chem. J. Vol. 312, s. 457-464, England 1995.

Kanters J.K., Højgaard M.V., Agner E., Holstein-
Rathlou N.: Short- and long-term variations in
non-linear dynamics of heart rate variability.
Cardiovascular Research 31, s. 400-409, Holland
1996.

Karlsen F.M., Holstein-Rathlou N., Leyssac. P.P.: A
re-evaluation on the determinants of glomeru-
lar filtration rate. Acta Physiol Scand 155, s. 335-
350, England 1996.

Kennel P.F., Fonteneau P., Schmidt M.E., Azzouz
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M., Borg J., Guenet J.L., Schmalbruch H., War-
ter J.M., Poindron P.: Electromyographical
neurodegenerative disease. Neurobiol. of Di-
sease Vol. 3, s. 137-147, 1996.

Kiehn O., Erdal J., Eken T., Bruhn T.: Selective de-
pletion of spinal monoamines changes the rat so-
leus EMG from a tonic to a more phasic pattern. J.
Physiol. Vol. 492, s. 173-184, England 1996. 

–, Kjærulff O.: Spatiotemporal characteristics of 5-
HT and dopamine-induced rhytmic hindlimb
in the in vitro neonatal rat. J. Neurophysiol. Vol.
75, s. 1472-1482, USA 1996.

–, Johnson B.R., Raastad M.: Plateau properties in
mammalian spinal interneurons during trans-
mitter-induced locomotor activity. Neuroscien-
ce Vol. 75, s. 263-273, England 1996.

–, Midtgaard J.: Transmission and processing of
synaptic information in single neurones: An in-
troduction. Acta Physiol.Scand. Vol. 157, s. 367-
368, Sverige 1996.

Kjær M., Secher N.H., Bangsbo J., Perko G., Horn
A., Mohr T., Galbo H.: Hormonal and metabo-
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Historie:
Institut for Medicinsk Biokemi & Genetik (IMBG)
blev oprettet 01.1.1993. Instituttet blev dannet ved
sammenlægning af de tre tidligere biokemiske in-
stitutter (Biokemisk Institut A, B og C) og Arve-
biologisk Institut. Institut for Medicinsk Biokemi
& Genetik er opdelt i fire afdelinger: Biokemisk
afdeling A, B og C og Afdelingen for Medicinsk
Genetik svarende til de fire oprindelige institutter.
Instituttet underviser i kemi, cellebiologi, biokemi
og genetik for læge- og tandlægestuderende samt
deltager i undervisningen for humanbiologer.
Herudover gives der undervisning i forskellige
emner på postgraduat niveau.

Biokemisk Afdeling A

Forskningsvirksomhed:
Afdelingens forskningsvirksomhed falder inden-
for områderne: Stimulus-sekretions-koblingen i
isolerede Langerhanske øer, lever- og muskelstof-
skifte, calciumphosphater, calciumfluorider, knog-
le- og tandmateriale, blodtryksregulation og meta-
bolisk regulation, specielt i lever og muskler.

Undersøgelser over stimulus-sekretions-kobling i
isolerede Langerhanske øer

1. Nitrogenoxids betydning i glucose-induceret
insulinsekretion
Der er fornyelig opnået evidens for, at Langerhan-
ske øer udtrykker den konstitutive Ca2+/calmodu-
lin afhængige nitrogenoxid synthase(cNOS), og
at glucose ved stimulation af Ca2+ influx derfor sti-
mulerer nitrogenoxid (NO) akkumulation i Lan-
gerhanske øer. NO’s eventuelle betydning som se-
cond messenger i glucose-induceret insulinse kre-
tion er imidlertid ukendt. Vi har påvist, at cNOS
hæmmeren NG-nitro-L-arginin-methylester (L-
NAME) potenserer glucose-induceret insulinse-
kretion. Det søges nu klarlagt, om denne potense-
rende effekt af L-NAME skyldes en hæmmende ef-
fekt af NO på glucose metabolisme og Ca2+ influx i
glucose-induceret insulinsekretion (Peter Thams,
Kirsten Capito). 

2. Aktivitet af phospholipase A2 (PLA2)
Den glucose-stimulerede insulinsekretion er kor-
releret med en øget omsætning af phosphatidyl-

cholin (PC). Vi har påvist at den glucose-stimule-
rede hydrolyse af PC skyldes en øget aktivitet af to
PLA2 isoenzymer, hvoraf det ene kan påvises i den
cytosolære del af cellen og hæmmes af Ca2+, og det
andet er knyttet til cellernes membraner og stimu-
leres af Ca2+. Begge enzymer indeholder lysophos-
pholipase aktivitet, således at produkterne i reakti-
onen er lysoPC, glycerophosphorylcholin samt
frie fedtsyrer (Kirsten Capito, Peter Thams, Svend
Erik Hansen). 

3. Glucosemetabolisme i Langerhanske øer fra
en diabetisk dyremodel
Efter 3 måneders fodring med en fedtrig kost ud-
viser mus en række karakteristiske diabetiske træk.
Bl.a. ses en nedsat glucose-stimuleret insulinse-
kretion og en nedsat glucoseoxidation. En række
glucosemetaboliserende enzymer undersøges
med henblik på at belyse dels disse enzymers rela-
tive betydning for regulation af insulinsekretio-
nen, dels hvorledes en fedtrig kost kan influere på
glucoseoxidationen. Vi har fundet at glucokinase
er nedsat, glucose 6-phosphatase er forøget, hvori-
mod hexokinase og phosphofructokinase har
uændret aktivitet i de fedtfodrede dyr (Kirsten Ca-
pito, Peter Thams, Rikke Reinsmark).

Udvikling og anvendelse af langtidskulturer af
rotteleverceller

1. Proteinomsætningen i levercellekulturer
Undersøgelserne af proteinnedbrydning og pro-
teinsyntese i perifunderede primærkulturer af rot-
televerceller er fortsat. Den metode, der anvendes
til måling af proteinnedbrydning, er i det for-
løbne år valideret. Endvidere er undersøgelserne
af insulin og glucagons virkning på nedbrydning
og syntese udbygget med resultater, der viser, at de
to hormoner har virkning på proteinomsætning,
hvis der sammenlignes med forsøgsbetingelser
uden hormontilsætning, men at der ingen effekt
er af at variere koncentrationen af hormonerne i
det fysiologiske koncentrationsområde. 

Der er gjort forsøg på at vise, om de tidligere
fundne forskelle mellem proteinomsætning un-
der forsøgsbetingelser, der simulerer fastede og
fodrede tilstande, afspejlede sig i forskellig omsæt-
ningshastighed af RNA. Der foreligger endnu ikke
resultater af disse undersøgelser, da de tilgængeli-
ge metoder til måling af degradationen af RNA
ikke synes at kunne anvendes på perifunderede
cellekulturer (John Dich, Niels Grunnet).

2. Vækstfaktorers virkning på genexpression af
specifikke leverfunktioner
Primærkulturer af rotteleverceller med lav og høj
celletæthed er anvendt som model for hhv. rege-
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nerende og udvokset lever (se årbog 1995). Pro-
jektet er afsluttet med undersøgelser af hepatocyt
vækstfaktors (HGFs) virkning på glucagons effek-
ter på gluconeogenesen og mRNA niveauet for
phosphoenolpyruvat carboxykinase. Det er vist, at
HGF i lighed med insulin nedsætter glucagons sti-
mulerende virkning på disse variable. Projektet
udføres i samarbejde med N. Tygstrup og X. Peng,
Medicinsk Afdeling A, RH (Niels Grunnet, John
Dich).

Omdannelse af kulhydrat til henholdsvis varme
og fedt hos normale mennesker
Det har været fremført, at fedme hos mennesker
kun kan skyldes fedt i kosten og ikke kulhydrater.
Såfremt dette er tilfældet kan det skyldes at men-
nesker ikke er i stand til at omdanne kulhydrater
til fedtsyrer.

Undersøgelsens formål er at belyse, om menne-
sker, der i en 3-ugers periode indtager et overskud
af energi enten som fedt eller kulhydrat, depone-
rer dette overskud forskelligt. Projektet udføres på
mandlige studerende. Stof- og energiomsætnin-
gen undersøges i kalorimeterkamre, og de novo li-
pogenesen ved masseisotopomer fordelingsanaly-
se efter indgift af [13C]acetat. De foreløbige resul-
tater tyder på at overskud af energi deponeres
som fedt uanset om overskuddet indtages som
fedt eller kulhydrat. Projektet udføres i samarbej-
de med O. Lammert og P. Faber, OU, L. Olesen
Larsen, KU og M. K. Hellerstein, Univ. California
(John Dich, Niels Grunnet, Bjørn Quistorff).

Karakterisering og anvendelse af skeletmuskler i
kultur; primær-myotubes
Isolering, oprensning og dyrkningsbetingelser for
primære myotubes er i løbet af 1996 blevet færdig-
gjort således, at man nu har to modeller til in vitro
studier af muskelstofskiftet: En serum-fri og en se-
rum-betinget. Modellerne har været (og er stadig)
anvendt til bestemmelse af glycogenmetabolis-
mens systematik samt laktat- og pyruvat-transport.
Endelig er der udviklet et ikke toxisk elektrosti-
muleringssystem der anvendes i forbindelse med
arbejdsfysiologisk simulering. Arbejdet udføres i
samarbejde med Lena von Grumbekow og Car-
sten Juel, AKI (Peter Elsner, Niels Grunnet, Bjørn
Quistorff, John Dich).

Krystalkinetiskeundersøgelser af biomineraler
Arbejdet sigter mod forebyggelse og behandling
af såvel nogle tand-, led- og knoglesydomme som
af fremkomst af nyre- og galdesten. Specielt un-
dersøges dannelses-, vækst- og opløsningsproces-
ser af tungtopløselige calciumforbindelser. Un-
dersøgelserne sigter også mod en udbygning af
den molekylære beskrivelse af processer i krystalo-

verflader, herunder også makromolekylers inter-
aktion med disse processer. Der studeres vækst og
opløsningsmekanismer bl.a. af calciumhydroxyla-
patit (HAP) og fluorapatit i vandige opløsninger,
hvori Ca/P forholdet varieres med en faktor ca.
100. Formålet er at bekræfte/afkræfte/udvikle
vore modeller for reaktioner, der foregår i krystal-
overflader, samt at undersøge processerne i op-
løsninger med biologisk relevant sammensætning.
Der udføres også kinetiske undersøgelser af calci-
umpyrophosphatdihydrat-krystaller. Udfældning
af krystaller af denne art i led giver smerter hos
mange ældre mennesker. For nærmere at forstå
knogledannelse undersøges induktionstider for
HAP udfældning/vækst i vandige suspensioner af
collagen, hvortil der covalent er bundet phospho-
proteiner, i samarbejde med Dr. M. A. Crenshaw,
UNC. For at teste vore teorier for kimdannelse på
helt andre systemer undersøges induktionstider
for industrielt relevante systemer som udfældning
af Al2O3, et bærestof for katalysatorer, i samarbej-
de med Ph.D.-studerende Jesper Dohrup (Jørgen
Christoffersen, Margaret R. Christoffersen).

Undersøgelser over nitrogen oxid systemet
Nitrogen oxid (NO) er et signalstof, der påvirker
blodkarrene, nerverne og hjernen. Det virker på
blodkarrene, således at de relaxeres på hjernen og
i nervesystemet som transmitter stof. NO medvir-
ker ved regulation af hjernens blodgennemstrøm-
ning, både ved ændringer i blodets indhold af kul-
dioxid og ilt, og ved aktivering af nerveceller. I
høje koncentrationer er NO toksisk, og af denne
grund er NO i søgelyset for skadelige påvirknin-
ger af f.eks. hjernevæv ved neurologiske sygdom-
me. Formålet med undersøgelserne er dels ved dy-
reeksperimentelle undersøgelser at belyse NO’s
betydning som mediator af ændringer i hjernens
blodgennemstrømning under basalfysiologiske
omstændigheder og når kredsløbet er truet. Enzy-
met, nitrogen oxid synthase analyseres og beskri-
ves i hjernevæv, aorta og i perifert nervevæv. Den
kombinerede basale og kliniske tilgang til proble-
met skal skabe et grundlag for terapeutisk inter-
vention via ændringer i NO synthase aktiviteten
ved hjælp af regulation og anvendelsen af hæm-
mere af enzymet. Projektet foregår i samarbejde
med Overlæge, dr.med. Martin Lauritzen, KAS
Glostrup, Læge, Ph.D.-studerende Nuran Akgø-
ren, Med.Fys.Inst. (Inger Rubin og Tracey Warby).

Undersøgelser over transmitter-frisætnings-loka-
lisation og kobling til stigning i intracellulær
calcium
Forståelse af neurotransmitter-frisætning er blevet
udvidet og mere nuanceret. Således synes en ner-
vecelle at have en hel række af mulige transmitter-
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frisætningsmekanismer til rådighed og den enkel-
te nervecelle kan differenciere sit respons på et gi-
vet stimulus i langt højere grad end tidligere anta-
get. Dette har bl.a. medført at lokalisationen af
transmitter-frisætnings-stedet synes at kunne be-
finde sig mange andre steder udover den klassiske
lokalisation i axon-terminalerne. Vi har efter et
par års hardwareudviklingsarbejde været i stand til
ved hjælp af bioluminiscens og fluoroscensmikro-
skopi at påvise – live – forskel i lokalisationen af
transmitter-frisætningsstedet, når nervecellerne
bliver stimuleret med K+ hhv. L-glutamat. Således
giver K+ en nerveendespecifik transmitter-frisæt-
ning, mens glutamat leder til frisætning af trans-
mitter fra perikarya. Disse fund giver bestemt an-
ledning til en udvidet forståelse af kommunikatio-
nen mellem nerveceller. Arbejdet er udført i sam-
arbejde med Prof. Arne Schousboe, DFH (Bo Bel-
hage).

GABA receptor sammensætning og lokalisation
Igennem adskillige år har gruppen beskæftiget sig
med lav affinitets GABA receptorer. Der fokuseres
nu på subunit sammensætningen af disse recepto-
rer og projektet har fået en ny dimension ved til-
knytningen af Ph.D. Berit Carlson, UCLA til grup-
pen igennem et halvt år. Således haves nu kapaci-
tet til ved hjælp af immunohistokemi og avancere-
de radioligand bindingsteknikker at blotlægge
den præcise komposition af lav affinitets GABA re-
ceptorer. Arbejdet udføres i samarbejde med Prof.
Arne Schousboe, DFH og Lektor Gert H. Hansen,
IMBG (Bo Belhage).

Panum Instituttets NMR Center
Panum Instituttets NMR Center hører under
IMBG, afdeling A. Centerets forskning ligger in-
denfor emnet metabolisk regulation, herunder
specielt regulation af glycogenolyse, glycolyse og
oxidativ fosforylering i lever og muskler. Der er
etableret et udstrakt tværdisciplinært samarbejde
med det formål at kunne belyse en given proble-
matik både i eksperimentelle modeller (cellekul-
turer, perfunderede organer, intakte forsøgsdyr)
og mennesker, enten under fysiologiske omstæn-
digheder eller i klinisk sammenhæng. Centeret
har fra 1.2.1994 været en del af Grundforsknings-
fondens Muskelcenter. Herudover samarbejder
NMR Centeret med onkologisk afdeling K på Rigs-
hospitalet og Patologisk-Anatomisk Institut ved-
rørende stofskifteregulation i tumorer. I denne
sammenhæng er centeret en del af det murstens-
løse cancercenter, 

Rigshospitalet/Panum/Finseninstituttet. I det
forløbene år har der specielt været arbejdet med
følgende projekter:

1. Regulation af glycolyse og glycogenolyse i ske-

letmuskulatur, dels hos normale forsøgspersoner,
dels i en perfunderet bagbensmuskel fra rotte. 

NMR-forsøg på mennesker har overraskende
vist, at den traditionelle opfattelse af glycolysere-
gulation via metaboliske aktivatorer, specielt uor-
ganisk fosfat, AMP og ADP næppe er korrekt, men
at glycolysen øjensynlig er intimt sammenkædet
med selve kontraktionsprocessen. Undersøgelser-
ne videreføres med henblik på at belyse sammen-
hængen mellem den intramuskulære calciumkon-
centration, det mitochondrielle redoxforhold
samt det cytosolære pH. Disse eksperimenter ud-
føres i et computerstyret fluorescensmikroskopi
system. Desuden gennemføres målinger af glycoly-
sehastigheden på skeletmuskulatur hos patienter
med malign hyperthermi samt i en eksperimentel
model med slagtesvin, som er hetero- eller homo-
zygote med hensyn til et specifikt gen, som menes
at ligge til grund for malign hyperthermi. Det er i
årets løb vist, at mitochondrier fra sådanne dyr
har en flere gange forhøjet aktivitet af den såkaldt
exo-NADH oxidase knyttet til musklernes mito-
chondrier. Det overvejes hvorvidt denne observa-
tion kan være resultatet af en indtil nu ukendt ge-
netisk ændring hos de dyr, som lider af malign hy-
perthermi. Der er desuden gennemført NMR eks-
perimenter på mennesker, som tyder på, at den
mekaniske nyttevirkning under muskelkontraktio-
nen ændrer sig, afhængig af måden hvorpå celler-
ne producerer ATP til konktraktionsprocessen.
Hvis disse observationer kan bekræftes, er der tale
om en afgørende ændring i opfattelsen af de ter-
modynamiske forhold i forbindelse med muskel-
kontraktionen.

2. Vi har i årets løb studeret sammenhængen
mellem humane musklers maximale aerobe ATP
omsætning, dels bedømt ved med NMR teknik,
dels ved direkte måling på mitochondrier isoleret
fra en biopsi udtaget fra samme muskel, som NMR
undersøgelserne er udført på. Resultaterne de-
monstrerer, at den mitochondrielle aktivitet fuldt
kan redegøre for det maximale aerobe stofskifte.

3. Fosfatstofskiftet i tumorceller er undersøgt.
Der er specielt arbejdet med 2 tumorcellelinier,
CPH 54A og CPH 54B samt Ehrlich ascites tumor-
celler. Undersøgelserne har været koncentrerede
om at påvise energimetaboliske ændringer i disse
tumor modeller ved antitumorterapi i form af io-
niserende stråling og cytostatica. Undersøgelserne
er gennemført både på cellekulturer og solide tu-
morer, som er opnået ved at implantere cellelini-
erne i huden på nøgne mus. Resultaterne sand-
synliggør, at en mønsteranalyse af fosfatspektret vil
være anvendelig som behandlingsparameter ved
tilsvarende terapi på mennesker. I Ehrlich tumor-
celler har arbejdet især drejet sig om at belyse
hvorledes ændringer i den extracellulære creatin-
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koncentration påvirker cellernes energimetabolis-
me og vækst. 

4. Regulation af pyruvatdehydrogenase. I årets
løb er der desuden startet undersøgelser af regula-
tion af enzymet pyruvatdehydrogenase, blandt an-
det med henblik på at undersøge, hvorvidt lactat-
produktionen i musklen primært er et resultat af
anoxi eller kan ses som et misforhold imellem
glycolysehastighed og pyruvatdehydrogeneaseak-
tivitet. Herudover ønskes belyst, hvorledes pyru-
vatdehydrogenase og acetyl-CoA carboxylase akti-
viteten medvirker ved den relative ændring i fedt-
og kulhydratoxidation i musklen under overgang
fra moderat til hårdt muskelarbejde. PDH regula-
tionsmekanismen undersøges tillige i hjernen,
med henblik på at belyse om den langsomme fjer-
nelse af laktat ophobet efter anoxi er forårsaget af
PDH hæmning. Den største arbejdsindsats har
været etableringen af et pålideligt assay for enzy-
met, som nu er lykkedes.

(Bo Belhage, John Dich, Peter Elsner, Peter
Fæster Nielsen, Niels Grunnet, Masao Mizuno,
Markus Nowak, Bjørn Quistorff, Aivaras Ratkevici-
us).

Herudover er der især samarbejdet med Hans
og Ulla Rasmussen, Biologisk Kemi, AKI, Jens
Bangsbo, Bengt Saltin og Niels H. Secher, Muskel-
centeret, Rigshospitalet samt Preben Fogd Jør-
gensen, Landbohøjskolen.

Gæster: Masaaki Hattori, Hokkaido Tokai Uni-
versity; Yoshi Nakagawa, University of Tokyo, Ja-
pan.

Japan; Vasilis Ntziachristos, University of Penn-
sylvania, USA.

Kongresser, rejser, gæsteforelæsninger, m.v.:
Jørgen Christoffersen: Gordon Research Confe-
rence on Biomineralization, New Hampshire,
USA; afholdt seminar på University of North Caro-
lina, Dental School at Chapel Hill, USA.

Masao Mizuno: National Congress of Physical
Fitness and Medicine, Hiroshima, Japan; 35th An-
nual Scientific Meeting, International Medical So-
ciety of Paraplegia, Atlanta, Georgia, USA.

Bjørn Quistorff: Chairman ved en session om
muskelstofskifte ved møde i International Society
for Magnetic Resonance in Medicine, New York,
USA; 35th Annual Scientific Meeting, Internatio-
nal Medical Society of Paraplegia, Atlanta, Geor-
gia, USA.

Aivaras Ratkevicius: The Physiological Society,
London, England; 35th Annual Scientific Mee-
ting, International Medical Society of Paraplegia,
Atlanta, Georgia, USA; 35th Annual Scientific
Meeting, International Medical Society of Paraple-
gia, Atlanta, Georgia, USA.

Disputats- og andre bedømmelseskomiteer:
Jørgen Christoffersen: Ph.D.-bedømmelse ved
universitetet i Tunis, Tunesien; Ph.D.-bedømmel-
se ved universitetet i Cairo, Ægypten; bedømmelse
af speciale i bromatologi ved KVL.

Niels Grunnet: 2 disputatsbedømmelser ved
KU.

Foreningsvirksomhed:
Jørgen Christoffersen: Medlem af bestyrelsen for
Skandinavisk Selskab for Krystalvækst, Køben-
havn, Danmark.

Biokemisk Afdeling B

Forskningsvirksomhed:
Afdelingens forskning har i en årrække haft ho-
vedvægt på studier af nucleinsyrers egenskaber og
syntese samt på forskellige regulationsmekanis-
mer for den levende celle.

Erythrocytmembranens transportelementer for
langkædede fedtsyrer
Fedtsyrer transporteres af membranelementer
med specifikke bindingskapaciteter på membra-
nens indre og ydre side. Vi har vist at elementerne
for den mættede syre, palmitinsyre, er forskellige
fra umættede fedtsyrers elementer. Vi har under-
søgt fire umættede fedtsyrer, olie-, linol-, arachi-
don- og docosahexaen-syre og påvist, at der er fire
elementtyper med delvis overlappende affiniteter.
Overlap og diversitet af elementerne tyder på, at
transportelementerne er proteinsegmenter med
specificitet determinerende annulære fosforlipi-
der (Inge N. Bojesen, Eigil Bojesen).

Cellekernens opbygning
Det antages almindeligvis, at chromatinet i celle-
kernen er forankret til et proteinnetværk, der
sandsynligvis danner en fysisk forbindelse mellem
RNA-syntese og -transport ud af kernen. Nogen
sikkerhed om netværkets reelle eksistens i den le-
vende celle, endsige dets detaljerede opbygning,
har dog ikke kunnet opnås med eksisterende me-
toder. Vi har ved hjælp af en ny teknik bekræftet
eksistensen af et nukleært netværk og vist, at ker-
nens enkelte strukturelementer (nucleolus, inter-
chromatin granula, perichromatin fibre og granu-
la samt kernelegemer) er forbundet med et net-
værk af fibre, der er forankrede til lamina og til
kerneporerne. Vores arbejde er koncentreret om
at opklare hvorledes dette netværk er opbygget
(Mogens Engelhardt). 

Regulering af genekspression
De ribosomale 5S rRNA gener er velegnede til at
undersøge genekspression, idet der foruden et be-
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tydeligt antal ægte gener, også findes genvarianter
og pseudogener. Gener er isoleret fra humane og
animalske celler og de DNA sekvenser, der har be-
tydning for genregulering i de respektive celler,
karakteriseres. En enkelt promotor sekvens, der
findes at være konserveret i gener fra forskellige
arter, er af stor betydning for regulering af gen-
ekspression, selvom også artsspecifikke forskelle
ses. Ved in situ hybridisering til metafasekromoso-
mer fra humane celler og fra andre animalske cel-
ler bestemmes genernes lokalisation. Projektet
udføres i samarbejde med Bodil Lomholt, IMBG,
Afdeling for Medicinsk Genetik (Sune Frederik-
sen, Charlotte Hallenberg, Lars Riff Jensen).

Studier over celledød
Vor påvisning af en ny form for medium-relateret
celledød, observeret hos Tetrahymena, er publice-
ret (J. Cell Physiol. 169,139,1996). Ved at ændre
dyrkningsbetingelserne kan vi nu studere andre
former for »accidental cell death(ACD)«. ACD
kan forårsages af energimangel (sultedød), af salt-
ubalance (spec. Mg2+ og Ca2+) eller af spormetal-
ioner (f.eks. Zn2+ og Co2+). Sultedøden og saltdø-
den er stærkt afhængig af temperaturen, idet lav
temperatur forøger overlevelsestiden. En tilsva-
rende effekt fås med stoffet Pluronic F-68 (10-5

M). En molekylær karakterisering af celledødsfor-
merne planlægges (Per Hellung-Larsen, Joachim
J. Hagemeister, Fahed Assaad, Thomas Birk Kristi-
ansen, Michael Grave).

Cellulært indhold af nucleotidtriphosphater og
regulering af cellevolumen 
Under vore fortsatte undersøgelser af nucleosid-
triphosphaters effekt på cellevolumen, har vi fun-
det, at ikke kun øgning af cellulært indhold af
GTP og ATP, men også omdannelse af adenosina-
nalogen purinribosid til det tilsvarende triphos-
phat kan inducere cellulært tab af KCl og volu-
menreduktion. For hvert af de nævnte triphospha-
ter gælder det, at en øgning af det cellulære ind-
hold med 8-10 mM giver maximal (ca. 20%) volu-
menreduktion. For purinribosidtriphosphat kan
koncentrationen imidlertid øges yderligere til ca.
30 mM. Dette sker, idet ækvivalente mængder af
orthophosphat og Na+ plus K+ optages i cellerne.
Dette forårsager, at cellerne af osmotiske grunde
samtidig optager vand, således at cellevolumenet
vender tilbage til udgangsværdien. Under vore
forgæves søgen efter stoffer, som virker hæmmen-
de på ovennævnte fænomener har vi fundet, at
proteinkinasehæmmeren staurosporin i sig selv
inducerer tab af KCl og volumen. Vi har indirekte
bevis for, at det er proteinkinase C, der hæmmes.
Disse uventede resultater er dog forenelige med
meddelelser i litteraturen om, at proteinkinase C

kan modvirke åbning af bestemte Cl÷ kanaler
(Hans Klenow, Kay Overgaard-Hansen, Mads Mar-
cussen).

Signaltransduktion for overlevelse, proliferation
og korttidshukommelse i den encellede eukaryot
Tetrahymena
Overlevelse og proliferation kan reguleres via au-
tokrine peptidsignalmolekyler. Preliminære un-
dersøgelser har vist, at signaltransduktion involve-
rer både serin/threonin- og tyrosinkinaseaktivitet.
Korttidshukommelse (adaption under kemotaxi)
reguleres tilsyneladende via et overlappende sæt
af intracellulære enzymsystemer. Både overlevelse
og korttidshukommelse kan reguleres af bl.a. hu-
mant insulin og formodes at involvere fosforyle-
ringen af cilieproteiner på ca. 50-55 kDa. Vi har
påbegyndt identifikation og karakterisering af de
enkelte komponenter involveret i signaltransduk-
tionen (Vagn Leick, Søren Tvorup Christensen).

Cellulære effekter af variation af den intracellu-
lære koncentration af henholdsvis ATP og Pi

»Cell surface blebbing« (udposninger på celle-
membranen) er et tidligt, reversibelt tegn på ilt-
mangel, som er beskrevet i mange forskellige cel-
letyper. Længere tids iltmangel kan føre til ruptur
af disse udposninger og dermed irreversibel celle-
skade/celledød. I vores arbejde er det blevet vist,
at Pi kunne tænkes at være den udløsende faktor
for cell surface blebbing: 1) Blebbing kan induce-
res i ascites tumor celler ved at hæve den cellulære
Pi koncentration uden samtidig iltmangel, 2) den
intracellulære Pi koncentration stiger under ilt-
mangel, 3) »the pH paradox«, som beskriver det
forhold, at lavt pH har en stabiliserende effekt på
cellemembranen under iltmangel kan forklares
ud fra en relativt lav Pi koncentration ved lavt pH.
Projektets anden del omhandler den cellulære
ATP koncentrations rolle under cellecyclus: Det er
vist på synkroniserede fibroblaster, at ATP koncen-
trationen stiger under mitosen. I vækststandsede,
interfase celler er det muligt at inducere depoly-
merisering af det mikrotubulære netværk ved kun-
stigt at hæve den intracellulære ATP koncentra-
tion. Disse forandringer svarer nøje til de ændrin-
ger, der sker, når celler begynder at dele sig (pro-
metafase, mitose). Det konkluderes, at variationer
i den cellulære ATP koncentration spiller en vigtig
rolle i forbindelse med celledeling. Arbejdet ud-
føres i samarbejde med Philip Just Larsen, Med.
Anat. Inst., afdeling B (Mads Marcussen).

Struktur og funktion af RNA molekyler
Laboratoriet beskæftiger sig hovedsageligt med
opklaring af strukturen af specifikke RNA moleky-
ler og karakterisering af tilknyttede proteiner.
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Især undersøges en række af os opdagede nukleo-
lære RNA molekyler. Undersøgelserne omfatter
bl.a. genkloning og ekspressionsanalyser, kemisk
og enzymatisk strukturprobning samt forskellige
former for partikelkarakterisering. I forlængelse
af de strukturelle studier undersøges om RNA mo-
lekylerne har funktion i forbindelse med forar-
bejdning af forstadier til ribosom RNA. I et be-
slægtet projekt undersøges struktur-funktionsrela-
tioner for en ny klasse af ribozymer (RNA enzy-
mer). Disse ribozymer forventes at kunne udvikles
til bioteknologisk anvendelige molekyler (Henrik
Nielsen).

Biomolekylær genkendelse
Gruppens forskning defineres som biomolekylær
genkendelse, med særlig reference til det geneti-
ske materiale DNA, og med henblik på at udvikle
syntetiske reagenser, som er i stand til at genkende
DNA’et på en sekvensspecifik måde. Sådanne rea-
genser kan anvendes til at modulere genekspres-
sionen og har derved et meget stort anvendelses-
potentiale i molekylærbiologiske undersøgelser af
enkelte geners biologiske funktion og ikke mindst
i udviklingen af gen-terapeutika. Denne forskning
har bl.a. ført til udviklingen af et DNA-lignende
molekyle, PNA (akronym for »Peptide Nucleic
Acid«), som kemisk set er en hybrid mellem et
peptid og et DNA-molekyle, men som uagtet dets
kemisk set ringe lighed med DNA har bibeholdt
DNA’ets strukturelle egenskaber. PNA anses for at
være et af de bedste bud på en »lead«-forbindelse
til udvikling af næste generation af »antisense« og
»antigene« gen-terapeutika. Forskningen er dels
koncentreret om at videreudvikle PNA-teknologi-
en i kemisk henseende, dels om at studere de mo-
lekylære mekanismer bag PNAs genkendelse af
DNA og RNA. Endelig prøver vi at udvikle et PNA
gen-terapeutikum rettet mod et cancer-relateret
gen, for hvilket forøget aktivitet er karakteristisk
for malign brystkræft (Peter Nielsen, Leif Chri-
stensen, Helle Knudsen, H. Jakob Larsen, Niels
Erik Møllegaard, Jens Nederby Nielsen, Thomas
Bentin).

Kongresser, rejser, gæsteforelæsninger, m.v.:
Inge og Eigil Bojesen: Gæsteforelæsere på Sem-
melweis University, Budapest, Ungarn.

Peter E. Nielsen: »Modified Nucl. Acids. Che-
mistry & applications«, Cold Spring Harbor, USA;
»3rd Ann. Med. Chem. Symposium«, Buffalo,
USA; »PNA-RMC meeting«, Boston University,
USA; »International Congress. Therapeutic Oli-
gonucleotides«, Rom, Italien; »International Bi-
ophys. Congress«, Amsterdam, Holland; »Cancer
Drug Discovery Conference«, Killarney, Irland;
»Kemia 96«, Helsinki, Finland; »International

Symposium on Life Chemistry«, Beijing, Kina;
»The Augustusburg Conference«, Augustusburg,
Tyskland; »Symposium on Biotechnology«, Stock-
holm, Sverige; »International Conference«, Asco-
na, Schweiz.

Disputats- og andre bedømmelseskomiteer:
Sune Frederiksen: Formand i adjunktbedømmel-
sesudvalg ved KU; formand i Ph.D.-bedømmelses-
udvalg ved KU.

Biokemisk afdeling C

Forskningsvirksomhed:
Afdelingens forskningsaktiviteter omfatter op-
rensning og karakterisering af proteiner og hor-
moner, studier af normale og patologiske proces-
ser knyttet til biologiske membraner samt under-
søgelser af de molekylære forandringer, der op-
står ved stimulering og hæmning af cellevækst.
Sigtet med en del af afdelingens forskning er at
belyse basale cellebiologiske fænomener, som ved-
rører biosyntese og intracellulær transport af
membranproteiner, signaltransduktion og aktive-
ring og regulering af blodcirkulation og fibrinoly-
se. En sådan forøget viden er af betydning for for-
ståelsen af normale og patologiske cellers fenoty-
pe og af proteiners og hormoners funktion.

Insulin signaltransduktion

Insulin stimulering af metaboliske processer.
Ved anvendelse af hepatocytter fremstillet med
EDTA perfusionsmetode i stedet for den traditio-
nelle collagenase metode studerer vi insulins ef-
fekt på metaboliske processer. Glycogensyntesen
kan øges 2 gange ved insulinstimulation. For at
studere signalveje for den insulinstimulerede
glycogensyntese blev effekten af forskellige inhibi-
torer undersøgt. Forsøgene tyder på at phosphati-
dylinositol 3-kinase er et af signalmolekylerne, li-
gesom en aktiv MAP kinase er nødvendig. Prelimi-
nære undersøgelser har vist, at vi i isolerede he-
patocytter fra fastede og refodrede rotter også op-
når en øget lipogenese ved insulin stimulering.
Klarlægning af signalvejen for lipogenesen i he-
patocytter er ved at blive undersøgt. Studierne fo-
regår i samarbejde med lektor J. Vinten Med. Fys.
Inst. (Jens Carlsen, Kirsten Christiansen).

Phosphatidylinositol 3-kinase som 
signalmolekyle
For at forstå detailer i signalvejen fra insulin til
metaboliske ændringer, studerer vi PI 3-kinase ak-
tivitet i insulin responsive hepatocytter.

PI 3-kinase aktivitet måles i immunoprecipitater
med specifikke antistoffer mod insulin receptor

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet172



substrat 1, PI 3-kinase og phosphotyrosin efter in-
sulinstimulation af cellerne. PI 3-kinasens subcel-
lulære lokalisation samt effekten af inhibitorer på
aktiviteten undersøges. Preliminære forsøg på he-
patocytter fra fastede rotter tyder på at der findes
tre pools af PI 3-kinase aktivitet, som kunne re-
præsentere forskellige signalveje i hepatocytter
(Jens Carlsen, Kirsten Christiansen).

Oxidativ phosphorylering
Hos visse patienter der har gennemgået en hjerte-
operation har vi i serum påvist en faktor, der af-
kobler den oxidative phosphorylering. I et test sy-
stem bestående af isolerede rotte mitochondrier
undersøger vi i samarbejde med 1. reservelæge Ul-
rich Andersen, Ou og overlæge Lars Willy Ander-
sen, RH karakteren af denne påvirkning. En ind-
ledende forsøgsrække har sandsynliggjort at på-
virkningen af den oxidative phosphorylering skyl-
des den extrakorporale cirkulation under opera-
tionen. Graden af afkoblingen kvantiseres i for-
hold til kendte afkoblere (Jens Carlsen, Kirsten
Christiansen).

Membrantransport af lipophile molekyler
Under anvendelse af nye computer modelbereg-
ninger undersøges hvorledes binding af lipophile
anthracycliner til serum albumin indvirker på stof-
fernes evne til at omgå tumorcellers resistensme-
kanismer overfor cytostatika. Arbejdet omfatter
en eksperimentel del, hvor membrantransport af
en række klinisk vigtige anthracycliner karakteri-
seres i multidrug-resistente Ehrlich ascites tumor-
celler. Projektet vil kunne bidrage med grund-
læggende viden, der er nødvendig for at bedøm-
me nye anthracycliners egenskaber ud fra et teo-
retisk og biokemisk grundlag. Samarbejde med E.
Friche, RH (Erland J. F. Demant).

Transskriptionel regulering
HNF1 transskriptionsfaktorer spiller en væsentlig
rolle ved transskriptionen af en række gener i
epithel væv. Således har HNF1-faktorerne betyd-
ning bl.a. for reguleringen af aminopeptidase N,
sukrase-isomaltase og laktase-phorizin hydrolase
generne. HNF1-faktorerne findes i to forskellige
former,-alfa og beta, som er aktive enten som he-
tero- eller homo-dimere og derved påvirker deres
målgener forskelligt. Det er af interesse at studere
fordelingen af alfa- og betaformerne af HNF1
langs krypt/villus aksen for at opklare om én eller
begge faktorer er af betydning for reguleringen af
ekspressionen langs krypt/villus aksen. Hertil er
det nødvendigt at have adgang til specifikke anti-
stoffer til de to former. Vi har fremstillet antistof
mod HNF1-alfa i kanin ved at ekspressere det
unikke HNF1-alfa-domæne i E. Coli og bruger

dette som antigen. HNF1-beta antistoffet er frem-
stillet af Moshe Yaniv´s gruppe i Paris. Det er nu
muligt ved en kombination af elektroforetisk mo-
bilitets analyse (EMSA) og fraktionering af krypt
villus celler- alternativt ved immuno histokemi- at
kortlægge fordelingen af de to former af HNF1
langs krypt/villus aksen.

Aminopeptidase N transkriptionen er reguleret
af to promotorer. En epithelial promoter, som er
aktiv i epiteliale celler og er placeret umiddelbart
opstrøms for den kodende del af genet og en my-
eloid promoter (som er aktiv i myeloide celler) er
placeret ca. 8 kB længere opstrøms.

Mellem disse to promotorer har vi identificeret
en bona fide enhancer, som nu er blevet karakteri-
seret i detaljer. Vi har således vist at enhanceren
kan stimulere en heterolog promoter (SV40 early)
både fra en opstrøms og en nedstrøms position.
Aktiviteten er orienteringsuafhængig. Enhance-
ren har en variabel aktivitet i en række epiteliale
og hæmatopoetiske celletyper og er bygget op af
fem cis-elementer, hvoraf de fire første alle er nød-
vendige for enhancerens konstitutive aktivitet. Det
femte cis-element indeholder et perfekt bindings-
site for serum respons transskriptionsfaktoren,
hvilket tyder på at dette element kan være involve-
ret i vækstfaktor induceret aminopeptidase N eks-
pression.

Karakteriseringen af cis-elementer og tilhøren-
de transfaktorer i laktase-phlorizin hydrolase
(LPH) promoteren er fortsat. I den 1 kB flanke-
rende region er seks cis-elementer blevet identifi-
ceret og funktionen af disse er undersøgt. Herved
er det blevet fastlagt at cdx-2 og HOXC11 binder
til CE-LPH1. De er begge homeodomæne-protei-
ner. Deres indbyrdes funktionelle rolle er endnu
uopklaret. Vi har ved mutations analyser og foot-
printing vist, at det er sandsynligt at cdx-2 rekrut-
terer en endnu ikke identificeret faktor, som synes
at være afgørende for om cdx-2 virker som aktiva-
tor eller repressor. Den isolerede HOXC11 klon
er blevet sekventeret. Ved primer extention og iso-
lering af yderligere kloner af samme størrelse er
det blevet sandsynligjort at vi har isoleret en fuld-
længde klon idet også størrelsen er i overensstem-
melse med størrelsen af HOXC11 kodende
mRNA (northern blotting). Vævsdistributionen af
HOXC11 er blevet studeret ved Northern-blot-
ting. Tarmvæv har størst mængde af HOXC11,
hvilket peger på en funktionel rolle.

En enhancer er blevet identificeret i den 1kB
flankerende region. Den har to HNF1 elementer.
Endvidere er en repressor blevet identificeret, som
synes at være reguleret af en HNF3 lignende faktor
(FREAK3). Vi har også for nylig identificeret en se-
kvens i LPH-promoteren, som er identisk med et
repressor element i »Fatty acid binding protein«-
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promoteren. En undersøgelse af betydningen af
dette element for reguleringen af LPH er påbe-
gyndt. De ovennævnte transkriptionsfaktorer er
sandsynligvis involveret i den differentieringsaf-
hængige regulering af LPH, som vides at være
påvirket af ekstracellulær matriks. Et arbejde er
påbegyndt som sigter på at kortlægge de involvere-
de signaltransduktionsveje (Klaus Kockholm, Cat-
hy Mitchelmore, Ove Norén, Jørgen Olsen, Hans
Sjöström, Nikolaj Spodsberg, Jesper Troelsen).

Intracellulær protein-transport og sortering
Vi har vist at glycolipid mikrodomæner (rafts) iso-
leret fra enterocytter indeholder store mængder
børstesømenzymer, hvilket indikerer at »rafts« har
betydning for transporten af disse proteiner til
den apikale membran. I det forløbne år har vi ar-
bejdet med at oprense og karakterisere uidentifi-
cerede proteiner i »rafts« med det formål at finde
proteiner, som er af betydning for transport og
sortering af børstesøm enzymerne. Således har vi
identificeret to medlemmer af annexin familien
(annexin II og XIII) og et galaktose bindende
protein (galectin-4). Det er kendt fra litteraturen
at annexiner er involveret i endocytotiske og exo-
cytotiske processer hvilket peger på, at disse prote-
iner også har en rolle i den apikale transport af
børstesøm enzymer. Galectin-4´s rolle i denne
sammenhæng er ukendt, hvorfor vi arbejder på at
klarlægge dette proteins placering i transportpro-
cessen. Ved immunoelektron mikroskopi har vi
fundet at galectin-4 forekommer i børstesømmem-
branen i tilknytning til aminopeptidase N mærk-
ning. I cytoplasmaet ses det associeret til filamen-
ter og små vesikler. Galectin-4 har ikke et signal-
peptid og secerneres derfor via en ukendt meka-
nisme. Vores fund peger i retning af, at galectin-4
hjælpes ud til børstesømmembranen af apikale
transport vesikler.

Sekretoriske former af aminopeptidase N sorte-
res ligesom den membranbundne form til den
apikale side af MDCK-celler hvorimod regulatori-
ske sekretoriske proteiner secerneres jævnt for-
delt til basolateral- og apikal membranen. Dette
indikerer at ektodomænet indeholder informatio-
nen om apikal sortering af sekretoriske former af
aminopeptidase N. Dette domæne består af ca.
900 aminosyrer som bl.a. danner 10 N-glycosyle-
ringssite. Størrelsen på molekylet gør det vanske-
ligt at identificere det apikale sorteringssignal. Det
er af en anden gruppe blevet demonstreret, at ad-
dition af N-bunden glycosylering til et usorteret
sekretorisk protein resulterer i apikal sortering af
det pågældende protein. For at undersøge om N-
bunden glycosylering generelt virker som et api-
kalt sorteringssignal og for at undersøge hvilke
aminosyresekvenser som er afgørende, er et stu-

dium over transport og sortering af en familie af
serpiner påbegyndt. De forskellige serpiner sorte-
res med forskellig effektivitet til den apikale side
af MDCK-celler. Konserverede domæner i de api-
kalt sorterede proteiner er kandidater til apikale
sorterings domæner. I et samarbejde med George
V. Avvakumov, University of Western Ontario,
London, Ontario, Canada har vi adgang til en
række mutanter af en af de apikalt sorterede ser-
piner (Corticoid Bindende protein), hvilket giver
en alternativ mulighed for at identificere do-
mænet som er ansvarlig for den apikale sortering.

Studierne over endosomernes rolle som sorte-
ringsorganel i exocytosen er fortsat. Således er en-
docytosen af forskellige markører (peroxidase og
ovalbumin) fra apikal og basolateral membranen
undersøgt i MDCK celler. Derved kan eksistensen
af forskellige endosomtyper fastlægges og den
funktionelle forbindelse mellem apikale og baso-
laterale endosomer afklares. Forekomsten af api-
kale proteiner i endosomerne kunne pege på en
rolle for disse i exocytosen og sortering. Studier af
den basolaterale til apikale transcytose i enterocyt-
ter er påbegyndt. I denne forbindelse er immuno-
elektronmikroskopisk analyse af Rab-17 blevet ud-
ført for at belyse dette molekyles rolle i transcyto-
sen. For at opklare hvorvidt den basolaterale-api-
kale transcytose af IgA benytter den samme finale
transport rute som aminopeptidase N er de im-
munoelektronmikroskopiske studier fortsat for at
undersøge om basolateralt endocyteret IgA er co-
lokaliseret med aminopeptidase N (E. Michael
Danielsen, Gert H. Hansen, Jacob Larsen, Ove
Norén, Hans Sjöström, Lotte K. Vogel).

Differentiering af tarm-kryptceller
Et arbejde med det formål at identificere mar-
kører for tyndtarmepitel stamceller er påbegyndt
som en indledning til at studere disses differentie-
ring. En metode for isolering af rotte enterocytter
fra forskellige positioner langs krypt/villus aksen
er etableret. Det er planen at vi ved hjælp af et
aminopeptidase N antistof skal fjerne villus ente-
rocytter og de øverste kryptceller, således at de
udifferentierede kryptceller efterfølgende kan
bruges til fremstilling af et kryptcelle specifikt
cDNA-bibliotek. Klonernes cellulære oprindelse
skal undersøges med in situ hybridisering og klo-
ner med en stamcelle lignende placering skal ana-
lyseres primært med sekventering (Anders Clau-
sen, Ove Norén, Jørgen Olsen, Hans Sjöström). 

Cøliaki
Ved sygdommen cøliaki reagerer tyndtarmsmuko-
sa på gliadiner i hvedemel med atrofi af villi og hy-
pertrofi af krypter. Vi studerer i dette projekt de
patogenetiske mekanismer ved denne sygdom og
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har holdepunkter for en patologisk T-celle medie-
ret immunolgisk reaktion rettet mod hvedegliadi-
nerne. Vi har etableret et samarbejde med Knut
Lundin og Ludvig Sollid, Rikshospitalet Oslo og
defineret forskellige intestinale T-cellekloners
reaktivitet overfor oprensede og karakteriserede
gliadiner. Arbejdet er fortsat med kortlægning af
reaktive peptidfragmenter hvorefter disse er ble-
vet delvist sekventeret og sammenlignet med se-
kvenser af klonede gliadiner. Sandsynlige sekven-
ser er herefter blevet syntetiseret. Disse viser bin-
ding til det antigenpresenterende system men
ikke in vitro aktivering af tilsvarende T-celleklo-
ner. Vi har endvidere fundet holdepunkter for at
gliadiner skal modificeres for at blive fuldt immu-
nologiskt aktive, og har i samarbejde med Peter
Roepsdorff, Odense Universitet sandsynliggjort at
denne aktivering skyldes deamidering af en eller
flere glutaminer. Vi arbejder for nærværende med
at undersøge hvorvidt gliadiner i mel kan deami-
deres enten ved gærings/bagningsprocessen eller
under den gastrointestinale fordøjelse (Hans
Sjöström, Ove Norén).

Blodkoagulationen: Dets aktivering og regule-
ring
Initieringsmekanismen, som involverer faktor XII
i kogulationssystemet synes nu at være klarlagt,
idet en konformationsændring af faktor XII og
adherering til en negativ ladet overflade induce-
rer proteolytisk aktivitet. Vi har tidligere vist, at
den phospholipid (PL) medierede autoaktivering
af faktor XII er betinget af tilstedeværelsen af
Zn2+, som forårsager konformationsændringen.
Sulfatid er vist ikke alene at bibringe factor XII en
passende aktiverende overflade men også at kun-
ne inducere den konformationsændring, som
Zn2+ er vist at forårsage. Faktor XII er vist at have
et højaffint og 3 lavaffine bindingssteder for Zn2+.
Ved aktivering af faktor XII mistes det ene af disse
4 bindingssteder. Vi har lokaliseret tre af de fire
bindingssteder.

Den del af blodkoagulationen som udgøres af
factor XII, prekallikrein og kininogen menes at
spille en langt større rolle i fibrinolysen end i koa-
gulationen. Vi berettede sidste år at aktiveret fak-
tor XII har plasminogenolytisk aktivitet. De kineti-
ske konstanter er blevet målt og sammenlignet
med tilsvarende for urokinase, en kendt aktivator
af plasminogen. Disse har bekræftet at factor XII
spiller en ikke ubetydelig rolle ved aktivering af
plasminogen. Der synes at være indbygget en re-
gulering i aktiveringssystemet. Dette er vi nu i
gang med at undersøge.

ß2-Glycoprotein-I (ß2-GP-I) er en intern regula-
tor af faktor XII aktiveringen. Det menes at være
et nødvendigt antigen ved analyse af anti-phos-

pholipid antistoffer som optræder i plasma fra vis-
se patienter med thromboser og lupus anticoagu-
lans (LA) (koagulationshæmmende komponen-
ter) i plasmaet. I samarbejde med læge Bo Bas-
lund, Hvidovre Hospital har vi med en modifice-
ret metode undersøgt specificiteten af disse anti-
stoffer overfor phospholipid, ß2-GP-I og ß2-GP-I i
kompleks med phospholipid. I musemodeller er
vi i gang med at forsøge at inducere anti-phos-
pholipid antistof syndrom ved immunisering med
ovennævnte antigener (Line Heinesen, Rasmus
Røjkjær, Inger Schousboe).

Kongresser, rejser, gæsteforelæsninger, m.v.:
E. Michael Danielsen: Keystone Symposium on
»Cell Polarity«, Lake Tahoe, USA.

Klaus Kokholm: EMBL Meeting on Transskrip-
tion, Heidelberg, Tyskland.

Ove Norén: Inviteret foredragsholder til Euro-
pean Society Pediatric Gastroenterology, Mün-
chen, Tyskland; Falk-symposium »Molecular and
Cell biology of the Gut«, Freiberg, Tyskland; invi-
teret foredragsholder til 5th United European
Gastroenterology Week, Paris, Frankrig.

Jørgen Olsen: Falk-symposium »Molecular and
Cell biology of the Gut«, Freiburg, Tyskland; 45th
Harden Conference »Gastrointestinal Function in
Health and Disease«, London, England; inviteret
foredragsholder til Sonderforschungsbereich 387
»Cellular proteases«, Magdeburg, Tyskland. 

Inger Schousboe: XIII Int. Congress on Fibrino-
lysis and Thrombolysis, Barcelona Spanien; Inter-
national Society of Thrombosis and Haemostasis,
Barcelona, Spanien; 7th International Symposium
on Antiphospholipid antibodies, New Orleans,
USA; Inviteret foredragsholder i Dansk Reumato-
logisk Selskab.

Hans Sjöström: 45th Harden Conference
»Gastrointestinal Function in Health and Disea-
se«, London, England; Alfred Benzon Symposium
40: HLA and Disease. Molecular Basis, København
Danmark; 7th International Symposium on Celiac
Diease, Tammerfors, Finland; inviteret foredrags-
holder til 5th United European Gastroenterology
Week, Paris, Frankrig.

Nikolaj Spodsberg: EMBL Meeting on Trans-
cription, Heidelberg, Tyskland.

Jesper Troelsen: Inviteret foredragsholder til
Falk-symposium »Molecular and Cell Biology of
the Gut«, Freiburg, Tyskland.

Lotte Vogel: Biokemisk Forenings Årsmøde,
Fuglesø, Danmark; 6th International congress on
Cell Biology & 36th American Society Cell Biology
Annual meeting, San Francisco, USA.

Disputats- og andre bedømmelseskomiteer:
E. Michael Danielsen: Ph.D.-afhandling ved KU.
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Ove Norén: Lektorat i membranbiologi ved KU.
Inger Schousboe: Disputatsbedømmelseved KU;
Ph.D.-bedømmelse Ved KU.

Hans Sjöström: Kennedy Instituttets faglige råd
under Socialministeriet; bedømmelsesudvalg til
besættelse af professorat i Medicinsk Fysiologi.

Foreningsvirksomhed:
Inger Schousboe: Medlem af The European Fo-
rum on Antiphospholipid antibodies.

Afdelingen for Medicinsk Genetik

Forskningsvirksomhed:
Afdelingens forskning vedrører normalgenetisk
variation hos mennesket (human genetik) samt
årsagerne til og virkningen af ændringer i arvean-
læg og kromosomer, der kan medføre sygdomme
(medicinsk genetik). Forebyggelse af disse gene-
tisk betingede sygdomme forudsætter, at man kan
karakterisere de sygelige processer på celle og mo-
lekylært niveau, relatere dem til de kliniske symp-
tomer og benytte dem i diagnostisk øjemed.

Human genetikken, som er i voldsom ekspan-
sion, er nøgle til andre medicinske fag. Forsknin-
gen er også grundlag for vores genetiske rådgiv-
ning og diagnostiske kromosom- og DNA-under-
søgelser. Afdelingen får derved kontakt med prak-
tiserende læger, hospitalsafdelinger og patienter.

Niels Tommerup tiltrådte som professor i medi-
cinsk genetik den 1. maj 1996, og har via en særbe-
villing fra fakultetet oprettet et nyt molekylær-ge-
netisk laboratorium på afdelingen for Medicinsk
Genetik. Det overordnede formål for dette mole-
kylær-genetiske laboratorium er at identificere og
isolere nye sygdomsgener ud fra kendskabet til
den kromosomale lokalisation af gener og syg-
domme og ud fra kendskab til geners ekspres-
sionsmønster. 

Cytogenetik

Sygdomsassocierede kromosombrud
Ved en lang række arvelige sygdomme har et fåtal
af patienterne en mikroskopisk synlig mutation,
ofte i form af translokationer med kromosombrud
i et specifikt gen. Disse kromosombrud kan benyt-
tes til kortlægning, isolering og identifikation af
de ansvarlige sygdomsgener. Systematisk kromo-
somanalyse af udvalgte patientgrupper foretages,
bl.a. ved type 2 diabetes (samarbejde med O. Pe-
dersen og T. Hansen, Steno Diabetes Center).
Endvidere koordineres en international registre-
ring, indsamling af materiale og systematisk kort-
lægning og kloning af sygdomsassocierede kromo-
sombrud med mere end 170 samarbejdspartnere
globalt (Niels Tommerup). 

Centromerregionen i menneskets kromosomer
indeholder repetetivt DNA specifikt for denne re-
gion. Desuden ses centromerkarakteristiske prote-
iner, hvoraf nogle er en permanent del af regio-
nen og andre dannes/vandrer hertil under kro-
mosomdelingen. Under delingen dannes her en
proteinstruktur, kinetochoret, som er tilhæft-
ningssted for mikrotubuli og samlingssted for de
motoriske proteiner (kinesin, dynein), der med-
virker til kromosomadskillelse og transport til cel-
lepolerne (anafasebevægelsen). Et defekt kineto-
chor kan derfor medføre unormal kromosombe-
vægelse med tab af kromosomet.

Tilstedeværelsen af/mangel på kinetochorud-
vikling eller en defekt kinetochorstruktur under-
søges elektronmikroskopisk og sammenlignes
med mitoseforløbet i kromosomer med forskelli-
ge former for centromerdefekt. Centromerspeci-
fikke antistoffer anvendes til karakteristik af cen-
tromerdefekterne (Annelise Wandall).

Organisationen af de ribosomale 5S rRNA ge-
ner hos hvirveldyr er langt mere varieret end tidli-
gere antaget. Opbygningen af selve 5S rRNA ge-
net på 121 bp er vidtgående konserveret hos for-
skellige arter, mens størrelsen og opbygningen af
de flankerende sekvenser varierer meget. Således
forekommer generne i repeterede enheder på
mellem 1 – 8 kb, afhængig af hvilket hvirveldyr, vi
taler om. Ved sekvensanalyse, karakterisering af
restriktionskort og in situ hybridisering med pro-
ber fra rottens 5S rRNA gen- »repeats« har vi fun-
det, at rottens ægte gener og dens pseudogener er
lokaliseret til hvert sit kromosompar (samarbejde
med G. Levan, Göteborg Universitet).

Hos mink har vi, i overensstemmelse med zoo-
FISH undersøgelser, fundet et stort område på
kromosom 2p, der er syntent med den lange arm
på kromosom 1 hos mennesket. Vores undersøgel-
ser tyder på at der er tre loci hos mink, der inde-
holder 5S rRna gener (samarbejde med K. Chri-
stensen, KVL).

Vores observationer af in situ hybridisering til
humane og andre vertebratkromosomer med gen-
specifikke prober viser, at der ved detektion med
fluorescensmærkede prober (FISH) kan tabes
mere end en trediedel af den information, vi op-
når med tritierede prober (RISH).

I samarbejde med P. Nielsen (Center for Bio-
molekylær Genkendelse) er vi ved at undersøge in
situ hybridisering med PNA prober. De er specifik-
ke, så længe de er meget små (under 20-mer). Vi
anvender prober, der er komplementære til en
del af 5S RNA genet. Disse model-studier kan mu-
ligvis afklare en mere principiel anvendelse af
PNA prober til in situ hybridisering (Bodil Lom-
holt, Sune Frederiksen, Charlotte Hallenberg,
Lars Riff Jensen).
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Det kliniske billede ved tab af materiale (dele-
tion) fra den korte arm af kromosom 5 (5p-) er af-
hængig af deletionens størrelse og det tabte områ-
des lokalisation; hertil kommer, at en del personer
med 5p- har større eller mindre dele af ekstra ma-
teriale (duplikation) fra et andet kromosom. Man
kan derfor tale om mange, vidt forskellige 5p- syg-
domsbilleder. Det hyppigste og bedst kendte af
disse er cri du chat syndromet, hvis kliniske karak-
teristika -i typiske tilfælde- er en ejendommelig,
mijavende gråd, let genkendelige ansigtstræk og
en psykomotorisk udvikling som voksen svarende
til et normalt 3-4 års barn. De øvrige (sjældnere)
og mere eller mindre velafgrænsede sygdomsbille-
der er karakteriseret af en stor variationsbredde,
især hvad angår den psykomotoriske udvikling
spændende fra det helt normale til særdeles svær
mental retardering. En nøje afklaring af kromo-
somfejlens natur og udstrækning i hver enkelt fa-
milie er derfor en nødvendig forudsætning for in-
dividuel genetisk rådgivning og for – på længere
sigt – at lokalisere/isolere de kromosomale områ-
der, der af betydning for udviklingen af de klini-
ske symptomer. Med udgangspunkt i knap 150 5p-
tilfælde fra ind- og udland er den detaljerede ud-
redning af den enkelte persons kromosomfejl
fortsat. Mikrodissektion af kromosom 5´s korte
arm, efterfulgt af DOP-PCR, biotin-indmærknig
og tilbagehybridisering til normale kromosomer
er gennemført med varierende succes (H. Ham-
merbak). In situ hybridisering med cosmider og
selekterede YAC kloner samt polymorfe mikrosa-
tellit systemer har i de fleste familier givet en ri-
melig, men stadig ret grov identificering af de en-
kelte personers brudsteder. Yderligere 58 YAC klo-
ner, der dækker de mest interessante områder af
5p samt enkelte BAC´s og P1 kloner, er opforme-
ret (X-X Zhang) og klar til den mere detaljerede
kortlægning.

Et ældre materiale (1970’erne) af kranierønt-
genprofilbilleder fra 23 cri du chat personer er
blevet revurderet af I. Kjær (Odontologisk Insti-
tut). De foreløbige resultater tyder på udviklingsa-
nomalier i basis cranii, specielt i dorsum sellae og
clivus; denne kraniale region udvikles fra den del
af notokorden, som er ansvarlig for dannelsen af
de dele af det centrale og perifere nervesystem,
der er abnormt hos cri du chat personer (Erik
Niebuhr).

Comparativ Genomisk Hybridisering (CGH) er
etableret og valideret vha. en nontumorigen mam-
macellelinie, HHT-3522. En sublinie er spontant
blevet tumorigen. Konventionel cytogenetik har
tidligere påvist en enkelt kromosomforandring
(deletion 7p), hvorimod CGH viser, at tumorige-
nisiteten er associeret med to yderligere genetiske
forandringer. Celleliniens forskellige sublinier

bruges som modelsystem for den tumorigene
progression i brystceller. Tumorsuppressorgenet
TP53 muteres under denne progressive udvikling.
Vha. allelspecifik PCR, FISH, cytogenetik samt
kromosomflowsortering foretages nærmere karak-
terisering af det nøjagtige tidspunkt og ved hvil-
ken mekanisme mutationen overgår fra heterozy-
got til homozygot stadium. Digitalt billedbehand-
lingsudstyr med ikke-kommercielt software vedli-
geholdes og videreudvikles. Udstyret anvendes til-
lige til: Single-copy FISH, chromosome painting,
reverse painting, FISH med cosmider, YAC’s,
BAC’s og PNA prober samt telomerhybridiserin-
ger (Kirsten V. Nielsen, René Villadsen, Søren
Holstebroe).

Genekspression samt kortlægning af markører,
komplekse normalegenskaber og sygdomme

Kortlægning af nye gener
De fleste genetiske sygdomme og dispositioner er
eller vil blive kromosomalt kortlagt, f.eks. ved kob-
lingsanalyse. Kromosomal kortlægning af gener
kan derfor identificere nye, potentielle positions-
kandidatgener for specifikke sygdomme. Ved fluo-
rescens in situ hybridisering (FISH) af cDNA klo-
ner er mere end 60 nye humane gener blevet kort-
lagte, i samarbejde med inden- og udenlandske
grupper bl.a. K. Brøndum-Nielsen, H. Vissing, H.
Leffers, B. Honoré, F. Rauscher, P. Gromov, J. Ce-
lis. FISH-kortlægning kombineres nu med PCR-
analyse af et panel af radiation hybrid celle linier
(Niels Tommerup, Claus Hansen). 

Kortlægning af genekspression under fosterud-
viklingen
Karakterisering af den normale og abnorme funk-
tion af de tusindvis af nye gener og genprodukter
bliver et nøglefelt i fremtiden. For at identificere
gener der er associeret med specifikke medfødte
misdannelser foretages en systematisk analyse af
genekspression i forskellige fostervæv og -stadier.
Differentielt udtrykte gener identificeres vha.
mRNA differential display teknik, bl.a. for at iden-
tificere kendte og ukendte gener der er involveret
i udviklingen af f.eks. testis, ovarier og det aksiale
skelet. I forbindelse med dette projekt er der givet
tilladelse til en systematisk indsamling af føtalt væv
fra fosteruge 6-13 med henblik på isolering af
RNA. Det forventes tillige, at dette projekt vil føre
til identifikation af en række ukendte gener, samt
identifikation af gener, der er involveret i funda-
mentale biologiske processer, f.eks. programme-
ret celledød (apoptose). Samarbejde med H. Lef-
fers, S. Gammeltoft, M. Strauss, A. G. Byskov, T.
Greve, L. Westergaard (Niels Tommerup, Claus
Hansen, Nana Rendtorff). 
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Genekspression i relation til kromosomstruktur
og genomisk imprinting 
Nogle gener udtrykkes forskelligt, afhængig af fra
hvilken forælder de stammer. Sådanne kønsspeci-
fikt prægede (genomisk imprintede) gener er in-
volveret i sygdomme som mola, cancer og syndro-
mer som Prader-Willi, Angelman og Beckwith-Wie-
demann. Den kønsspecifikke prægning af specifik-
ke dele af genomet er associeret med bl.a. ændret
replikation samt cross-talk mellem de to homologe,
uens prægede kromosomregioner i cellens interfa-
se. Ved hjælp af en nyudviklet metode til spredning
af interfasekerner forsøger vi med FISH at kort-
lægge de kromosomer/kromosomregioner, der er
imprintede. Dette vil kunne identificere potentielt
associerede sygdomme, og vil også kunne afdække
spatiale associationer mellem replikation og im-
printning (Niels Tommerup, A. Sihlataroglu). 

Familiebanken udgør ca. 1000 normalfamilier
med fire eller flere børn. Heraf er ca. 250 familier
transformeret til permanente cellelinier. Vi har
nu en bank af nedfrosne celler, som direkte kan
analyseres for DNA markører ved hjælp af PCR
teknikken, samt for mRNA. Vi har typet en del af
familierne for ca. 600 DNA polymorfier og fået et
tæt net af markører til påvisning af hyppige egen-
skaber med multifaktoriel arvegang: Der arbejdes
med gener, der er årsag til depression, psoriasis,
hårcyster og atophy. I år har vi lokaliseret gener,
der koder for blodtypesystemet Dombrock. De
øvrige sygdomme har vi ekskluderet fra 95% af ge-
nomet (Hans Eiberg, Ida Berendt, Jan Mohr). 

Medfødt katarakt (Marners type; grå stær), som
er lokaliseret mellem HP og D16S4, søges nærme-
re kortlagt på kromosom 16 ved hjælp af DNA
markører ved anvendelse af PCR teknik. Et cDNA
bibliotek fra øjenlinser er etableret for kloning af
sygdomsgenet (Ida Berendt, Hans Eiberg).

I forrige år har vi lokaliseret generne, der forår-
sager øjensygdommene infantil dominant opticus
atrofi og grå stær (Volkmann typen). Genplacerin-
gerne er snævret ind til 1-2 cM ved hjælp af nye
DNA markører og YAs. Vi forsøger nu at isolere og
sekventere sygdomsgenerne. Et gen (HRY) er lo-
kaliseret til det kritiske område og er nu ved at bli-
ve sekventeret. Projektet er i samarbejde med
lægerne B. Kjer, T. Rosenberg, M. Warburg, A. og
A. M. Lund (Hans Eiberg, Áslaug Jonásdorsøger).
nPlasma chitinase forsøges kortlagt i samarbejde
med Den Tandt (Antwerpen). Positivt fund på
kromosom 1q (Hans Eiberg).

Et europæisk samarbejde med henblik på kort-
lægning af skizofreni og manio-depressiv psykose
fortsættes med O. Mors og H. Ewald. Specielt vo-
res fund af kobling af manio-depressiv psykose i
den korte arm af kromosom 16 er nu muligvis re-
produceret (Hans Eiberg).

Diabetes type II genet forsøges kortlagt i samarbej-
de med Steno Diabetes Center (T. Hansen, O. B.
Pedersen). 

Genmutationer i Modygenet er nu fundet og
karakteriseret (Hans Eiberg).

Almindelige mutationer i generne, der indgår i
fedtsyre oxideringen (MCAD og SCAD) screenes i
normalbefolkningen. Projektet er i samarbejde
med N. Gregersen og S. Kølvraa, Skejby Sygehus
(Hans Eiberg).

Lokalisering og sekventering af glucocyltransfe-
rase enzymer foretages i samarbejde med E. Ben-
nett, H. Clausen fra Odontologisk Institut, Panum
(Hans Eiberg).

Neurogenetik
Undersøgelserne af sygdomme betinget af forlæn-
gelser af trinukleotid sekvenser er fortsat. Ved blo-
kering af ekspressionen med antisense oligoukleo-
tid vil vi undersøge virkningen af en hæmning af
genet, for herved at få oplysning om Huntingtins
normale funktion og for at undersøge, om anti-
sense på længere sigt vil kunne anvendes som gen-
terapi ved disse sygdomme. 

Der er foretaget studier over optagelse af anti-
sense i embryonale teratocarcinom celler og neu-
roner, der er uddifferentieret fra disse. Vi har fun-
det, at der sker en optagelse af antisense i celler-
ne; specielt er svovlmodificerede antisense oligon-
ukleotider velegnede, da de er stabile i dyrknings-
medium, og ca. 90% af cellerne optager antisense
indenfor 24 timer. Ved konfokal mikroskopi af en-
keltceller (i samarbejde med professor J. Ry-
gaard), er fundet, at antisense optages i vesikellig-
nende strukturer, som skal identificeres og karak-
teriseres nærmere. Præliminære resultater tyder
på, at antisense under visse betingelser også kan
optages i cellekærnen. 

Vi har rejst polyklonale antistoffer imod de N-
terminale 17 aminosyrer af Huntingtin, som gen-
kender det native Huntingtin ved western blot. De
fra teratomcarcinomceller uddifferentierede neu-
roner karakteriseres histologisk og immunocyto-
kemisk (sammen med professor M. Møller). Såvel
stamceller som uddifferentierede celler har nor-
male alleler for Huntingtin og udtrykker protein-
stoffet. 

I et cellefrit system har vi translateret et oligon-
ukleotid svarende til den 5’-terminale ende af ge-
net for chorea Huntington, som endvidere inde-
holder CAG-sekvensen.

Mod forventning fandt vi, at der dannes 2 pep-
tider. Da der i den 5’-terminale del findes to muli-
ge startcodons, opstod spørgsmålet, om begge kan
fungere. For at undersøge dette, har vi indført en
række ændringer i DNA-sekvensen, således at der
kun findes eet af de to startkodons i oligonukleoti-
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det og derefter foretaget translationsundersøgel-
ser. I det cellefrie system er det muligt at hæmme
genekspressionen med antisense.

Undersøgelser af den meiotiske instabilitet af
CAG-forlængelser hos patienter med spinocere-
bellar ataksi type1 er under afslutning. Længden
af CAG-sekvensen i flere hundrede enkelte sæd-
celler fra to patienter viser, at der hyppigst fore-
kommer sædceller med samme eller længere se-
kvenser end den sekvenslængde, patienten har i
sine øvrige celler, f.eks. lymfocytter.

Der er foretaget genetiske koblingsanalyser af
de tidligere undersøgte familier med hereditær
spastisk paraparese med henblik på at bestemme,
hvilket gen, der er ansvarlig for sygdommen i de
enkelte familier, idet der kendes tre forskellige ge-
ner på kromosomerne 2, 14 og 15. De kliniske un-
dersøgelser tyder på, at der er anticipation, d.v.s.
at sygdommen starter tidligere i efterfølgende ge-
nerationer. Da dette er karakteristisk for de syg-
domme, som skyldes CAG-forlængelser, er der fo-
retaget undersøgelser med henblik på om der
kunne påvises CAG-forlængelser ved hereditær
spastisk paraparese. Ved RED-metoden (Repeat
Expansion Detection), som kan vise, om der fore-
kommer trinukleotidforlængelser i genomet, har
vi undersøgt 8 familier, hvor sygdommen skyldes
en mutation i genet på kromosom 2 og fundet
CAG-forlængelser i alle familierne. Der arbejdes
nu på at undersøge, om disse forlængelser findes i
genet på kromosom 2.

I 1996 blev det publiceret, at genet for spinoce-
rebellar ataksi type 2 (SCA2) indeholder en for-
længet CAG-sekvens og tilsvarende, at genet for
Friedriechs ataksi indeholder en forlænget GAA-
sekvens. Dette har givet os anledning til at under-
søge flere familier med spinocerebellar ataksi,
som ikke har forlængelser i SCA1 eller SCA3 og
har herved fundet flere tilfælde med SCA2. Disse
familier er nu ved at blive undersøgt nærmere. Vi
har ligeledes fundet GAA-genet i en patient med
Friedreichs ataksi.

Efter fundet af en række mutationer, som alle er
enkeltbase udskiftninger i alfa-galaktosidasegenet
hos patienter med Fabrys sygdom, foretages muta-
genese og ekspressionsanalyser med henblik på at
vise, at de fundne ændringer rent faktisk er de syg-
domsfremkaldende. Dette gøres ved at indføre
mutationer i klonet alfa-galaktosidase cDNA og ef-
terfølgende undersøge ekspressionen i COS-cel-
ler.

Undersøgelsen over forekomst af cancer ved
chorea Huntington er blevet udvidet til at omfatte
risikopersoner, der er blevet undersøgt for, om de
har sygdomsgenet. Resultaterne understøtter den
tidligere undersøgelse af patienter, hvor der fand-
tes en betydelig nedsat hyppighed af cancer hos

patienter med Huntingtons chorea sammenlignet
med danskere i almindelighed af samme køn og
alder.

Sammen med Landsforeningen mod Hunting-
tons Chorea blev der afholdt en Forskningsdag,
hvor vi holdt en række foredrag over vores forsk-
ningsarbejde (Kathrine Abell, Kirsten Fenger, Lis
Hasholt, Pernille Koefoed, Thomas Løkkegaard,
Kirsten Madsen, Christine Nellemann, Jørgen
Nielsen, Anne Nørremølle, Sven Asger Sørensen).

Brystkræft
Ca. 3500 nye tilfælde af brystkræft diagnosticeres
hvert år i Danmark, og det skønnes, at 5-10% af
disse er arvelige p.g.a. mutationer i gener, som dis-
ponerer til kræft (BRCA1, BRCA2, TP53 og end-
nu ikke identificerede gener). Det er i litteraturen
velkendt, at især tidlig forekomst af brystkræft
(under 40 år) samt 2 eller flere tumorer er væ-
sentlige indicier på en arvelig disposition, hvor
livstidsrisiko for brystkræft er knap 90%. 

I samarbejde med læge B. Ejlertsen og overlæge
H. T. Mouridsen (Onkologisk afdeling, RH) er
der- i DBCG’s database- identificeret 1500 perso-
ner med meget tidlig forekomst af brystkræft.
Blandt disse er udvalgt en gruppe på 100 personer
med enten bilaterale eller multifocale tumorer.
Den udvalgte gruppe indgår i et pilotprojekt, hvor
der gennemanalyseres for mutationer i de tre
ovennævnte brystkræftgener (J. T. Bergthorsson,
Ph. Oppenheim, Th. Larribo Harboe) samt for
mutationer i BAP1 (se nedenfor).

Da der i DBCG er en komplet registrering af
demografiske, pato-anatomiske og kliniske data,
er det muligt -inden for en overskuelig tidsperio-
de- at kunne gennemføre en retrospektiv under-
søgelse af de kræftdisponerende geners betydning
for prognosen og effekten af de etablerede be-
handlinger (Erik Niebuhr, Kirsten Vang Nielsen).

Analyse af BAP1 ved brystkræft
Isoleringen af gener for arvelig brystcancer, bl.a.
BRCA1, forventes at få stor betydning for diagno-
stik og genetisk rådgivning af disponerede famili-
er. Vi har kortlagt genet for Breast Cancer Associ-
ated Protein 1 (BAP1) til kromosom 3p21-22, en
region hvor der er rapporteret genetisk tab ved
bl.a. brystcancer. BAP1-proteinet er isoleret ved at
det binder sig til BRCA1-proteinet. Vi undersøger
nu BAP1-sekvensen hos 100 personer med tidlig
udvikling af brystkræft for at se om mutationer i
dette gen er involveret i brystkræft. Samarbejde
med H. Vissing samt F. Rauscher, Philadelphia
(Niels Tommerup). 

Redaktionsvirksomhed: 
Sven Asger Sørensen: Medlem af Editorial Board
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for Acta Neurologica Scandinavica; Ad hoc
rewiewer ved flere neurologiske og genetiske tids-
skrifter.

Niels Tommerup: Medlem af Editorial Board of
Journal of Medical Genetics samt ad hoc Referee
for Nature Genetics, American Journal of Human
Genetics, Human Genetics, Clinical Genetics,
Journal of Medical Genetics, American Journal
Medical Genetics, Stain Technology, European
Journal Human Genetics, TIG; Ugeskrift for
Læger.

Kongresser, rejser, gæsteforelæsninger, m.v.: 
Niels Tommerup: Organiseret workshop: New
and Traditional Tools in Cytogenetics ved 9th Int.
Congress of Human Genetics, Rio de Janeiro, Bra-
silien; inviteret foredragsholder ved Britisk Gene-
tic Society Meeting, York, England, ved 40-års jubi-
læumssymposium for opdagelsen af menneskets
korrekte antal kromosomer i 1956; inviteret fore-
dragsholder ved den 9. årlige polske genetik-kon-
gress, Bialowieza; gæsteforelæser ved Max Planck
Institut für Molekulare Genetik, Berlin og Georg-
August Universität, Göttingen, Tyskland. 

Disputats- og andre bedømmelseskomiteer: 
Hans Eiberg: Ph.D.-bedømmelse ved KVL.

Lis Hasholt: Ph.D.-bedømmelse ved KU.
Erik Niebuhr: Bedømmer og officiel opponent

ved 2 disputatser ved KU.
Sven Asger Sørensen: Ph.D.-afhandling ved KU.
Niels Tommerup: Ph.D.-bedømmelse ved ÅU;

bedømmelseskomité for professorat i Husdyrge-
netik ved KVL.

Annelise Wandall: Adjunktansættelse ved KU.

Foreningsvirksomhed:
Hans Eiberg: Medlem af en række danske og in-
ternationale videnskabelige selskaber, inkl. Ameri-
can Society of Human Genetics og Human Geno-
me Organization (HUGO).

Lis Hasholt: Medlem af bestyrelsen for Dansk
Selskab for Medicinsk Genetik; medlem af Euro-
pean Study Group on Lysosomal diseases.

Sven Asger Sørensen: Medlem af The World Fe-
deration of Neurology Research Group on Hun-
tington’s Disease; medlem af The New York Acad-
emy of Science; afholdt (sammen med neuroge-
netikgruppen) forskningsdag for medlemmer af
Landsforeningen mod Huntingtons chorea.

Niels Tommerup: Medlem af en række danske
og internationale videnskabelige selskaber, inkl.
American Society of Human Genetics og Human
Genome Organization (HUGO); i bestyrelsen for
European Society of Human Genetics; formand
for Dansk Selskab for Reproduktion og Fosterud-
vikling; blev i 1996 i Rio de Janeiro valgt til Inter-

national Standing Committee on Human Cytoge-
netic Nomenclature for en 5-årig periode.
Annelise Wandall: Medlem af en række danske og
internationale videnskabelige selskaber. 

Institutleder Kirsten Christiansen

Ph.D.-afhandlinger:
Nørremølle, Anne: Huntingtons Chorea. Moleky-

lærgenetiske studier af den sygdomsfremkal-
dende mutation.

Troelsen, Jesper Thorvald: Transcriptional regula-
tion of the lactasephlorizin hydrolase gene. 

Vogel, Charlotte Katrine: Evidence for signal me-
diated apical transport of transmembrane pro-
teins in polarized epitheliael cells.

Valentin, Sanne: Tissue factor pathway inhibitor,
structure-function analysis.

Disputatser:
Hansen, Gert H.: Polarized protein ecxpression: A

study on mensons and euterocytes.

Publikationer:
Andersen J.H.: Karakterisering af Cavia procellus

5S rDNA: Organisering, Struktur og transkrip-
tion (specialerapport). København 1996, 112 s.

Bentin T., Nielsen P.E.: Enhanced peptide nucleic
acid binding to supercoiled DNA: Possible im-
plications for DNA »breathing« Dynamics. Bio-
chemistry 27, s. 8863-8869, U.S. 1996.

–, Nielsen P.E.: Enhanced peptide nucleic acid
binding to supercoiled. Biochemistry 27, s.
8863-8869, U.S. 1996.

Bojesen E., Bojesen I.N.: Cellemembraners bin-
ding og transport af fedtsyrer. Ugeskrift for
Læger 158/37, s. 5143-5144, Danmark 1996.

–, Bojesen I.N.: Albumin Binding of Long-chain
Fatty Acids: Thermodynamics and Kinetics. The
Journal of Physical Chemistry 100 (45), s.
17981-17985, American Chemical Society,Wa-
sington,USA 1996.

Bojesen I.N., Bojesen E.: Oleic acid binding and
transport capacity of human red cell membra-
ne. Acta Physiologica Scandinavica 156, s. 501-
506, Oxford U.K. 1996.

–, Bøjesen E.: Specificities of Red Cell Membrane
Sites Transporting Three Long Chain Fatty
Acids. The Journal of Membrane Biology 149, s.
257-267, New York Ins. 1996.

Bouschel R., Madsen P., Nielsen H.B., Quistorff
B., Secher N.H.: pH or potassium for the reflex
elevation of blood pressure during post-exercise
muscle ischaemia (Abstract: The Physiological
Society Meeting, King’s College London, Dec.
18-20). Institutpublikation 1995, s.

Briand P., Vang Nielsen K., Winkel Madsen M., Pe-
tersen O.W.: Trisomy 7p and Malignant Trans-
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formation of Human Breast Epithelial Cells fol-
lowing Epidermal growth Factor Withdrawal.
Cancer Research 56, s. 2039-2044, 1996.

Capito K., Hansen S.E., Thams P.: Production of
[3H]choline-labelled metabolites from endo-
genously 3H-labelled phosphatidylcholine in
mouse pancreatic islets. Journal of molecular
endocrinology 17, s. 101-107, Storbrittanien
1996.

Christensen S.T., Kemp K.: Cell death, survival
and proliferation in tetrahymena thermophila.
Effects of insulin, sodium nitroprusside, 8- bro-
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1996.

–, Quie H., Kemp K.: Insulin produces a biphasic
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in two separate concentration intervals. Cell
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Mikrobiologi

Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Im-
munologi

Institut for Medicinsk Mikrobiologi, der kan føres
tilbage til 1893, blev i juni 1992 fusioneret med In-
stitut for Eksperimentel Immunologi, som opret-
tedes i 1967. Det sammenlagte institut fik navnet
Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunolo-
gi (IMMI), der dækker fagområderne bakteriolo-
gi, virologi, parasitologi og immunologi.

Undervisning:
Instituttet er ansvarlig for undervisningen af læge-
studerende og humanbiologistuderende i discipli-
nerne bakteriologi, virologi, parasitologi og im-
munologi, og administrerer undervisningen i kli-
nisk immunologi. Instituttet har endvidere ansva-
ret for naturvidenskabelige studerendes undervis-
ning i immunologi, herunder uddannelsen af spe-
cialestuderende.

Substratafdeling
Afdelingen fremstiller vækstmedier og diverse op-
løsninger til intern brug og til andre af fakultetets
institutter. Afdelingen sørger tillige for oprens-
ning af glasvarer m.m.

Forskningsvirksomhed:

Bakteriologi
Common antigen for Pseudomonas Aeruginosa
undersøges (N. Høiby, P. Jensen,).

Antistofsvar og beskyttelse mod kronisk P. Aeru-
ginosa infektion i lunger hos normale rotter og
atymiske rotter (N. Høiby, H. Krogh Johansen, C.
Moser, E. Jespersen, J. Rygaard, H. P. Hougen, Z.
Song).

Forekomsten af IgG subklasse antistoffer speci-
fikke for P. Aeruginosa antigen og deres funktion
(N. Høiby, T. Pressler, O. Ciofu, T. Dam Petersen).
Pseudomonas som biofilm, dens interaktion med
polymorfkærnede leukocytter og komplementsy-
stemet, resistensmekanismer især produktion af
kromosomal betalactamase (N. Høiby, B. Giwerc-
man, A. Kharazmi, O. Ciofu, T. Dam Petersen, J.
Cambell, Niels Bagge).

Epidemiologisk udredning af dysenteri og mave-
sår
Shigella dysenteriae type 1 er isoleret ved et udbrud
af dysenteri i Kenya, Afrika. Stammernes resi-
stensmønster viser, at epidemien formentlig har

bredt sig fra Somalia. Molekylær typning vil for-
mentlig give yderligere oplysninger om epidemi-
en. Med henblik på undersøgelse af eventuel viru-
lens af bestemte typer af Helicobacter pylori stammer
undersøges ureasegenet, ligesom følsomhedsbe-
stemmelse (E-testen) foretages af stammerne over
for forskellige antibiotika (Hanne Colding, Susan-
ne Hartzen, Anni Bremmelgaard, Leif Percival
Andersen).

Virologi

Mæslingevirus – receptor, hæmagglutinin, 
vaccination
Projektets formål er at studere interaktionen mel-
lem forskellige mæslingevirus og den cellulære re-
ceptor for mæslingevirus CD46 på celleoverfla-
den. CD46 receptoren findes på næsten alle celler
og fungerer også som komplementreceptor. I den-
ne egenskab medvirker den ved at binde frit cir-
kulerende komplement, der derefter nedbrydes
af en værtsprotease. Mæslingevirus vaccinetyper
kan nedregulere receptoren fra overfladen af cel-
len efter infektion i modsætning til de fleste vildty-
per af mæslingevirus. Projektet har basal virolo-
gisk interesse med henblik på at undersøge virus
optagelse i celler, viral patogenese – herunder
komplement og komplements-receptorens rolle
ved virusinfektioner, og endelig med henblik på at
fremstille mere effektive mæslingevacciner. Des-
uden undersøges mæslingeinfektioner i Dan-
mark.

Projekterne udføres i samarbejde med afd. led.,
dr.pharm. Kristian Dalsgaard, Statens Vet. Inst. for
Virusforskning, Lindholm, og overlæge C. H.
Mordhorst, virologisk afdeling, Statens Serumin-
stitut, prof. dr.med. vet. M. Blixenkrone-Møller,
Lab. for Virologi og Immunologi, Den. Kgl. Vet.-
og Landbohøjskole, adjunkt cand.med. vet. Ph.D.
Gert Bolt, lektor dr.med. Kurt Berg IMMI samt Dr.
Rob Meloen, Centraal Deergeneeskundig Institut,
Lelystad, Holland (Ib Rode Pedersen).

Identificering af virus aktiverende proteaser for
mæslingevirus og respiratorisk syncytial virus
Projektets formål er at identificere cellulære en-
doproteaser, som kan aktivere precursor fusions-
proteinet for mæslingevirus og respiratorisk syncy-
tial virus. Aktivering af fusionsproteinet er af-
gørende for virus infektivitet. Identificering af de
aktiverende proteaser er relevant for forståelsen af
virusinfektionernes patogenese og vævstropisme.
Ligeledes er kendskab til disse proteaser nødven-
digt for vurdering af mulighederne for fremtidig
terapeutisk anvendelse af specifikke protease inhi-
bitorer ved virusinfektioner (Gert Bolt).

Projektet udføres i samarbejde med lektor dr.
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scient. Ib Rode Pedersen og professor dr. med. Al-
lan Hornsleth, IMMI.

Klinisk virologisk afdeling
Epidemiologisk undersøgelse af grønlandske
børn med mellemørebetændelse. Undersøgelser
over forekomsten af bakterielle og virale infektio-
ner hos denne patientgruppe blev afsluttet og
publiceret i 1996.

Projekter vedrørende respiratorisk syncytial virus
(RSV)
Optræden af typer og subtyper i årene 1993-95. Et
større antal RSV-stammer er blevet typebestemt
ved hjælp af PCR- og restriktionsanalyse af virus-
nukleinsyren. Dette arbejde er netop afsluttet og
er i trykken. 

Optræden af cytokiner og cytokin-receptorer.
En række af disse betændelses-relaterede faktorer
er blevet nærmere undersøgt og sat i relation til
sygdomsforløbet ved RSV-relaterede luftvejslidel-
ser. Dette arbejde nærmer sig sin afslutning.

Parvovirus B19 relaterede projekter
Forekomsten af B19-infektioner hos helt små børn
med alvorlig anæmi (Diamond-Blackfan anæmi).
Dette arbejde blev afsluttet og publiceret i 1996.

Forekomst af B19-infektioner hos patienter
med blodsygdommen Myelodysplastisk Syndrom.
Dette arbejde blev afsluttet og publiceret i 1996.

Forekomst af B19-infektioner hos børn med
akut leukæmi. Dette arbejde er gået i gang i 1996
og vil løbe over de næste par år.

Forekomst af B19-infektioner hos børn med
blodsygdommen Ideopatisk Thrombocytisk Pur-
pura (ITP). Dette arbejde er gået i gang i 1996 og
vil løbe over de næste par år.

Anførte projekter gennemføres af Allan Horn-
sleth med følgende samarbejdspartnere: Børne-
læger: Marta Nir, Kirsten Skamstup-Hansen, Hen-
rik Hasle, Kjeld Schmigelow, Susan Jensen, Lise
Jensen, Freddy Karup Petersen, Steen Rosthøj.
Øre-næse-halslæge Preben Homøe. Videnskabeli-
ge assistenter: Cand.med. Erik D. Heegaard, cand.
med. biol. Helle Knudsen og cand. scient. Jens Jo-
hansen. Laboratorieleder Laurids Siig Christen-
sen.

Parasitologi

Pneumocystis carinii
Pneumocystis carinii er en vigtig årsag til pneumo-
ni hos AIDS patienter. Denne type mikroorganis-
mer (svampe) er påvist i mange forskellige dyr, i
Danmark således også i grise. Antigen og genetisk
karakterisering af pneumocyster fra grise har vist,
at disse pneumocyster udgør en selvstændig arts-

form (P.carinii sp.f. suis). Grise er således ikke re-
servoirværter for menneskets pneumocyster.

Ultrastrukturelle undersøgelser af pneumocys-
ter fra mus, rotter og kaniner (O. P. Settnes i sam-
arbejde med M. Nielsen, Patologisk Anatomisk In-
stitut, KU og E. Dei-Cas, J-C Cailliez og E. M. Alio-
uat U42, INSERM, Villeneuve d’Ascq, Lille, Fran-
krig).

Lunger fra dyr i Københavns Zoologiske Have
undersøges fortsat for P.carinii (O. P. Settnes i sam-
arbejde med E. Eriksen, Zoologisk Have).

Der foretages immunsuppressionsstudier i grise
(O. P. Settnes i samarbejde med J. Nielsen, Statens
Institut for Virusforskning og V. Bille-Hansen, J. E.
Jorsal og S. Aa. Henriksen Statens Veterinære Se-
rumlaboratorium).

Genetisk karakterisering af pneumocyster fra
danske føl (O. P. Settnes i samarbejde med Peter
Ahrens og V. Bille-Hansen Statens Veterinære Se-
rumlaboratorium).

Genetisk karakterisering af pneumocyster fra
vilde brune rotter indfanget i Danmark (O. P. Sett-
nes i samarbejde med Ann Wakefield, Oxford
University og J. Lodal Statens Skadedyrslaboratori-
um).

Deltagelse i European Concerted Action, Bio
Med-1: Pneumocystis and Pneumocystosis.

Malaria og leishmaniasis forskning
Malaria og leishmaniasis er infektionssygdomme,
der hvert år rammer og dræber millioner af men-
nesker i den 3. verden. Sygdommene forårsages af
parasitter af slægterne Plasmodium og Leishmania.
Det langsigtede mål med forskningen er at udvik-
le vacciner og nye lægemidler mod malaria og
leishmaniasis. I forbindelse med malaria har vi i
1996 foretaget immuno-epidemiologiske studier i
Sudan og Ghana, undersøgt patogenesen ved
hjernemalaria i Ghana, afprøvet værdien af mala-
ria kemoprofylakse i Tanzanianske børn og under-
søgt immunsystemets reaktionsevne i mus med
malaria. I forbindelse med leishmaniasis har vi på-
vist at immunresponset til parasitten kan deles i et
såkaldt T-helper celle 1 og T-helper celle 2 re-
spons, karakteriseret parasitstammer fra Sudan,
undersøgt det immunpatologiske billede ved ku-
tan og visceral leishmaniasis, påvist at mange leish-
mania infektioner forløber subklinisk og defineret
antigener, der måske kan danne udgangspunkt
for en vaccine udvikling. Endelig har vi i 1996 ini-
tieret arbejde med udvikling af DNA vacciner. Af-
delingen deltager i Center for medicinsk parasito-
logi ved Københavns Universitet, som er oprettet i
samarbejde mellem Institut for Medicinsk Mikro-
biologi og Immunologi, Klinisk Mikrobiologisk af-
deling og epidemi afdelingen på Rigshospitalet
(Thor Theander, Lars Hviid, Palle Høy Jakobsen,
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Michael Kemp, Jørgen Kurtzhals, Keld Andresen i
samarbejde med Arsalan Kharazmi, Rigshospita-
let, Klaus Bentzen, Rigshospitalet og Ib Bygbjerg,
Rigshospitalet).

Interferonlaboratoriet
Laboratoriet fortsætter med et WHO-project ved-
rørende en omfattende evaluering angående stan-
dardisering af Humant Leukocyte Interferon
(Kurt Berg). EU-projektet vedr. fremkomsten af
antistoffer mod rekombinant deriverede lægemid-
ler hos patienter forventes afsluttet i 1997. Labo-
ratoriet deltager i en klinisk afprøvning af rHuI-
FN-alpha-2a mod Colitis ulcerosa på KAS, Herlev
(Søren Madsen, Paul Schlichting m.fl., HK, KB),
hvor præliminære behandlinger har vist en positiv
effekt. De forskellige parametre af interferon-sy-
stemet samt TNF-systemet undersøges nøjere med
henblik på for at finde den mulige årsag til det kli-
niske respons. Under dette arbejde er det, bl.a.,
påvist at det lokale TNF-respons ligger ca. 100 gan-
ge over serumkoncentrationerne – arbejdet for-
ventes afsluttet i 1998. Laboratoriet (KB) fortsæt-
ter sit samarbejde med Farmaceutisk Højskole
(Carsten B. Knudsen, Søren B. Christensen) og
RH (Chen Ming) vedr. en integreret metode til
behandling af, bl.a., rhinovirus infektioner, idet
det er lykkedes at renfremstille et naturstof med
en høj antiviral aktivitet, der kan potentieres af in-
terferon (rhinovirus-infektionsmodellen har vist
sig at være afhængig af TNF-alpha). Der er udført
indledende toxikologiske undersøgelser af stoffet
med henblik på at gennemføre en egentlig klinisk
afprøvning (forventes afprøvet i 1998-99)(Kurt
Berg).

Immunologi

Professor, dr. med. Søren Buus’s laboratorium
Gruppens immunologer interesserer sig især for
MHC og T celle receptor interaktionen, hvordan
T celler uddannes, hvordan T celle receptoren og
andre immunologiske molekyler overfører (sig-
nallerer) information til deres respektive celler,
og hvordan T celler indvirker på forløbet af infek-
tionssygdomme samt af kræft. En detaljeret viden
om MHC specificiteter vil få afgørende indflydelse
på vores evne til at analysere og manipulere im-
munsystemet. For nogle år siden bemærkede vi, at
peptider, som binder til samme MHC molekyler
udviser visse indbyrdes lighedstegn, såkaldte moti-
ver, og at forudsigelser af binding til et bestemt
MHC kan foretages under hensyntagen til dettes
motiv. Jo mere detaljeret motivbeskrivelserne bli-
ver desto bedre bliver forudsigelserne. Vi har for-
nyligt introduceret »Positional Scanning Combi-
natorial Peptide Libraries« (PSCPL) til at foretage

den hidtil mest gennemgribende analyse af
MHC’s bindingsspecificitet. Fordelene er adskilli-
ge: 1) Det er »unbiased«, 2) det er komplet (alle
naturlige aminosyrer i alle positioner af motivet
undersøges), 3) det er generaliserbart (samme
sæt af PSCPL kan bruges på alle MHC molekyler),
4) det reducerer antallet af undersøgelser pr.
MHC kraftigt og vigtigst 5) det forbedrer forudsi-
gelserne af peptidbinding. Vi mener derfor, at det nu
er praktisk og teoretisk muligt at foretage en total kort-
lægning af alle humane MHC specificiteter. En sådan
kortlægning kan danne grundlaget for fremtidens ratio-
nelle immunmanipulation herunder vaccineudvikling.

Vi vil analysere MHC molekylernes specificitet
ved hjælp af biokemiske peptid-MHC bindingsas-
says. Denne metodik er valgt på grund af dens en-
tydige afhængighed af det pågældende MHC,
dens kvantitative nøjagtighed og store sensitivitet.
Vi vil forbedre forudsigelserne af binding til MHC
idet vi sideløbende vil anvende algoritmer og neu-
ralt netværk. På baggrund af disse valg kan en
række eksperimentelle behov opstilles. Vi vil få
brug for oprenset MHC, mærkbare indikator pep-
tider, bindingsassay, design af peptid biblioteker
etc. En række tæt forbundne projekter er rettet
mod disse mål:

A) Rekombinant produktion af MHC moleky-
ler, antistoffer og T celle receptorer, alle efterfulgt
af oprensning,

B) identifikation af MHC bindende peptider
herunder af mærkbare indikator peptider,

C) forbedring af de nuværende peptid-MHC
bindingsassay og skabelsen af T celle receptor bin-
dingsassays, og

D) forbedring af MHC motif-identifikation ved
anvendelse af peptidbiblioteker. Et særligt tiltag er
her,

E) forsøg på at udtrykke MHC på fager med
henblik på at skabe et effektivt selektionssystem
for identifikation af både MHC og T celle recep-
tor specificiteter. Tilsammen skulle dette tillade:

F) Struktur-funktionsundersøgelser af punkt
muteret MHC,

G) masseproduktion med henblik på rønt-
genkrystal struktur undersøgelser,

H) forbedrede forudsigelser af peptidbinding
til MHC f.eks. ved at kombinere peptidbiblioteks-
data med neurale netværk. Sidstnævnte testes ved,

I) identifikation af immunogene epitoper fra
såvel tumorer som infektiøse sygdomme. Alt sam-
men skulle det lede til,

J) rationel immunmanipulation, som vi har
valgt at ville udføre ved hjælp DNA vaccinestrate-
gien. Endelig er vi involveret i,

K) udviklingen af antistoffer rettet mod tumor
peptider præsenteret af MHC med henblik på ud-
viklingen af en ny strategi for kræftterapi.
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Den totale kortlægning af alle humane MHC spe-
cificiteter kan blive et af fremtidens vigtigste red-
skaber i rationel immunterapi (dette synspunkt er
fremsat overfor EU kommissionen med opfor-
dring til at skabelsen af relevante rammeprogram-
mer). Kortlægningen vil kunne forbedre klassiske
vacciner i sygdomsforebyggelse. Det vil også mu-
liggøre en patient specifik behandling, som kan
rettes mod en allerede eksisterende sygdom (in-
fektion, cancer etc.). Endelig vil den forbedre mu-
ligheden for at identificere de(t) sygdomsvolden-
de proteiner bag autoimmune sygdomme, der
hyppigt er associeret med bestemte MHC haploty-
per. Dr.med. Søren Buus, Ph.D. Lars Østergaard
Pedersen, Ph.D. Anette Stryhn, Ph.D. Peter Sejer
Andersen, Ph.D.-stud. Sanne Lise Larsen, Ph.D.-
student Nils Jakob Vest Hansen, Ph.D.-stud. Chri-
stina Sylvester-Hvid, cand. scient. Lise Lotte
Bruun Nielsen, laborant Jeanne Stahl Hansen, la-
boranteleverne Brian Jensen, Anna-Louise Søren-
sen og stud.med. Therese de la Cour.

Struktur og funktion af T celle receptoren
T lymfocytterne spiller en meget central rolle i det
specifikke immunsystem. T lymfocytterne udtryk-
ker på deres celleoverflade en unik receptor, kal-
det T celle receptoren (TCR). Ved hjælp af TCR
kan T lymfocytterne skelne fremmed fra selv.
Gruppens forskning er centreret om at bestemme
strukturen og funktionen af TCR. Til disse under-
søgelser anvendes en række molekylærbiologiske,
proteinkemiske og cellebiologiske metoder. Ved
hjælp af computer modeller har vi forudsagt
strukturen af CD3-gamma (en af komponenterne
i TCR) og dens mulige interaktionssteder til de
øvrige komponenter i TCR. Ved at mutere i CD3-
gamma har vi efterfølgende kunne vise hvilke re-
gioner/aminosyrer, der er involveret i interaktio-
nen mellem CD3-gamma og TCRs øvrige kompo-
nenter. Rekombinant CD3-gamma og -epsilon
produceres nu med henblik på røntgen-krystallo-
grafisk struktur bestemmelse (samarb. L. Ø. Pe-
dersen, IMMI og M. Gajhede, HCØ). Vi har endvi-
dere bl.a. ved at producere kimære receptor mole-
kyler identificeret forskellige regioner af TCRs
komponenter, der er involveret i regulering af
TCRs funktion. Vi har identificeret et motiv i CD3-
gamma kædens cytoplasmatiske hale, der regule-
rer hvor mange TCR den enkelte T lymfocyt ud-
trykker. Strukturen af dette motiv er netop be-
stemt ved NMR analyser. Endvidere identificeres
hvilke molekyler dette motiv interagerer med i T
lymfocytterne. Et nærmere kendskab til struktu-
ren og funktionen af TCR vil formentlig på længe-
re sigt åbne mulighed for mere raffinerede for-
mer for immunterapi end de i dag anvendte (Car-
sten Geisler i samarbejde med Jes Dietrich, Jesper

Kastrup, Jens Peter Holst Lauritsen og Mette
Damkjær Christensen).

Immunforsvaret ved virusinfektioner
Projektets overordnede formål er at belyse sam-
spillet mellem organismens immunsystem og et
indtrængende virus. Det kliniske resultat af dette
samspil spænder fra en symptomløs infektion, der
efterlader individet med en solid immunitet, til en
massiv virusbetinget vævsskade. Det endelige ud-
fald afhænger af en lang række faktorer hos såvel
virus som vært, og helt centrale er immunsyste-
mets hhv. T cellemedierede og B cellemedierede
arm. For akutte virusinfektioner er det T celle me-
dierede immunsvar oftest af størst betydning, me-
dens antistofferne er særlig vigtige for den langva-
rige immunitet. Dette laboratorium var blandt de
første, der påviste disse forhold, og har udviklet
metoder til måling af disse parametre. Aktiverin-
gen af de centrale CD8+ T celler er studeret grun-
digt i de seneste år både med henblik på funktion
og ændring af overflademolekyler. Det er således
påvist, at bestemte molekyler (LFA-1hi, VLA-4+, L-
selectinlo) karakteriserer de T celler, der er mest
effektive i bekæmpelsen af virus, og forandrer de-
res cirkulationsmønster i organismen, således at
de selektivt kan vandre gennem karrene ud i de
inficerede organer, hvor de kan genfindes. Ved
blokering af disse overflademolekyler med mo-
noklonale antistoffer kan denne udvandring og
den deraf følgende betændelse hæmmes eller hin-
dres, og dette forhold kan få betydning ved be-
handling af inflammatoriske sygdomme.

Vore undersøgelser i et spektrum af infektioner
har klart vist, at de immunmekanismer, der kan
sikre, at virus overvindes i den akutte fase, afhæn-
ger af det enkelte virus patogenese – men også at
solid immunitet kræver aktivering af såvel T celler
som B celler. En sådan viden er det nødvendige
grundlag for udvælgelsen af nye vacciner. Ole
Marker og Allan Randrup Thomsen i samarbejde
med Ph.D.-stud., cand.scient. Jan Christensen,
Ph.D.-studerende Anneline Nansen og Spec.stud.
Camilla Lykke Andersen.

T celle reaktioner mod glykoproteiner
I det forgangne år har vi koncentreret os om T cel-
lers genkendelse af glykanholdige epitoper. Dette
undersøges ved hjælp af et glykopeptid bestående
af decapeptidet Hb 67-76, deriveret fra CBA mu-
sens hæmoglobin, som binder godt til MHC klasse
II molekylet Ek. Det vigtigste fremskridt er kom-
met fra analysen af 22 T celle hybridomers finspe-
cificitet mod glykopeptidet Hb 67-76 O-glycosyle-
ret med GalNac på den immundominante amino-
syre nummer 72. Her viste det sig at blandt 16 tes-
tede hybridomer, som alle genkendte det GalNac
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glykosylerede peptid, var der kun et der også gen-
kendte det tilsvarende GlcNac konjugerede. For-
skellen mellem de to glykopeptider er udelukken-
de i sukkergruppen hvor i GalNac OH-gruppen
på kulstofatom 3 er orienteret parallelt med pepti-
det, mens samme OH-gruppe i GlcNac er oriente-
ret vinkelret på peptidkæden. Denne diskriminati-
ons evne af alle vore T cellehybridomer på nær et,
er det hidtil stærkeste evidens for en specifik T cel-
le genkendelse af en glykan. Andre fremskridt
som bør nævnes er: 

1) Den eneste position hvor glykosylering frem-
bragte et stærkt immunogent glykopeptid var posi-
tion 72.

2) Glykosylering med en række forskellige gly-
kaner på position 72 svækkede alle bindingen til
Ek, men glykanens størrelse og kompleksitet hav-
de ringe effekt på bindingen.

3) Nogle af glykopeptiderne var immunogene,
men nogle var non-immunogene hvilket antyder,
at der kan være »huller« i T celle repertoiret mod
visse glykanstrukturer (Teis Jensen og Ole Werde-
lin i samarbejde med Morten Meldal, Carlsbergla-
boratoriet og Søren Mouritsen, M & E).

Regulation af vækst, adhærence og apoptose i
lymfocytter
Gruppens forskning fokuserer på signalering gen-
nem cytokin-receptorer, aktivering af intracellu-
lære signalveje og overførsel af transkriptionsfak-
torer til cellekernen, samt regulationen af disses
funktion i lymfocytter. Studierne omfatter cytoki-
ner af IL-2 familien (IL-2, IL-4, IL-7, IL-15) og ac-
cessoriske molekyler som CD45, der er en tyrosin
fosfatase, og CD4 og CD48 og MHC klasse II, der
er direkte eller indirekte associeret med tyrosin ki-
naser. Hensigten er at klarlægge, hvordan signal-
veje er koblet til effektorfunktioner som adhæren-
ce, apoptose og vækst af lymfomer og ved autoim-
mune og allergiske lidelser. Studierne er rettet
imod »crosstalk« mellem intracellulære signalveje
og fokuserer på tyrosinkinaser og fosfatasers rolle
i aktiveringen af den klasse af transkriptionsfakto-
rer, som benævnes Signal transducers and activa-
tor of transcription eller Stat proteiner. Farmako-
logisk manipulation af signalprocesserne og effek-
torfunktionerne studeres med det formål at blot-
lægge angrebspunkter for fremtidig immunterapi
(Niels Ødum i samarbejde med Mette Nielsen,
Jens Gerwien og Johannes Brockdorff, Lene Søn-
derbye, Bente Langvad Hansen, gæsteforskerne,
Tord Labuda (Lunds Universitet) og Clare Amos
(University of Sheffiels), Anders Woetmann An-
dersen, Maj-Brit Nielsen, og Mette Nordahl).

Arbejde inden for kollegiale organer:
Ib Rode Pedersen er institutleder for IMMI, for-

mand for virologisk selskab, medlem af bestyrel-
sen for Danmarks Mikrobiologiske Selskab. Med-
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ved bedømmelsen af 1 adjunktur og 4 Ph.D. af-
handlinger.

Hanne Colding er medlem af 7.-8. og 12. seme-
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stillingsudvalg, som repræsentant for de universi-
tetsansatte.

Bente Langvad Hansen er administrator af insti-
tuttets prægraduate undervisning og har som sup-
pleant i studienævn for medicin deltaget i studie-
nævnets løbende bestræbelser på at omlægge det
medicinske studium. Er desuden tillidsrepræsen-
tant for magistre. 

Allan Randrup Thomsen har været sekretær i
Immunologisk Selskab og medlem af styregrup-
pen for Bioteknologisk Center for Cellulær Kom-
munikation. Har endvidere været medlem af be-
dømmelsesudvalget for en Ph.D.-afhandling.

Ole Marker har været suppleant til Det sund-
hedsvidenskabelige Fakultetsråd, medlem af fa-
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lem af de af studienævnet nedsatte 2., 3., og 5. se-
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get vedrørende en Ph.D.-afhandling og 2 doktor-
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nal Sundhed (Tropemedicin og Hygiejne). Han
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fylakse ved kongenit toxoplasmose. Et littera-
turstudie (stud.med. Liselotte Hyldested)

Niels Ødum har været medlem af forskningsud-
valget under Dansk Selskab for Klinisk Immunolo-
gi, samt af Ph.D.-stipendieudvalget ved Molekylær
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referee ved flere internationale tidsskrifter.
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Universitet. Sverige.
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Robert G. Whalen, Department of Molecular Bio-
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Farmakologi

Farmakologisk Institut

Forskningsprojekter:

1. Allergiske, inflammatoriske og immunologi-
ske lidelser: Basale mekanismer, diagnostik og
medikamentel behandling
1.1 Mediatorer fra mastceller menes helt eller del-
vist at forårsage symptomerne ved allergiske lidel-
ser af type I (høfeber, nældefeber, astma, etc.).
Udviklingen af nye lægemidler og behandlings-
principper ved disse sygdomme er betinget af et
nøje kendskab til de mekanismer, der medvirker i
mastcellereaktionen. Rottemastceller kan isoleres
til en næsten ren cellepopulation og er derfor vel-
egnede til studier af cellulær funktionsregulation.
Sådanne undersøgelser er ikke blot af relevans for
forståelsen af patofysiologiske mekanismer og be-
handling ved allergiske sygdomme, men er af vi-
dere interesse, idet analoge processer er væsentli-
ge for normalfunktion af en række celletyper og
for patologiske reaktioner ved inflammation og
malignitet. Undersøgelserne har specielt fokuse-
ret på calciums og protein kinase C’s rolle i stimu-
lations-respons koblingen (projektet har i mere
end 2 år haft betydeligt reduceret aktivitet på
grund af fakultære opgaver, se øvrige aktiviteter)
(N. Grosman).

1.2 Mekanismerne for de cellulære effekter af en
række teststoffer, som er kendt for at påvirke for-
skellige calcium-regulerede signalsystemer, er ikke
fuldt afklaret. Afledt af ovennævnte studier under-
søges et udvalg af sådanne stoffers indvirkning på
aktiviteten af calcium-ATPasen i cellemembraner
fra rotteleukocytter og -hjerne (N. Grosman, A.
Ravn-Jonsen, S. Edelfors).

1.3 Mikroorganismer og deres produkter mistæn-
kes for at spille en vigtig rolle for udløsning og
forværring af astma og andre luftvejslidelser. Vore
undersøgelser tyder på, at dette skyldes deres evne
til at inducere mediatorfrigørelse, eller forstærke
en svag mediatorfrigørelse. Undersøgelserne for-
ventes at kaste nyt lys over infektionsbetingede og
arbejdsudløste lidelser både med hensyn til ny cel-
lebiologisk viden, patogene mekanismer, nye be-
handlingsmuligheder og sporing af skadelige stof-
fer i arbejdsmiljøet. Vi har fundet, at bakterier,
forskellige bakterieprodukter (LPS, peptidogly-
kan) samt svampe og deres gasser (voc’er) frigør

histamin. Der er 3 mekanismer: En allergisk (IgE-
medieret) og en ikke-allergisk (to forskellige me-
kanismer). En undersøgelse af deres betydning
ved indeklimasyge i svinestalde og vandskadede
bygninger med svampeproblemer er nu igang.
Projektet satser desuden på en dyberegående un-
dersøgelse af de ikke-allergiske mekanismer. En
anden vigtig virkning er, at bakterieprodukter li-
gesom virus og mikrosvampe kan forstærke (po-
tensere) histaminfrigørelse. Mekanismen ved po-
tenseringen undersøges. Den skyldes muligvis kar-
bohydrater, som indgår i bakterie- og svampespo-
revæggen, i LPS samt i influenza A virus. Her er
glucan, galactan og poly-N-acetylglucosamin af
særlig interesse. Potenseringen ophæves af for-
skellige monosaccharider (galactose, N-acetylglu-
cosamin m.m.). Foruden undersøgelse af media-
torfrigørelse fra basofile leukocytter, vil også lun-
gemastceller og epiteliale celler opnået ved bron-
koalveolær lavage blive undersøgt. Patienter med
astma, kronisk bronkitis, indeklimasyge, samt nor-
male individer inkluderes. Da mikroorganismer
stimulerer celler til frigørelse af cytokiner, vil cyto-
kiners evne til mediatorfrigørelse og potensering
ligeledes blive undersøgt. Undersøgelser af adhe-
sionsmolekyler, essentielle for den allergisk-in-
flammatoriske proces, ønskes også medinddraget
(S. Norn, O. Larsen; nogle projekter i samarbejde
med P. Stahl Skov, Referencelaboratoriet, H. Per-
min, F. Gyntelberg og H. Meyer, Rigshospitalet, S.
Gravesen, ALK, T. Sigsgård, Arbejdsmedicinsk In-
situt, Århus, P. Clementsen, Gentofte Hospital, C.
H. Mordhorst, Statens Serum Institut).

2. Kardiovaskulær og renal farmakologi

2.1 Diuretikas farmakodynamik
Projektets formål er at belyse diuretikas tubulære
og hæmodynamiske virkninger, herunder især
kompensatoriske modregulationsmekanismer ud-
løst af diuretikabehandling. Som forsøgsmodel
anvendes ubedøvede rotter med permanente ka-
tetre. I en længerevarende forsøgsrække har vi un-
dersøgt de renale kompensationer ved kronisk be-
handling med loop-diuretika og tiazider, samt me-
kanismerne for synergismen mellem disse. Endvi-
dere foretages løbende undersøgelser over meka-
nismerne for diuretikas antihypertensive effekt og
for den antidiuretiske effekt ved diabetes insi-
pidus (S. Christensen, J. S. Petersen, T. Jonassen,
K. Haugan, J. Spannow).

2.2 Lithiumclearance som markør for proksimal
Na-reabsorption
Under normale fysiologiske forhold reabsorberes
Lithium parallelt med NaCl og vand i nyrernes
proksimale tubuli, men kun i ringe udstrækning
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længere distalt i nefronet. Li clearance kan derfor
benyttes som kvantitativt mål for udstrømningen
af tubulusvæske fra de proksimale tubuli og – i for-
bindelse med GFR bestemmelse – til beregning af
proksimal og distal Na-reabsorption. Projektet har
til formål at afprøve hypotesen om Li-ionens se-
lektive proksimale reabsorption og at vurdere un-
der hvilke forhold hypotesen ikke er holdbar, her-
under især elektrolytmangeltilstande (S. Christen-
sen, J. Spannow, M. Emamifar, M. Shalmi, J. S. Pe-
tersen i samarbejde med K. Thomsen, Psykofar-
makologisk Laboratorium, Psykiatrisk Hospital,
Århus).

2.3 Patofysiologiske mekanismer ved kronisk ny-
reinsufficiens
Lithiumbehandling medfører hos nyfødte rotter
interstitiel nefropati ledsaget af hypertension og
kronisk nyresvigt. Modellen karakteriseres bl.a.
ved glomerulære forandringer, idet nogle glomer-
uli hypertrofierer, medens andre, tilsyneladende
atubulære glomeruli, atrofierer. Modellen danner
basis for fortsatte morfologiske studier over pato-
genesen for kronisk nyreinsufficiens (S. Christen-
sen, J. S. Petersen i samarbejde med Niels Marcus-
sen, Patologisk Institut, Århus Kommunehospi-
tal).

2.4 Natriumretentionsmekanismer ved eksperi-
mentel levercirrhose 
Patogenesen bag natriumretentionen ved lever-
cirrhose er ukendt. Vi har udviklet en rottemodel
på eksperimentel levercirrhose, der karakteriseres
ved natriumretention forud for en stigning i Pal-
dosteron og vasopressin. I denne model har vi
påvist øget natriumreabsorption og cellulær hy-
pertrofi i det tykke ascenderende ben af Henle’s
slynge. De foreløbige resultater tyder på, at vaso-
pressin spiller en permissiv rolle for disse tubu-
lære ændringer. Aktuelt undersøges betydningen
af øget renal sympatisk nerveaktivitet, angiotensin
II og aldosteron for de beskrevne forandringer i
rotter med eksperimentel levercirrhose (T. Jonas-
sen, A. M. Sørensen, S. Christensen, J. S. Petersen
i samarbejde med N. Marcussen, Patologisk Insti-
tut, Århus Kommunehospital og S. Nielsen, Ana-
tomisk Institut, Århus Universitet).

2.5 Proteinuri ved akut myokardieinfarkt
(AMI)
Akut proteinuri optræder i forbindelse med AMI.
Vi har etableret en rottemodel, hvor AMI fremkal-
des ved afsnøring af venstre koronararterie og ud-
viklet metoder til måling af albumin og andre
plasmaproteiner i rotteurin. Modellen vil blive an-
vendt til karakterisering og belysning af mekanis-
merne ved post-AMI proteinuri (J. S. Petersen, S.

Christensen, J. Spannow, i samarbejde med S. H.
Nielsen og E. Magid, Klinisk-Kemisk afd., Sundby
Hospital). 

2.6 Antihypertensiv effekt af det perorale anti-
diabetikum metformin
Vi har vist, at metformin har en akut blodtryks-
sænkende virkning i spontant hypertensive rotter
som medieres af et fald i den perifere sympatiku-
stonus. Vi har foreløbigt identificeret to virknings-
mekanismer: 1) En centralnervøs virkningsmeka-
nisme som udløses ved lave doser, og 2) en perifer
ganglionblokerende virkning som ses ved høje do-
ser. Aktuelt følges disse iagttagelser op med un-
dersøgelser af blodtryks- og adfærdsvirkninger af
kronisk intracerebroventrikulær infusion af met-
formin samt mikroinjektionsforsøg hvor metfor-
min’s angrebspunkt i hjernen forsøges identifice-
ret (J. S. Petersen, D. Andersen, K. Haugan, S.
Christensen i samarbejde med G. F. DiBona, Uni-
versity of Iowa, U.S.A., K. Varner, Wen Liu og D.
Kapusta, University of Louisiana, New Orleans,
U.S.A. og M. Muntzel, City University of New York,
New York City, U.S.A.).

2.7 Aquaporin2 (AQP2) og distal vandre-
absorption
Inden for de sidste få år er det lykkedes at identifi-
cere og kvantitere de vasopressin-følsomme vand-
kanaler (AQP2) i samlerørene. Et nystartet pro-
jekt søger at belyse ændringer i ekspression og in-
tracellulær distribution af AQP2 ved forskellige
farmakologiske og patologiske tilstande (lithium,
diuretika, hjerteinsufficiens, levercirrose m.fl.) (S.
Christensen, J. S. Petersen og T. Jonassen i samar-
bejde med S. Nielsen, Anatomisk Institut, Århus
Universitet).

3. Neuropsykofarmakologi

3.1 Receptorstudier
Kvantitative receptormålinger baseret på bin-
dings-kinetiske analyser af cellemembran-præpa-
rationer har i en årrække været den vigtigste me-
tode i såvel vore kliniske som dyreeksperimentelle
undersøgelser. Denne metode supplerer vi i sti-
gende omfang med kvantitativ autoradiografi, selv
om denne metode endnu ikke er ligeså nøjagtig
som den bindingskinetiske analyse. Tekniske
fremskridt kombineret med fremkomsten af sta-
dig bedre ligander tyder dog på at metoden efter-
hånden bliver tilfredsstillende også til kvantitative
målinger. Til kvalitative studier af receptor-forde-
linger er autoradiografi uovertruffen og vi er her i
gang med en kortlægning af en række receptorer
i rottehjerne, specielt alle de serotoninreceptorer
vi overhovedet har teknisk mulighed for at under-
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søge. I en anden type kvalitative studier anvender
vi den såkaldte dissociationskinetiske metode til at
undersøge strukturen af forskellige receptorer og
andre funktionelle proteiner. I tidligere arbejder
har vi beskrevet denne metodes anvendelsesmu-
ligheder, og senest har vi vist, at forskellige farma-
ka er i stand til at inducere allosteriske ændringer
i transportproteinerne for serotonin, noradrena-
lin og dopamin; for tiden bruger vi metoden til at
undersøge en bestemt serotoninreceptor i forskel-
lige hjerneområder med henblik på at se om den
skulle findes i flere former, afhængig af varieren-
de transcriptionelle modifikationer. På den klini-
ske side deltager vi i en undersøgelse af depressive
patienter, der behandles med en kombination af
et anerkendt antidepressivt lægemiddel og en
hæmmer af en bestemt serotoninreceptor (5HT-
1a), som menes at bremse virkningen af det anti-
depressive lægemiddel (E. Mellerup, P. Plenge, L.
Torup, P. Nedergaard, H. Dam, M. Balslev Jør-
gensen).

3.2 Undersøgelse af apolipoprotein E isotypens
betydning for den synaptiske remodellering i
Alzheimers sygdom
Apolipoprotein E har 3 almindeligt forekommen-
de alleler hos mennesket. En amerikansk forsker-
gruppe var først til at vise, at allelen E4 var overre-
præsenteret blandt patienter med Alzheimers syg-
dom og at det tilsvarende protein, ApoE E4, var
den væsentligste risikofaktor for den sent debutte-
rende Alzheimers sygdom. Vi har etableret analy-
sen for apolipoprotein E allelerne som en restrik-
tionsenzym analyse af PCR forstærket genetisk ma-
teriale fra en blodprøve. Analysen indgår som et
væsentligt led i H:S Neurocenterets Demenskli-
niks demensudredningsprogram. Vi har endvide-
re benyttet metoden til at undersøge apolipopro-
tein E isotypen i en række autopsier fra patienter
med Alzheimers sygdom, og med traumatisk hjer-
neskade. Vi antager, at apolipoprotein isotypen
har større betydning for initieringen af Alzhei-
mers sygdom end for progressionen (O. S. Jør-
gensen og H. S. Mogensen).

3.3 Expression af glutamat receptor subtyper i
dyrkede neuroner fra rotte cerebellum
Koncentrationerne af mRNA’er for NMDA recep-
torens obligatoriske subunit (NMDAR1) og AMPA
receptor subunit’en (GluR2) i dyrkede cerebella-
re granula celler blev fulgt med kompetitiv PCR.
Når cellerne modnedes i kultur steg koncentratio-
nen af NMDAR1 mRNA, medens koncentratio-
nen af GluR2 mRNA forblev uændret. 

Det relative expressions niveau af AMPA recep-
tor subunits (GluR1-4) blev søgt klarlagt. Vi fandt,
at den relative expression af GluR1 steg, når cel-

lerne blev dyrket under depolariserende betingel-
ser (H. S. Mogensen og O. S. Jørgensen).

3.4 Hippocampale neuroner i primær kultur
Kulturer af hippocampale celler fra nyfødte rotter
blev karakteriseret m.h.t. overlevelse og antal af
GFAP positive astrocytter. Ca2+ og H+ blev målt
samtidig på enkelt neuroner dyrket i nærvær eller
fravær af beta amyloid peptid, der menes at forår-
sage Alzheimer demens. Vi fandt at neuroner dyr-
ket i nærvær af beta amyloid peptid havde for-
højet intracellulær Ca2+ og H+ koncentrationer
(H. S. Mogensen, O. S. Jørgensen, i samarbejde
med S. Morris, University of Missouri, Kansas City,
USA).

3.5 Associationssystemer, plasticitet og dyremo-
deller
Vort arbejde fokuserer på funktionelle forhold
omkring hjernens »associationssystemer«, pri-
mært præfrontale og limbiske – herunder især
hippocampale – strukturer. Specielt arbejdes med
de funktionelle interaktioner mellem det
præfrontale og hippocampale system. Vi under-
søger bl.a., hvorledes de strukturelt definerede
præfrontale og hippocampale systemer samt de
neurokemisk definerede cholinerge, catecholami-
nerge og serotonerge systemer bidrager til medie-
ringen af et antal opgaver af typen »place lear-
ning«, samt hvorledes beskadigelse inden for et af
de omtalte systemer påvirker funktionelle forhold
inden for de øvrige systemer. En række delprojek-
ter inden for denne forskningslinie beskæftiger
sig med det neurale grundlag for informationslag-
ring og dermed hukommelsens neurobiologi. Da
det funktionelle samspil mellem på den ene side
hjernens cholinerge system og på den anden side
de serotonerge og noradrenerge systemer mulig-
vis er af væsentlig betydning for symptomudviklin-
gen i forbindelse med Alzheimer´s demens, søger
vi i en af vore hovedforskningslinier at udnytte
vore resultater og metoder inden for dette områ-
de til udviklingen af forbedrede dyremodeller for
denne sygdom. Vort dyremodelbaserede arbejde
omkring Alzheimer´s demens søger dels at belyse
det mulige neurale grundlag for demensudvikling
og dels at udvikle og anvende forbedrede dyremo-
deller til afprøvning af nye farmakologiske be-
handlingsmetoder, som potentielt kan begrænse
og sinke symptomudviklingen (J. Mogensen, G.
Wörtwein og A. Moustgaard).

3.6 Neuropeptid Y (NPY) og epilepsimodeller
Mængden af NPY i CNS overgår alle andre kendte
neuropeptider. Fordi NPY overvejende findes i in-
terneuroner, kunne NPY tænkes at være vigtig for
regulation af regional neuronal excitabilitet. En
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antiepileptiform effekt af NPY er rapporteret in vi-
tro. Under mit Ph.D.-projekt er en antiepileptisk
effekt af NPY for første gang blevet påvist in vivo:
Intraventrikulær injektion af NPY hæmmede kraf-
tigt epileptiform EEG aktivitet efter elektrisk sti-
mulation og kemisk inducerede motorkramper.
Denne effekt blev medieret af en nyligt klonet re-
ceptor, der overvejende findes i CNS. Således vil
specifikke NPY agonister måske kunne udgøre en
helt ny terapiform ved epilepsi med potentielt
færre perifere bivirkninger end mange nuværen-
de antiepileptika (D. P. D. Woldbye).

4. Organiske opløsningsmidlers toksiske effekter
Målet med projekterne er at finde biokemiske og
morfologiske ændringer i CNS, der forklarer de
symptomer, der ses efter eksposition med organi-
ske opløsningsmidler i erhvervssammenhæng og
ved snifning, samt at undersøge om eksposition
under graviditet med organiske opløsningsmidler
påvirker fostret varigt. På grund af deres lipofile
egenskaber optages opløsningsmidler let i nerve-
systemet. Da en lang række undersøgelser indike-
rer, at specielt nervecellemembranens funktion
ændres, måles membran-ATPase aktiviteten,
»membrane fluidity« samt nervecellens intracellu-
lære Ca2+ concentration målt med FURA2-teknik.
Sidstnævnte metode har afsløret, at visse op-
løsningsmidler fremkalder lækager i nervecellen.
Det undersøges derfor, om der er sammenhæng
mellem lækagen og erkendt neurotoksisk effekt.
Opløsningsmidler anvendes i stigende grad som
rusmidler (snifning). De anvendte høje doser
medfører let iltmangel med dannelse af iltradika-
ler, der beskadiger cellemembranen. Derfor be-
stemmes hyppigt anvendte opløsningsmidlers ef-
fekt på radikaldannelsen. I samarbejde med U.
Hass og S. Lund, Arbejdsmiljøinstituttet, under-
søges udvalgte opløsningsmidlers effekt på hjer-
nen efter eksposition i fosterperioden. En mulig
effekt søges klarlagt med samme parametre som
ovenfor (S. Edelfors, A. Ravn-Jonsen)

5. Lægemiddelbivirkninger
Projektet »The incidence of serious diseases with
frequent iatrogenic aetiology in European coun-
tries« er under publikation i samarbejde med M.
Andersen og D. Gaist.

Et samarbejdsprojekt, støttet af bevilling fra
EU`s Biomedicinske forskningsprogram: »Adverse
Drug Reactions (ADR) signal analysis project«,
gennemføres i samarbejde med R. Edwards, WHO
Collaborating Centre for International Drug Mo-
nitoring, Uppsala, IMS International Drug Moni-
toring, Uppsala og medarbejdere fra IMS Interna-
tional, London. Formålet er at udvikle procedure-
mæssige og statistiske metoder til vurdering af

ADR signaler fra WHO databasen i Uppsala i rela-
tion til demografiske data, bl.a. fra IMS databasen.
Projektet forventes at resultere i et system til vur-
dering af ADR signaler i EU og andre regioner,
som sikrer at højrisiko situationer for nye læge-
midler identificeres tilstrækkelig tidligt til at læge-
middelkatastrofer kan forebygges (J. Schou).

6. Anæstesiologiske undersøgelser
Der er udviklet et i praksis anvendeligt system til
korrektion og overvågning af trykket i trachelka-
tetres cuff. Systemet består af en ventil monteret
på trachealkatetrets spids og et luftreservoir som
kan kompensere for trykændringer i cuffen, hvil-
ket bl.a. kan skyldes ændringer i tracheas tonus og
dermed diameter. Luftreservoiret har en indika-
tor der viser ekvilibreringtrykket. Med en hurtig
regulation af cufftrykket, som ovenfor omtalt, for-
ventes det at den hyppige frekvens af aspiration
forbi cuffen til lungerne kan reduceres og at tryk-
skader på trachealslimhinden kan undgås. Ventil-
systemet og luftreservoiret er patenteret i Dan-
mark, U.S.A. og Europa.

Siden 1974 har man vidst at N2O under anæste-
si kan diffundere ind i trachealkatetres cuff og øge
tryk og volumen. Dette modvirkes i praksis ved
forskellige metoder til trykaflastning. Det har ikke
tidligere været vist at oxygen på samme måde kan
øge tryk og volumen, men i mindre udtalt grad.
Laboratorieforsøg har vist at trykket i højvolumen-
cuffs i løbet af 12 timer kan øges 3 til 4 gange med
100% oxygen og 20 til 80% med 50% oxygen (N.
Lomholt).

Afdeling for klinisk farmakologi og toksikologi

7. Toksikologi, miljømedicin og klinisk farma-
kologi
Afdeling for Klinisk Farmakologi og Toksikologi
blev oprettet i 1996 under ledelse af lektor Steffen
Loft. Forskningsgruppen er en del af Clinical
Pharmacology Network Copenhagen, som des-
uden består af Klinisk Farmakologisk Afdeling Q,
RH (professor Henrik Enghusen Poulsen), Klinisk
Farmakologisk Afdeling, BBH og Klinisk Farma-
kologisk Afdeling KAS. Gentofte. Netværket er op-
rettet med henblik på forskning og uddannelse i
klinisk farmakologi og er finansieret af bevillinger
fra industri-, forsknings og undervisningsministe-
riet samt medicinindustrien.

Afdelingens overordnede målsætning er at for-
ske i metaboliske processers betydning for frem-
medstoffers effekter i mennesket. Der fokuseres
på dannelse og effekter af reaktive oksygenforbin-
delser og i enzymatisk omsætning af fremmedstof-
fer. Den overordnede strategi er en kobling mel-
lem in vitro metoder, dyreforsøg og epidemiologi-
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ske/mekanistiske studier med anvendelse af bio-
markører hos mennesker.

7.1 Reaktive oksygen forbindelser (ROS) som
skademekanisme: Muligheder for farmakologisk
intervention

7.1.1 Oksidativ DNA-skade
Oksidativ DNA-skade, dens rolle som kræftudlø-
sende og fertilitetsbegrænsende årsag og determi-
nerende faktorer undersøges hos mennesker og i
dyremodeller. 

Hos mennesker måles den oksidative DNA ska-
dehastighed ved udskillelse af reparationsproduk-
tet 8-oxodeoxyguanosin i urinen. Her undersøges
effekten af rygning og ophør hermed (S. Loft, H.
E. Poulsen, A.-J. Larsen, i samarbejde med Phillip
Tønnesen, KAS Gentofte) samt en række er-
hvervsmæssige eksponeringer for luftforurening,
først og fremmest dieseludstødning (Det strategi-
ske miljøforskningsprogram). Intervention med
forskellige antioksidanter undersøges hos store ry-
gerpopulationer (S. Loft, H. E. Poulsen, samarbej-
de med J. Salonen, Kuopio, SF). I en igangværen-
de undersøgelse med 5-20 år gamle urinprøver fra
3 europæiske biobanker bliver det muligt at vise
om den oksidative DNA-skadehastighed kan for-
udsige risikoen for senere at få kræft.

I en rottemodel forsøger vi at reproducere og
udbygge tidligere iagttagelser hos mennesker af
en beskyttende effekt af rosenkål i store mængder
på DNA skaden. Foreløbigt kan kogte rosenkål og
et ekstrakt nedsætte både spontant og ekstraindu-
ceret skadehastighed og vævsniveauer af DNA-ska-
de. Arbejdet vil fortsætte med identifikation af de
aktive komponenter (S. Loft, H. E. Poulsen, X.
Deng). 

Mekanismen for DNA-beskadigelse fra benzen,
som er en leukæmiinducerende luftforurenings-
komponent fra biludstødning, undersøges i rela-
tion til peroxynitrit, der især dannes af nitro-
genoksid og superoksid ved inflammation. Ben-
zen kan især sammen med peroxynitrit inducere
oksidativ DNA skade, som måles ved 8-oxodeoxy-
guanosin i DNA og enkeltcellegelelektroforese af
knoglemarv (S. Loft, H. E. Poulsen, T. Jingshen).

Nitrater frigiver nitrogenoksid og inducerer su-
peroksiddannelse, som kan føre til peroxinitrit-
dannelse. I rotter undersøges om nitroglycerin
sammen med N-acetylcystein medfører 8-deoxygu-
anosindannelse i DNA (S. Loft, H. E. Poulsen, B.
Borgbjerg, i samarbejde med J. Aldershvile, RH).

I sæd-DNA fra mennesker er der betydelig oksi-
dativ skade målt ved 8-oxodeoxyguanosin (S. Loft,
H. E. Poulsen i samarbejde med bl.a. Niels-Erik
Skakkebæk og Jens Peter Bonde). I en popula-
tionsundersøgelse med gentagen sædprøvetag-

ning undersøges determinerende faktorer. I en
rottemodel undersøges om miljøfaktorer, især
østrogene stoffer, kan inducere sådan skade (S.
Loft, H. E. Poulsen, A. Wellejus).

7.1.2 Regulation af plasma-antioksidanter, spe-
cielt C-vitamin 
C-vitamin er den vigtigste nutritionelle vandoplø-
selige antioksidant, mens E-vitamin og carotenoi-
der udgør de vigtigste nutritionelle fedtopløselige
antioksidanter. Forholdet mellem oksideret og re-
duceret C-vitamin, som måles i plasma med en ny-
udviklet HPLC-metode synes at være et mål for ok-
sidativt stress. I rygeophørsstudier og befolknings-
undersøgelser belyses tidsforløbet af ændringer i
antioksidanter og relationer til ovennævnte mar-
kører for oksidativ DNA skade (S. Loft, H. E. Poul-
sen og A.-J. Larsen).

7.1.3 Atherosclerose
Oksidation af lipoproteiner formodes at være væ-
sentlige ved udvikling af atherosclerose. Effekten
af intervention med rygeophør og forskellige an-
tioksidanter på lipoproteiner og deres oksiderbar-
hed undersøges hos store rygerpopulationer (S.
Loft, H. E. Poulsen, i samarbejde med J. Salonen,
Kuopio, SF, og Phillip Tønnesen, KAS Gentofte).

7.1.4 Pankreatitis
ROS rolle ved pankreatitis acuta belyses i rottemo-
deller med henblik på mulig intervention med an-
tioksidanter. Begge de undersøgte modeller, som
er injektion af galdesalt i pankreasgangen og over-
stimlutation af pankreas med hormon, tyder på at
oksidative skader ikke er væsentlige ved pankreati-
tis (S. Loft, H. E. Poulsen, P. Kruse).

7.2 Nitrogenoksid og nitrattolerance: Mekanis-
mer belyst i rottemodeller
Nitrogenoksid er et radikal i familie med reaktive
oksygenforbindelser. NO er en væsentlig regula-
tor af kartonus, indgår i inflammatoriske cellers
cytotoxiner og er neuromediator. Nitrater virker
kardilaterende ved frisætning af NO, men toleran-
ce ved den terapeutiske anvendelse er et stort kli-
nisk problem. Gennem rottemodeller i form af
hæmodynamik i kateteriserede dyr in vivo, endo-
teldenuderet aorta og karstrips søges mekanismer
belyst med hensyn til thiolers rolle, øget endote-
lial dannelse af superoksid og skæbnen for nitro-
genoksid dannet fra nitrater og i endotelet. Des-
uden undersøges evt. oksidativ skade forårsaget af
disse radikaler på bl.a. DNA (B. M. Borgbjerg, S.
Loft, H. E. Poulsen, i samarbejde med J. Alders-
hvile og S. Bosgaard, Medicinsk afd. B, Rigshospi-
talet).
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7.3 Metabolisme af lægemidler og andre 
fremmedstoffer: Relation til ønskede 
og uønskede effekter

7.3.1 Testikelcancer og metaboliske risikofaktorer
Den stigende forekomst og geografiske variation
af testikelkræft tyder på at miljøfaktorer er væsent-
lige, men de har endnu ikke kunnet identificeres.
De fleste kræftfremkaldende miljøfaktorer elimi-
neres eller aktiveres fra procarcinogener til car-
cinogener ved metabolisme, som kan variere indi-
viduelt, evt. polymorft. I et case-referent design
med ca. 500 deltagere undersøges om en række
aktiviteter af fremmedstofomsættende enzymer,
målt direkte ved substratomsætning eller ved
genotypning, er risikofaktorer for testikelkræft (K.
Vistisen, S. Loft, H. E. Poulsen, samarbejde med J.
H. Olsen, Kancerregisteret og Det strategiske Mil-
jøforskningsaprogram).

7.3.2 Nikotins metabolisme: Effekter og interak-
tioner
Nikotin’s metabolisme er kompliceret og der er
flere mulige aktive metabolitter. Ved hjælp af hu-
mane og rotte levermikrosomer og bioteknologisk
fremstillede rene cytokrom P450 enzymer under-
søges nikotinmetabolisme og potentielle interak-
tioner. I rottemodel undersøges metaboliske inter-
aktioner og konsekvenser for moderstof og meta-
bolitniveauer i målorganet. Humanrelevante po-
tentielle interaktioner planlægges undersøgt i fri-
villige raske forsøgspersoner (S. Jørgensen, S.
Loft, H. E. Poulsen).

7.3.3 Disulfirams effekt og bivirkninger relateret
til metabolisme
Efficacy og bivirkninger af disulfiram undersøges i
relation til dosis og metabolisering bedømt ved
måling af de aktive metabolitter i plasma i et kine-
tikstudie og i en kontrolleret klinisk undersøgelse
med 400 alkoholmisbrugere i disulfiram eller pla-
cebobehandling (B. Ørskov, S. Loft, H. E. Poul-
sen, i samarbejde med H:S alkoholafdelinger ved
F. Hardt og U. Becker).

7.3.4 CYP1A2’s rolle for mutagenicitet af aro-
matiske aminer
CYP1A2 (cytokrom P4501A2) kan aktivere aroma-
tiske aminer til hydroxylaminer ved oksidation.
Mutageniciteten af udvalgte aromatiske aminer
undersøges i cellelinier transfekterede med hu-
mant CYP1A2 (L.-L. Ringby, S. Loft, H. E. Poul-
sen).
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Patologi

Øjenpatalogisk Institut

Historie:
Siden september 1941 har al øjenpatologi i Dan-
mark været centraliseret. I begyndelsen udførtes
øjenpatologi på Rigshospitalets øjenafdeling ved
afdelingens laboratorium, hvor den første læge-
ansættelse i faget fandt sted den 1. oktober 1946.

Et selvstændigt laboratorium med eget annu-
um, blev oprettet i 1959, men lokalerne forblev på
Rigshospitalets øjenafdeling, indtil laboratoriet i
1966 overflyttedes til lokaler på Rigshospitalet, Ta-
gensvej.

I 1972 fik laboratoriet institutstatus, og i 1977
overflyttedes det til de nuværende lokaler i Tei-
lum-Bygningen, Frederik V’s Vej 11.

I 1978 oprettedes ved Københavns Universitet
et ordinært professorat i øjenpatologi, der trådte i
funktion den 1. april 1979. 

Instituttet er ikke opstået hverken ved deling af
et institut eller ved sammenlægning af flere insti-
tutter.

Instituttets tilblivelse og historie er beskrevet i S.
Ry Andersens bog: »Med lup og pen«; en øjenpa-
tologs betragtninger, fra forlaget Scriptor, Køben-
havn, 1988.

Forskningsvirksomhed:
Instituttets forskningsaktiviteter omfatter okulær
onkologi, hornhindelidelser, okulær immunologi
og histopatologisk specialmetodik. Som eksem-
pler på Instituttets forskning skal nedennævnte
emnegrupper anføres:

1. Okulær onkologi
1.1 Instituttet er center for histopatologiske un-
dersøgelser af øjne og væv fra øjne og øjenomgi-
velser fra hele landet. Instituttet fører en lands-
dækkende database, der indeholder histologiske
og kliniske data over alle maligne uveamelanomer
(pigmenterede kræftsvulster i øjets regnbue- og
årehinde).

1.2 Tumorerne undersøges histopatologisk, hi-
stokemisk og elektronmikroskopisk. Med mono-
specifikke antistoffer undersøges indholdet af
vævskarakteristiske proteiner.

1.3 Transvitreal retinochorioideal biopsi. Ved
en speciel biopsiteknik udtages biopsier fra glasle-
geme, nethinde og årehinde hos patienter med
medfødte lidelser eller med læsioner mistænkt for

malignitet (J. U. Prause, E. Scherfig, Rigshospita-
lets øjenafdeling).

1.4 Undersøgelse af P-glycoprotein forekomst i
retinoblastomer (K. Kiss, O. A. Jensen). 

1.5 En dyreeksperimentel model for maligne
uveamelanomer er under udvikling. Væv fra hu-
mane tumorer dyrkes på ryggen af nøgne mus (S.
Heegaard). 

2. Sjögrens syndrom
2.1 Sjögrens syndrom, er en generaliseret kirtel-
dysfunktion på autoimmun basis. Fælleseuro-
pæiske sygdomskriterier for syndromet er etable-
ret i EU-regi (J. U. Prause).

2.2 Evaluering af sygdomskriterier og objektive
okulære tests samt epidemiologi ved primært
Sjögrens syndrom (K. Bjerrum).

2.3 Undersøgelse af farmakas indflydelse på he-
ling af iatrogent inducerede corneale ulcera på
kaniner (S. Johansen, S. Heegaard, J. U. Prause).

2.4 Studier af musemodel for primært Sjögrens
syndrom (SS). Der arbejdes med semiallogene
transplantationskimærer, som udvikler en exok-
rinopati, som kan sammenlignes med kirtelmani-
festationerne hos patienter med Sjögrens syn-
drom. Reaktionen udvikles hos mus, når immun-
kompetente celler fra indavlede donorer (hom-
ozygote for vævstype H-2d) overføres til voksne,
ikke-bestrålede hybridrecipienter (heterozygote
for vævstype H-2d).

Én af de dyremodeller for SS, som gruppen (A.
Ussing, I. Sørensen, J. U. Prause) har udviklet, vi-
ser Sjögren-manifestationer uden symptomer på
nyresygdom. Den SS-lignende kirtelinflammation
har samme udbredelse og udviklingshastighed
hos både hanner og hunner, men gruppen har
påvist, at de hæmatopoetiske rekoloniseringsmøn-
stre er forskellige hos han- og hunmus, samt at
også donorernes køn indvirker på de cellulære
reaktioner.

Der arbejdes med nøjere karakterisering af re-
koloniseringsmekanismerne, samt med isogen
transplantation.

3. Membranundersøgelser
Membrana limitans interna retinae danner
grænsen mellem øjets corpus vitreum og retina.
De morfologiske forhold omkring og i membra-
nen er undersøgt hos normale og syge dyr og hos
mennesker. Arbejdet har resulteret i manuskript
til forsvar for den medicinske doktorgrad (S. Hee-
gaard).

4. Behandlingen af okulære brydningsfejl med
excimer-laser
Med laserlys fjernes overfladiske dele af cornea,
således at en bedre brydende flade opnås. Som
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led i udviklingen af denne behandling udføres kli-
niske og histopatologiske studier af helingsproces-
serne i kanincorneae efter fotorefraktiv kirurgi
med excimer-laser (C. Edmund, S. Heegaard, S.
Johansen, J. U. Prause).

5. Transplantation af retinalt pigmentepithel
En af de væsentligste blindhedsårsager i den indu-
strialiserede verden er den aldersrelaterede net-
hindedegeneration. Centralt i denne sygdom er
ødelæggelse af nethindens pigmentepithel. I sam-
arbejde med Rigshospitalets øjenafdeling (E.
Scherfig, M. La Cour, N. Andersen og A. Wiencke),
Fysiologisk Institut (T. Zeuthen) og Anatomisk In-
stitut (C. Røpke og M. Holst Nissen) studeres trans-
plantation af pigmentepithelceller fra kultur til re-
tina in vitro og in vivo på grise (J. U. Prause).

6. Øjet og dets sygdomme i oldtiden studeres hi-
storisk (S. Ry Andersen)

Undervisning:
Foruden studenterundervisning i øjenpatologi
som led i det prægraduate kursus i øjensygdomme
varetager Instituttet undervisning i de postgradua-
te A-kurser for læger under uddannelse i hen-
holdsvis øjensygdomme og patologisk anatomi. 

Institutleder J. U. Prause

Stab:
VIP:
Heegaard, Steffen: Lektorvikar; Jensen, Ove Ak-
sel: Konsulent, Professor; Prause, Jan Ulrik: Pro-
fessor.

TAP:
Frisch, Maj-Britt Puggård: Histolaborant; Gielager,
Dorthe: Assistent; Iversen, Henrik Lykke: Labo-
rant; Støvhase, Anne: Histolaborant.

Publikationer:
Andersen S.R.: Øjne i det gamle Ægypten. Blinde-

sagen 2, februar, s. 18-20, 1996.
Bek T., Prause J.U.: Precise correlation of histopat-

hological and fluorescein angiographic mor-
phology using retinal vascular casting. Acta
Ophthalmologica Scandinavica Vol. 74, 6, s.
547-552, Hvidovre 1996.

Bjerrum K.: Test and symptoms in keratoconjunc-
tivitis sicca and their correlation. Acta Ophthal-
mologica Scandinavica Vol. 74, 5, s. 436-441,
Hvidovre 1996.

Gerner N., Nørregaard J.C., Jensen O.A., Prause
J.U.: Conjunctival naevi in Denmark 1960 –
1980. A 21-year follow- up study. Acta Ophthal-
mologica Scandinavica 74, s. 334-337, Hvidovre
1996.

Jensen O.A., Prause J.U., Nørregaard J.C., Gerner
N.: Malignant melanoma of the conjunctiva: oc-
currence and survival following surgery and ra-
diotherapy in a Danish population. Graefe’s
Arch Clin Exp Ophthalmol 234, s. 569-572,
1996.

Johansen S., Rask-Pedersen E., Prause J.U.: II: An
ocular bioavailability comparison in rabbits of
prednisolone acetate after repeated topical ap-
plications formulated as a high-viscosity gel and
as an aqueous suspension. Acta Ophthalmologi-
ca Scandinavica 74,3, s. 259-264, Hvidovre 1996.

–, Rask-Pedersen E., Prause J.U.: I: A bioavailabili-
ty comparison in rabbits after a single topical
ocular application of prednisolone acetate for-
mulated as a high-viscosity gel and as an aque-
ous suspension. Acta Ophthalmologica Scandi-
navica 1996; 74,3, s. 253-258, Hvidovre 1996.

Naeser P., Thuomas K., Landau I.: Recurrence of
malignant melanoma after irradiation diagno-
sed by glucose-fructose enhanced Magnetic Re-
sonance Imaging. Acta Ophthalmologica Scan-
dinavica 1996: 74, s. 300-333, Hvidovre 1996.

Prause J.U.: Don’t Cry. Acta Ophthalmologica
Scandinavica Vol. 74, 5, s. 417, Hvidovre 1996.

–: Tåreflåd. Ugeskrift for Læger 158/36, s. 5009,
1996.

–, Børgesen S.E., Jensen O.A., Naeser P.: Cranio-
orbital teratoma. Acta Ophtalmologica Scandi-
navica 74 (suppl. 219), s. 53-56, Hvidovre 1996.

Skarin A., Florén I., Kiss K.: Acanthamoeba kerati-
tis in the south of Sweden. Acta Ophtalmologi-
ca Scandinavica 74, s. 593-597, Hvidovre 1996.

Institut for Molekylær Patologi

Historie: 
Oprettet ultimo 1996 ved sammenlægning af Neu-
ropatologisk Institut, Patologisk-anatomisk Insti-
tut og Proteinlaboratoriet.

Instituttets forskningsaktivitet omfatter eksperi-
mentel kræftforskning på humane tumorer her-
under strålebehandling, kemoterapi, hormonte-
rapi, molekylærbiologiske undersøgelser af tu-
morers arveforhold samt deres evne til at udtryk-
ke produktion af komponenter, der er af betyd-
ning for deres spredning. Der foretages endvidere
immuncytokemi på ultrastrukturelt niveau dels in-
den for de ovennævnte kræftforskningsområder
dels i undersøgelser af peptidhormontransport
over epithel barrierer.
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Forskningsvirksomhed:

Laboratoriet for molekylær patologi
Lektor, dr. med. Ulla M Wewer, lektor dr. med.
Reidar Albrechtsen.

Vores forskergruppe, der for tiden består af 6 vi-
denskabelige og to forskningslaboranter, arbejder
med betydningen af celle-matrix interaktioner ved
sygdom, især cancer. Vi fokuserer på basalmem-
brankomponenten laminin og har i mange år ar-
bejdet med struktur og funktion laminin og lami-
nin-bindende proteiner. I år har vi således afslut-
tet et større arbejde om strukturen af genet for
human laminin 2 (Durkin et al J Biol Chem,
1996), og er i gang med den videre karakteristik af
dette gen i store PAX og YAC cloner. I samarbejde
med Dr. Arthur Mercurio, Harvard Medical
School, Boston, USA, arbejder vi med laminin-bin-
dende integriner 6 1 og 6 4 i cancer (Shaw et al
Cancer Res 1996, Lotz et al Amer J Pathol in press
og Wewer et al submitted). Vi har vist, at mamma-
cancer celler, hvor vi ved et dominant negativ ap-
proach har »fjernet« integrin 6 1 på celleoverfla-
derne, vokser langsommere og har en langt min-
dre malign fænotype. I samarbejde med Dr. Eva
Engvall, the Burnham Institute, La Jolla, USA, ar-
bejder vi videre med laminins rolle ved medfødt
muskelsvind, idet vi tidligere som de første har
påvist, at en mutation i genet for laminin 2 genet
er årsag til denne sygdom hos dy2J dystrofiske mus
(Xu et al Nature Genetics 1994). Vi har ved en
række kulturforsøg påvist, at myogene celler der
mangler laminin 2, er ustabile og undergår apop-
tose; en effekt der kan elimineres ved transfektion
af full-length laminin 2 cDNA (Vachon et al J Cell
Biol 1996). Disse studier af laminin i muskeldy-
strofi fremstår som en væsentlig dokumentation
for betydningen af laminins rolle ved opretholdel-
se af cellers normale integritet og overlevelse.

Nefropathologisk Laboratorium
Igangværende eksperimentelle undersøgelser af
arteriosklerose vedr. forskellige farmakas indvirk-
ning på udvikling og forløb fortsættes i samarbej-
de med overlæge, dr. med Viktor Hegedüs samt
professor, dr. med. Niels-Henrik Holstein-Rathlou,
universitetets Medicinsk-Fysiologiske Institut A.

Tumorpatologisk Laboratorium
Laboratoriets forskningsaktiviteter udføres i et in-
tegreret samarbejde med Strålebiologisk Labora-
torium, Finsenscentret, Rigshospitalet, under le-
delse af overlæge, dr.med. Hans Skovgaard Poul-
sen, og hvor staben i øvrigt omfatter kursusreser-
velæge, Ph.D. Lars Damstrup, videnskabelig assi-
stent, cand.med., Ph.D. Peter Nørgaard, Ph.D.-sti-
pendiat, cand.scient. Susanne Hougaard, stipen-

diat, cand.scient. Bjørn R. Voldborg og seniorfor-
sker, cand.scient., Ph.D. Niels Abrahamsen. Un-
dersøgelserne af brystkræft foregår i samarbejde
med afdelingslæge, dr.med. Nils Brünner, Finsens-
laboratoriet, Rigshospitalet.

Vækstkinetik, vækstregulation, eksperimentel te-
rapi
Human lunge- og brystkræft etableret in vitro og
transplanteret til immun-inkompetente nude mus
studeres med henblik på at kortlægge tumorernes
biologiske karakteristika og følsomhed for stråle-,
kemo- og endokrin terapi. Vækstkurver, isotop-
mærkningsteknik og flow cytometrisk DNA analy-
se anvendes til detaljeret beskrivelse af tumorer-
nes vækstkinetik, og med de fastlagte parametre
som referencer studeres effekten af kendte såvel
som nye anticancer terapeutika.

Molekylærbiologiske teknikker anvendes til
kortlægning af de vækstregulatoriske forhold i
småcellet lungecancer.

Tumor vækstkurver konstrueres ved anvendel-
sen af et til formålet designet computer program,
som endvidere beregner terapi-induceret vækst-
forsinkelse (specific growth delay), som er et mål
for behandlingseffekt (kandidatstipendiat, cand.
med. Marianne Krarup; lektor, dr.med. Mogens
Spang-Thomsen). Redaktionsvirksomhed: M. S.-T.
og H. S. P. er referee’s for en række internationale
cancer tidsskrifter.

Eksperimentel in vivo NMR-spektroskopi
I samarbejde med NMR-centret, Panum Instituttet
studeres brystcancer og småcellet lungecancer in
vitro og transplanteret til nude mus med NMR-
spektroskopi under ubehandlet vækst samt under
kemo- og stråle- og endokrin terapi. Sideløbende
undersøges tumorerne biokemisk med henblik på
en uddybende beskrivelse af de energi-metaboli-
ske forhold. Undersøgelserne har til formål at
søge den non-invasive NMR-teknik etableret til
prædiktion og tidlig monitorering af behandlings-
effekt i kliniske og eksperimentelle systemer. End-
videre anvendes metoden til farmakokinetiske stu-
dier, hvor intratumorelle koncentrationer af cy-
tostatika bestemmes (kandidatstipendiat, cand.
med., Ph.D. Claus A. Kristensen; lektor, cand.
med., Ph.D. Paul E. G. Kristjansen). Redaktions-
virksomhed: P.E.G.K. er referee for en række in-
ternationale cancer tidsskrifter.

Tumor patofysiologi, farmakologi og 
metabolisme
Xenotransplantater anvendes til undersøgelser af
metaboliske og fysiologiske karakteristika i huma-
ne solide tumorer, samt ændringer deri under
adaptation til antineoplastisk terapi. Desuden ud-
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føres intratumorale farmakokinetiske undersøgel-
ser af cytostatika med særlig vægt på at identificere
parametre, der er bestemmende for optagelsen i
tumorvævet af blodbårne stoffer. Dele af disse un-
dersøgelser udføres under anvendelse af en til de
aktuelle studier udviklet perfunderet tumormo-
del. Undersøgelserne foregår i samarbejde med
NMR-Center, Panum Instituttet og Steele Labora-
tory for Tumor Biology, Harvard Medical School,
Boston, USA (stipendiat, cand.med. Eva L. Lund;
lektor, cand.med., Ph.D. Paul E. G. Kristjansen).

Vækstfaktor receptorer i småcellet lungekræft
I cellelinier og xenotransplantater af småcellet
lungecancer undersøges forekomsten af recepto-
rer for epidermal growth factor (EGF) samt for
transforming growth factor og ß (TGF , TGFß). I
tumor linier med påvist receptor indhold studeres
endvidere effekten af cytostatika og radioterapi på
receptor profilen. Tilsvarende undersøges om re-
ceptor profilen påvirkes ved etablering af tumor-
erne i in vitro og in vivo modelsystemer, og recep-
tor data relateres til tumorernes øvrige biologiske
egenskaber. I cellelinier studeres endvidere funk-
tionen af TGFß og den mulige tilstedeværelse af
en funktionel autokrin loop (kursusreservelæge,
Ph.D. Lars Damstrup; videnskabelig assistent,
cand.med., Ph.D. Peter Nørgaard; Ph.D.-stipen-
diat, cand.scient. Susanne Hougaard; stipendiat,
cand.scient. Bjørn R. Voldborg; seniorforsker,
cand.scient., Ph.D. Niels Abrahamsen; lektor, dr.
med. Mogens Spang-Thomsen; overlæge, dr.med.
Hans Skovgaard Poulsen).

Vækstfaktorer og brystkræft
Undersøgelserne af brystkræft in vitro og trans-
planteret til nude mus fokuserer på polypeptid
vækstfaktorers regulation af tumorernes vækst og
respons på endokrin terapi, samt deres rolle i ud-
vikling af multi-hormonel resistens (MHR) her-
overfor. Molekylærbiologiske teknikker anvendes
i karakteriseringen af gener, hvis aktivitet ændres
under endokrin manipulation og under udvikling
af resistens. Resultater antyder, at en kortlægning
af disse processer vil kunne udnyttes til rationel te-
rapi af brystkræft. Endvidere isoleres de forskelli-
ge cellepopulationer fra brystkræft og karakterise-
res med hensyn til steroidhormon metabolisme,
sekretion af proteolytiske enzymer og proliferative
egenskaber (stipendiat, cand.med. Thomas L.
Frandsen; lektor, dr.med. Mogens Spang-Thom-
sen; afdelingslæge, dr.med. Nils Brünner).

Strålesensitivitet for småcellet lungekræft
På et panel af småcellet lungecancer cellelinier
bestemmes den cellulære survival kurve efter be-
stråling in vitro. Undersøgelserne anvender et clo-

nogent assay samt et ekstrapolations assay. Resulta-
terne beskrives med matematiske modeller, som
anvendes til bestemmelse af tumorcellernes stråle-
følsomhed og kapaciteten for reparation af stråle-
skade. Kendskab til tumorcellers reparationskapa-
citet er af væsentlig betydning for planlægning af
rationel fraktioneret stråleterapi. In vitro sensitivi-
tets resultaterne relateres til tumorernes øvrige
biologiske karakteristika med henblik på etable-
ring af rationel fraktioneret stråleterapi baseret på
de indhøstede radiobiologiske karakteristika (kan-
didatstipendiat, cand.med. Marianne Krarup;
overlæge, dr.med. Hans Skovgaard Poulsen; lek-
tor, dr.med. Mogens Spang-Thomsen).

DNA reparation
DNA molekylet er konstant udsat for beskadigelse.
En væsentlig del af det humane genom er involve-
ret i DNA reparationsprocesser og er derved med-
virkende til at begrænse mutationsfrekvensen.
DNA reparationsprocesser fungerer i nøje samspil
med cellecyklus kontrol.

Laboratoriets panel af småcellet lungecancer
cellelinier undersøges med henblik på at kort-
lægge sammenhængen mellem DNA reparations
kapaciteten i celler og udviklingen af resistens
overfor antineoplastisk behandling.

Molekylærbiologiske metoder anvendes til di-
rekte og indirekte bestemmelse af DNA repara-
tions kapacitet, og den cellulære sensitivitet/resi-
stens overfor kemoterapeutika bestemmes med et
klonogent survival assay.

Betydningen af DNA reparationsprocesser for
resistens overfor ultraviolet lys (UV) studeres i
Chinese Hamster Ovary (CHO)cellelinier. En UV-
resistent CHO cellelinie undersøges for differen-
tiel expression af reparationsgener i forhold til
den parenterale UV-sensitive cellelinie.

Endelig anvendes en normal human fibroblast
cellelinie til undersøgelser af samspillet mellem
cellecyklus kontrol, DNA reparation og transskrip-
tion af involverede gener. I disse studier inklude-
res både reparation af UV-induceret skade og ex-
pression af cellecyklus regulerende gener (specia-
lestuderende, stud.scient. Lasse Riis Hansen; se-
niorstipendiat, Ph.D., cand.med. Lone Nørgård
Petersen).

Metastaser, invasion, genterapi
Et essentielt karakteristikum for cancer er evnen
til spredning ved lokal invasion eller ved metasta-
sering. Modeller til in vivo studier af disse fæno-
mener for humane tumorer har hidtil manglet,
men en særlig baggrundsstamme af nude mus til-
lader nogle tumorer at udtrykke disse egenskaber.
Formålet med dette projekt er derfor at etablere
de omtalte nude mus med xenotrans-planterede
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humane maligne tumorer som model for basal-
biologiske studier af cancercellers invasion og me-
tastasering. Til detektion af (mikro) metastaser i
modellen introduceres genet for ß-galactosidase i
de anvendte tumor celler, hvorefter selv meget
små metastaser kan detekteres ved en simpel farve
reaktion.

I et andet projekt studeres den mulige sammen-
hæng mellem småcellet lungecancer cellers inva-
sive og metastatiske potentiale og ekspression af
epidermal growth factor receptor (EGF-r). 

EGF-r negative tumor celler transficeres med
genet for receptoren og transfectanternes spred-
nings-potentiale evalueres ved et in vitro invasions
assay.

I samarbejde med M. D. Anderson Cancer Cen-
ter, Houston, søges EFG receptoren endvidere an-
vendt som mediator for introduktion af DNA i
småcellet lungecancer celler med henblik på at
udvikle et grundlag for genterapi overfor denne
type cancer (seniorforsker, cand.scient., Ph.D.
Niels Abrahamsen; kursusreservelæge, Ph.D. Lars
Damstrup; afdelingslæge, dr.med. Nils Brünner;
lektor, dr.med. Mogens Spang-Thomsen; over-
læge, dr.med. Hans Skovgaard Poulsen).

Elektronmikropisk afdeling

Apoptose og cytokinerne Tumor Necrosis Factor
(TNF) og Interleukin-1 (Il-1)
A20 Zink finger protein er et nyopdaget genpro-
dukt induceret af TNF og Il-1. Expression af A20 i
brystcancer cellelinier resistente over for TNF-in-
duceret apoptose gav anledning til forslag om, at
den biologiske virkning af A20 var inhibering af
celledød. For at undersøge dette transficeredes
TNF-følsomme MCF7S1 brystcancerceller og
WEHI-S cellelinier med A20cDNA. Resultaterne
viste, at A20-medieret beskyttelse var specifik for
TNF- og Il-1-induceret apoptose. Resultaterne er
publicerede i J. Immunology, 156: 1166-1173,
1996 (I samarbejde med M. Jäättelä og H. Mour-
titzen, Afd. for Cancer Biologi, Kræftens Bekæm-
pelses Forskningscenter og L. Bastholm og F. El-
ling).

Angiogenese og plasminsystemet ved human
mammacancer
Invasion og metastasering af cancerceller kræver,
at cancercellerne kan trænge igennem det omlig-
gende væv og skaffe sig adgang til lymfe- eller
blodbanen. Det formodes, at det proteolytiske en-
zym – plasmin – kan deltage i nedbrydningen af
omliggende proteinstoffer. Plasminogen aktivator
receptor – uPAR – spiller en vigtig rolle i aktiverin-
gen af plasmin systemet. Gennem de senere år har
det vist sig, at angiogenese formentlig er en vigtig

brik i metastasering af maligne tumorer. Vi under-
søger med immunhisto- og cytokemi lokalisatio-
nerne af uPAR og endothelceller i biopsier fra
brystcancer med henblik på at belyse mekanis-
merne i den tidlige fase af tumorspredning (L.
Bastholm, F. Elling, M. H. Nielsen i samarbejde
med F. Rank, Bispebjerg Hospital).

Patogenese studier af karskader ved diabetes
mellitus
Advanced Glycosylation End Products – AGE –
dannes ved en binding mellem glukose og ekstra-
cellulære matrix proteiner. AGE udgør det ekstra-
cellulære materiale, der ligger i væggen på arteri-
er ved diabetes, hvor et forsnævret kar lumen
medfører den mangelfulde blodtilførsel til ekstre-
miteter og andre organer. Herudover vil AGE ini-
tiere en sekvens af cytokin medierede processer,
der resulterer i NO syntese i makrofager og granu-
locyter, hvorved der kan startes en inflammations
kaskade. I projektet undersøges ved ultrastruktu-
rel immuncytokemi komponenterne i den ændre-
de sammensætning af protein og glycoprotein ek-
stracellulært i initialstadierne af streptozotocin in-
duceret diabetes i rottenyrer. Endvidere vil der bli-
ve foretaget lokalisations undersøgelser af NO syn-
thase, når antistofferne er til rådighed (M. Bonné
Meyer, M. H. Nielsen, L. Bastholm og F. Elling;
Ph.D.-projekt i samarbejde med NOVO Nordisk).

Testiscancer
Pato-anatomiske studier af præmaligne og malig-
ne tilstande er fortsat. Der arbejdes specielt med
nyere tumormarkører til immunhistokemiske
farvninger. 

Vi har endvidere indsamlet testiscancere fra
børn under 15 år fra hele landet på basis af lister
fra Cancerregisteret. Disse tumorer reevalueres hi-
stologisk og immunhistokemisk. I forbindelse
med dette arbejde har vi foretaget incidens under-
søgelser af testis cancer hos børn og voksne (J. Vis-
feldt).

Testis anomalier hos børn
Der er foretaget histologiske undersøgelser og pa-
togenese studier (J. Visfeldt).

Cancer hos thorotrastpatienter
Patoanatomiske studier af det danske Thorotrast-
materiale er fortsat. De Thorotrast-inducerede
leukemitilfælde og levercancere er gennemgået.
Der er endvidere undersøgt for p 53 mutanter i de
Thorotrastinducerede levertumorer (J. Visfeldt).

Cervixcancer
Undersøgelserne er fortsat. Vi har specielt søgt at
afklare, om påvisningen af human papillomavirus
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(HPV) DNA i lymfeknuder fra patienter med
HPV-relateret cervixcancer kunne være en mere
følsom indikator for metastaser end koncentionel
histologi. Differentialdiagnosen mellem adeno-
karcinom fra cervix og adenokarcinom fra endo-
metriet kan være vanskelig. Vi har undersøgt beg-
ge typer adenokarcinom for HPV DNA af typerne
16, 18 og 33. Undersøgelserne tyder på en mar-
kant større forekomst i adenokarcinomer fra cer-
vix(J. Visfeldt).

Redaktionsvirksomhed:
J. V. er redaktør ved APMIS.

Folmer Elling, Institutleder

Proteinlaboratoriet

Forskningsvirksomhed:

1. Det neurale celleadhæsionsmolekyle (NCAM)

1.1 Strukturen af NCAM
For at bestemme den tertiære struktur af NCAM
er rekombinante domæner af NCAM udtrykt i
gærcellen Pichia pastoris. Ved radioaktiv mærk-
ning af det rekombinante protein er strukturen af
Ig I domænet blevet bestemt ved NMR analyse og
fundet at være af I-set typen af Ig domæner. Ig II
er under NMR analyse og strukturen af de kombi-
nerede Ig I+II domæner er ved at blive analyseret
ved røngtenkrystallografi. Idet Ig I og Ig II do-
mænerne binder til hinanden – formodentlig i en
dobbelt reciprok struktur- er der udformet en bin-
dingsmodel ud fra strukturen af Ig I og den for-
modede struktur af Ig II. Ig I domæner med mu-
terede aminosyrer i de formodede bindingsområ-
der er under fremstilling for at efterprøve gyldig-
heden af modellen (V. Soroka, N. Nordquist og E.
Bock i samarbejde med F. Poulsen og N. Thom-
sen, Carlsberg Laboratoriet og C. Kasper og I.
Kjøller Larsen, Farmaceutisk Højskole).

1.2 Immunoglobulin lignende (Ig) NCAM do-
mæners bindingsegenskaber
For at undersøge de enkelte Ig domæners bin-
dingsegenskaber, er NCAM Ig domæner I-V ud-
trykt som rekombinante proteiner i bakterier (og
Ig I desuden i gær) og deres indbyrdes binding
analyseret ved plasmon overfladeresonans analy-
se. Ig I binder til Ig II domænet med en dissocia-
tionskonstant på 5.5 x 10-5 M, men ikke til de an-
dre Ig domæner. Desuden blev det fundet, at Ig II
domænet havde stærk og Ig I svag affinitet til he-
parin og begge domæner kunne binde collagen

type I via heparin, men ikke direkte (V. Kiselyov
og E. Bock).

1.3 Intracellelulære bindingspartnere for
NCAM
I forsøg på at identificere proteiner, der binder til
intracellulære dele af NCAM, er proteiner udtrykt
fra et musehjerne cDNA bibliotek ved at blive
screenet for binding til en cytoplasmatiske del af
NCAM ved brug af et GAL4 baseret gær tohybrid
system. For at identificere eventuelle konsensus-
sekvenser for binding er et bakterielt Random Pep-
tide Display bibliotek ved at blive screenet for bin-
ding til rekombinante NCAM domæner (K. Kol-
kova og E. Bock).

1.4 Identifikation af NCAM-ligander ved scree-
ning af peptidbiblioteker
Syntetiske resinbundne peptidbiblioteker er
screenet med NCAM og rekombinante NCAM-do-
mæner, med henblik på at identificere domæne-
specifikke ligander. Sekvensen af NCAM binden-
de peptider er bestemt, hvorefter peptider med
formodede sekvens-motiver er blevet syntetiseret.
Disse peptiders binding til NCAM undersøges ved
hjælp af plasmon overfladeresonans analyse. For
at belyse den biologiske effekt af peptiderne un-
dersøges effekten på cellulær morfologi ved bil-
ledanalyse samt effekten på neuronal aggregation
og procesdannelse i primærkulturer af hippocam-
pale neuroner (M. Olsen, L. C. B. Rønn, V. Kise-
lov, V. Berezin, V. Soroka, E. Bock i samarbejde
med A. Holm og S. Østergård, KVL).

1.5. NCAM-associeret (Ca2+-Mg2+)-ATPase 
aktivitet
Efter identifikationen af et ekstracellulært ATP-
bindingssted i NCAM evalueres effekten af ATP og
ATP-analoger, idet dannelsen af ekstracellulære
NCAM-fragmenter undersøges. Dette kan ske ved
spontan proteolyse af alle tre NCAM-former tæt
ved membranen eller ved hydrolyse af phosphati-
dylinositol anker i NCAM-C. Inaktivering af den
NCAM associerede ATP hydrolyseren.

De funktion, ved affinitetsmodificering vha. 5’-
fluorosulfonylbenzoyl adenosin, resulterede i be-
skyttelse af det proteolytiske site uden at påvirke
kløvningen af lipid-ankeret i NCAM-C. Proteoly-
tisk frisætning af NCAM fra synaptosomer blev li-
geledes forhindret af tilstedeværelsen af ATP eller
ADP. Således blev en lokal konformationsændring
i NCAM induceret ved okkupering af det katalyti-
ske site vha. substratet eller ATP-analogen. Det
foreslås, at denne observerede konformationsæn-
dring har betydning i signaltransduktion og syn-
aptisk remodulering (K. Dzhandzhugazyan, E.
Bock).
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1.6 NCAM og cancer celler
Gliom- og fibroblast cellelinier, der udtrykker vis-
se isoformer af NCAM er fundet at have ændret
udskillelse af extracellulære proteaser. Gliomli-
nierne er injiceret i rottehjerner for at karakteri-
sere tumorenes invasivitet. Brystkræft cellelinier,
der expresserer en isoform af NCAM er tidligere
vist at vokse som mindre tumorer end linier, der
er NCAM negative. En række brystkræft ekstrakter
blev analyseret for NCAM og ingen af prøverne
var positive for hverken NCAM protein eller
mRNA (N. Pedersen og E. Bock i samarbejde med
N. Brünner, Finsenslaboratoriet og K. Edvardsen
og R. Bjerkvig, Bergen Universitet) 

1.7 NCAM påvirkning af cellers morfologi og
motilitet
For at belyse funktionerne af NCAM isoformer,
der indeholder forskellige membran-associerede
og cytoplasmatiske bestanddele, er der etableret
stabile cellelinier af gliom- og fibroblastceller, der
hver udtrykker én isoform af NCAM. Ved hjælp af
automatiseret billedanalyse (se 1.12.) af levende
celler dyrket på forskellige substrater af extracellu-
lær matrix komponenter er celleliniernes morfo-
logi og motilitet undersøgt. Expression af forskel-
lige isoformer af NCAM påvirker morfologi og
motilitet af gliomcellelinierne på forskellig måde.
Analyse ved konfokalt mikroskopi har vist at visse
NCAM isoformer påvirker cellernes aktin cytoske-
let og deres fokale kontakter til substratet. Fi-
broblaster, der udtrykker visse isoformer af NCAM
har ændret morfologi, men ikke motilitet. Et pep-
tid, der influerer på en anden type adhæsionsmo-
lekyle (integriner) er dog vist at påvirke motilite-
ten af fibroblast cellerne (V. Berezin, N. Pedersen,
A. Kawa, S. Prag, P. Walmod, R. Hartmann-Peter-
sen og E. Bock).

1.8. Evaluering af motoneuron morfologi vha.
computer-assisteret billed analyse
Spinale motoneuroner udvikler axoner og den-
dritter in vitro, til trods for, at motoneuroner i kul-
tur kun overlever nogle få dage før fraværet af tro-
fiske faktorer fører til celledød. Morfologien af
motoneuroners dendrit-træer kan påvirkes af
vækstsubstratet og af farmakologiske stoffer i me-
diet. Betydningen af NCAM og af analoger til det
anti-konvulsive stof valproat blev evalueret. 

I samarbejde med Hermona Soreq (University
of Jerusalem, Israel) blev der startet et projekt til
undersøgelsen af motoneuron-morfologiens på-
virkelighed af acetylcholin esterase, et motoneu-
ron-enzym der inaktiverer neurotransmitteren
acetylcholin. Motoneuroner fra transgene mus
med overekspression af acetylcholin esterase og
fra normale mus blev sammenlignet. Da NCAM

måske spiller en rolle for reguleringen af acetyl-
cholin esterase er det af interesse at undersøge,
om neuritudvækst på NCAM-substrater eller un-
der påvirkning af NCAM specifikke antistoffer er
afhængig af overekspression af acetylcholin estera-
se (M. Stahlhut, V. Berezin, E. Bock).

1.9. Undersøgelse af NCAMs betydning for neu-
ritudvækst og synaptisk plasticitet
I primære kulturer af hippocampale, cerebellare
og motor-neuroner undersøges NCAM liganders
betydning for udvæksten af neuriter. Der er iden-
tificeret et antal peptid-ligander for individuelle
NCAM-domæner med en betydelig stimulerende
effekt på udvæksten og forgreningen af neuritter.
Effekten af disse peptiders betydning for ind-
læring og hukommelse undersøges ved intraven-
trikulær infusion og efterfølgende træning i water
maze. Endvidere er NCAMs glykosylering efter ind-
læring undersøgt i regionerne hippocampus og
septum (L. C. B. Rønn, M. Stahlhut, M. Olsen, V.
Berezin og E. Bock i samarbejde med A. Foley og
C. Regan UCD, Dublin, Irland). 

1.10. Undersøgelse af in vitro aggregation i pri-
mære neuronale kulturer
I laboratoriet er etableret et morfologisk assay ba-
seret på primære cerebellare og hippocampale
neuroner dyrket i mikrobrønde. I dette system er
det muligt at kvantitere dannelse af celle-aggrega-
ter og fascikulerede processer samt neuronal mi-
gration. Det er påvist, at NCAM spiller en rolle for
denne in vitro udvikling, og der er identificeret et
antal formodede peptid-ligander for NCAM med
morforegulatorisk potentiale. Endvidere er assay-
et anvendt til biologiske sceeninger af opløselige
peptidbiblioteker med henblik på at identificere
peptider med betydning for celleadhæsion og
neuritudvækst. Disse biblioteker består af et antal
hexapeptidblandinger, hvoraf en dipeptid sekvens
er kendt i hver blanding, mens sekvensen af de
fire øvrige aminosyrer i peptidet er ukendt. Hver
blanding screenes for effekt på procesudvækst og
aggregation. Udfra de kendte dipeptidsekvenser i
de blandinger der har effekt skal de endelige he-
xapeptider med fuldstændig kendt sekvens desig-
nes (T. E. Maar, L. C. B. Rønn, M. Olsen, V. Bere-
zin og E. Bock i samarbejde med A. Holm og S.
Østergård, KVL).

1.11 Udvikling af in vitro cellesystemer til at be-
lyse stoffers teratogene effekter
Valproic acid (VPA), et anti-epileptisk medika-
ment, er påvist at have teratogen virkning, hvilket
forårsager neuralrørs defekter i humane fostre,
der udsættes for lægemiddelet tidligt under svan-
gerskabet. Det er for nyligt vist, at VPA og analo-
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ger af VPA forårsager forøget celleareal af fi-
broblast celler, og dette korrelerer med stoffernes
teratogene potentiale. Det er desuden fundet, at
VPA og to teratogene analoger hæmmer motilite-
ten af flere fibroblast celleliner, hvorimod to ikke-
teratogene analoger ikke påvirkede motiliteten og
der var korrelering mellem teratogen effekt og
nedsat motilitet. Behandling af cellerne med VPA
forøgede mængden af cytoskeletal aktin i cellerne
og fokale kontakter til substratet. Desuden hæm-
mede VPA, men ikke de ikke-teratogene analoger,
væksten af en human teratocarcinoma linie og
hæmmede differentieringen af cellelinien til post-
mitotiske neuroner (G. Skladchikova, V. Berezin,
A. Kawa, P. Walmod og E. Bock) 

1.12. Udvikling af et automatiseret billedanaly-
sesystem
Et billedanalysesystem kaldet PRIMA er udviklet
til at undersøge cellers motilitet og morfologi ef-
ter videooptagelser fra mikroskop. Til systemet er
anvendt sproget REXX og det virker under IBM
OS/2 operationssystemet. PRIMA er modulært
opbygget og kan tilføres nye moduler efterhånden
som de udvikles, foruden at være yderst bruger-
venligt med menuer, værktøjslinier og dialoger,
der kan ændres efter behov. PRIMA kan automa-
tisk tegne omrids af cellers kontur på videoopta-
gelser optaget i fasekontrast eller af farvede celler
og derefter beregne en række parametre, så som
areal og omkreds, foruden at estimere længden
og mængden af processer (f.eks. neuritter) ved
brug af en thinning funktion. Ved optagelser i pre-
programmerede tidsintervaller kan systemet be-
regne cellers motilitet ved brug af enten konturer
eller centroid markering og indtegne cellernes til-
bagelagte spor (A. Berezin, V. Berezin, R. Hart-
mann-Petersen, A. Kawa og E. Bock).

2. Amyloid precursor protein (APP)

2.1. Strukturelle og funktionelle aspekter 
af APP
APP, der er centralt for udviklingen af Alzheimers
demens, er tilskrevet mange funktioner, heri-
blandt celleadhæsion. Visse former af APP dannet
ved alternativ splejsning indeholder desuden et
Kunitz proteasehæmmer (KPI) domæne. Ved
overekspression af APP eller ændringer i nedbryd-
ningsmønstret for APP ses dannelse af amyloido-
gene fragmenter. Med henblik på funktionelle un-
dersøgelser af APP er der fremstillet fem fusions-
proteiner indeholdende dele af APP. I et celle-
morfometrisk assay, hvor celler dyrkes på et lag af
fusionsprotein, viste det sig, at APP-fusionsprotei-
net indeholdende KPI-domænet øgede cellernes
areal og stimulerede procesdannelse, mens de

øvrige APP-fusionsproteiner ikke havde nogen re-
producerbar effekt. I et mere følsomt assay, hvor
neuroners evne til at danne aggregater og proces-
ser kvantiteres, fandtes ligeledes effekt af APP-fu-
sionsproteinet med KPI-domænet, idet antallet af
processer steg. Med to andre fusionsproteiner in-
deholdende et større N-terminalt APP-fragment
og et mindre APP-fragment lokaliseret umiddel-
bart C-terminalt herfor påvistes modsatrettede ef-
fekter. Det mest N-terminale APP-fragment ned-
satte antallet af processer og øgede antallet af ag-
gregater som udtryk for en nedsat adhæsion. Det
mere C-terminale APP-fragment bevirkede om-
vendt øget antal processer og mindsket antal ag-
gregater, som tegn på øget adhæsiv evne. APPs ef-
fekter på cellulær adhæsion synes altså at være
komplekse (N. Jacobsen, A. Herup, E. Kenny, T.
Maar, E. Bock, V. Berezin, D. Linnemann).

2.2. Etablering af transgene zebrafisk
Som led i undersøgelserne af APPs funktion er det
forsøgt at etablere transgene zebrafisk, som over-
udtrykker humant APP. Fire transgene founder-
fisk er identificerede med PCR. Transgent afkom
fra en founder indeholder stabilt nedarvet trans-
gent APP. Der er fundet tre forskellige integra-
tionsmønstre. Imidlertid udtrykkes APP ikke på
proteinniveau i disse fisk (M. B. Grell, E. Bock, D.
Linnemann i samarbejde med P. Plenge, Neu-
ropsykiatrisk Institut).

2.3. APP homologer
Der er beskrevet to proteiner med stor sekvens- og
strukturlighed med APP, såkaldte APP homologer.
Man kan formode, at disse molekyler også funk-
tionelt er beslægtede. Det vil derfor være interes-
sant at kunne drage sammenligninger mellem ho-
mologerne og APP. Vi har fået adgang til cDNA
kodende for en af homologerne, APPH/APLP2.
Fusionsproteiner indeholdende dele af APPH er
fremstillet. Et af fusionsproteinerne indeholden-
de et KPI-domæne er sammenlignet med det til-
svarende KPI-domæne i APP. Begge fusionsprotei-
ner har bevaret proteasehæmmer-funktion. I cel-
lemorfologiske undersøgelser har disse APP- og
APPH-domæner udtalt stimulerende virkning på
cellearealet og procesdannelsen (N. Jacobsen, V.
Berezin, D. Linnemann).

3. Analyse af HPV type 16 oncogeners syntese og
funktion
HPV-16 syntetiserer under infektion otte protei-
ner (E1 – E5, L1, L2), heraf er E5, E6 og E7 onco-
proteiner, som alle hæmmer essentielle cellefunk-
tioner. Laboratoriets indsats er koncentreret om-
kring analysen af E5 proteinet, som er et lille, me-
get hydrofobt protein.
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3.1 Promotor mapning
Der er kun identificeret to promotorer for HPV-
16, P97 og P670.

Det er lykkedes os at identificere to mulige 
m-RNA molekyler, der er i stand til at syntetisere
E5. Begge de to muligheder er bicistroniske mes-
sengers, hvor enten det regulatoriske E2 eller det
trunkerede E2C (den C-terminale del af E2) pro-
tein syntetiseres sammen med E5. Der er forsøg i
gang til identifikation af en promotor for E5 op-
strøms for E2 eller i den N-terminale del af E2. De
to mulige m-RNA for E5 er formodentlig splejse-
de, men det vides ikke hvorfra på genomet. Det
kan være, at messenger er splejset fra E1 læseram-
mens start, hvorfor promotoren kan ligge op-
strøm for E1 det vil sige i E6 eller E7 regionen (T.
Hartig og B. Gavnsholt).

3.2. E5 funktionsanalyse
Som omtalt er E5 et oncogen, og E5 genet kan
promovere vækst at transformerede celler i soft
agar. Endvidere formodes E5 at interagere med
den vakuolære ATPase (16kD proteinet) og bevir-
ker manglende surgørelse af lyzosomerne. E5
mutanter anvendes til at analysere mutantprotei-
nernes evne til at inducere vækst i soft agar, der-
udover belyses proteinernes eventuelle binding
til 16kD proteinet for at opnå øget viden om de
funktionelle domæner af E5 (M. Juel Bojsen-Møl-
ler).

3.3. Antistoffer specifikke for E5
Vi har udviklet fire monoklonale antistoffer rettet
mod et syntetisk peptid svarende til de 14 N-termi-
nale aminosyrer af E5, plus to monoklonale anti-
stoffer fremstillet mod et fusionsprotein. Antistof-
ferne er udviklet i samarbejde med overlæge K.
Kock, SSI og professor A. Holm, KVL.

3.4. Differential Display analyse af celler med
E5 og E7 under inducerbar kontrol
Metoden indebærer analyse af m-RNA udtrykt i
celler med og uden induktion af onkoprotein.
Der udføres reverse transskription af m-RNA poo-
len efterfulgt at en PCR DNA-amplifikation. Når
de op- eller nedregulerede m-RNA molekyler er
identificerede ved deres tilsvarende DNA frag-
menter, skal disse sekventeres og via database søg-
ning korrelleres til eventuelt kendte gener, hvis så-
danne findes. Der er samtidig mulighed for at
identificere helt nye DNA sekvenser. Det vil i den
situation tage tid at identificere det tilsvarende
protein og dettes funktion i de cellulære proces-
ser. Der arbejdes med MCF-7 celleliner indehol-
dende E5 og E7 under tetracyklin kontrol. Dette
tillader analyse af hvilke m-RNA, der induceres el-
ler ændres i cellerne, når de virale proteiner indu-

ceres ved borttagning af tetracyklin fra mediet.
Projektet udføres i samarbejde med Ph.D. H. Lef-
fers, RH (Ph.D.-stud. B. Schønning, Ph.D.-stud. M.
Christensen).

3.5. HPV prævalens i orale leukoplakier
Er undersøgt i samarbejde med kolleger på Tand-
lægehøjskolen (Ph.D.-stud. tandlæge H. Nielsen).

3.6. Herpes simplex virus morfogenese
Med immunflouorescens og immunoguld cryole-
lektronmikroskopi beskrives HSV-1 viruspartiklers
og glykoproteiners intracellulære transport i infi-
cerede og transficerede cellekulturer (H. Jensen,
B. Norrild).

4. Receptorer for Orosomucoid
I vore undersøgelser af glycoproteiners reaktion
med lectiner er vi blevet fascineret af et cirkule-
rende plasmaprotein, orosomucoid eller AGP
alpha-1 acid glycoprotein, som endogen ligand til
en familie receptorer. Orosomucoid har været
kendt i mere end 100 år, men funktionen kan
næppe siges at være dokumenteret. Vi er gået ud
fra, at proteinets karakteristiske kulhydratmønster
kunne pege på en biologisk betydning, og har an-
vendt en histokemisk metodologi med mærkning
af oprenset orosomucoid og orosomucoid glyco-
former, hvorved vi har fundet en familie recepto-
rer på sædceller og flere typer celler i testes. Re-
ceptorerne viser sig at være karakteristisk lokalise-
ret og specifikke for de tre naturligt forekommen-
de glycoformer af orosomucoid. Bindingen af
glycoformer hæmmes både af kulhydrater og spe-
cifikke steroidhormoner – hver receptor har et be-
stemt hæmningsmønster. Undersøgelserne er fo-
retaget med oprensede glycoformer af humant
orosomucoid der reagerer med væv og celler fra
handyr (mus, rotte, kat, hingst, tyr) hvilket indike-
rer at orosomucoids kulhydrat er konserveret og
virker som bærer af den biologiske funktion af
molekylet. Vi postulerer at orosomucoid kan have
en funktion ved den normale udvikling af sædcel-
ler og har startet en række histokemiske, protein-
kemiske og molekylær-biologiske undersøgelser af
orosomucoids funktion (T. C. Bøg-Hansen, N. Ca-
terer, B. Garp, S. Wilhjem, i samarbejde med S.
Kirkeby (Tandlægeskolen), U. O. Andersen (KAS,
Glostup), G. Kragh Jacobsen (KAS, Gentofte), T.
Horn (KAS, Herlev), D. Johansen, R. Høier og E.
Stenbæk (KVL)).

5. Molekylærbiologisk undersøgelse af adhæsion
mellem orale streptokokker og humane extracellu-
lære matrixprotein og plasmaprotein ved endo-
carditis
Etablering af forsøgsparametre for tilfredsstillen-
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de stabilt analyse assay ved statisk fast fase bin-
dingsstudie med orale streptokokker og immobili-
seret humane extracellulære matrixprotein. Ud-
vælgelse af specielt bindende proteiner blandt et
udvalg af vel beskrevne extracellulære matrixpro-
teiner. Analyse af orale streptokokkers tilegnede
overflade egenskaber som følge af forskellige
vækst medier, i relation til fast fase bindings egen-
skaber. Inhibitions studier med sukre, aminosyre,
lektiner samt modifikation af bakterie overflade
med detergent og enzym for beskrivelse af bindin-
gens natur.

(C. Schou og T. C. Bøg-Hansen i samarbejde
med N.-E. Fiehn, T. Larsen, D. Moe, S. Kirkeby,
Tandlægeskolen og E. Gutschik, Bispebjerg Hos-
pital).
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Ph.D.-kurser: 

Immunochemical Methods S23, Sweet Secrets of
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uden arrangerer Thorkild C. Bøg-Hansen fakulte-
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ce Ph.D. Students B5 delkursus I, II, III, IV og V og
Academic Communication E 96. I forbindelse
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Nina Pedersen, Marianne Olsen og Bodil Nor-
rild har afholdt kursus i cellebiologi for human-
biologer.

Medlemmer af samarbejdsudvalget på Proteinla-
boratoriet:
Elisabeth Bock (ledelse), Thorkild C. Bøg-Hansen
(DM), Gitte Børglum, Jane Tullberg (HK-labor-
ant), Helle Helin (HK-kontor), Dorte Linnemann
(FAYL), Bodil Norrild (ledelse).

Elisabeth Bock, Proteinlaboratoriet

Neuropatologisk Laboratorium

Forskningsvirksomhed:
Laboratoriet deltager i det bioteknologiske forsk-
ningscenter, PharmaBiotec og i NeuroScience
forskningscenter. Arbejdsområderne er cellulær
og molekylær neuropatologi med fokusering på
akutte og kroniske neurodegenerative sygdomme
(molekylære mekanismer ved neuronale, synapti-
ske og relaterede processer, som ligger til grund for
disse tilstandes neuropatologi og patofysiologi).

Igangværende forskningsaktiviteter:

Cellebeskadigende processer ved akut og kronisk
neurodegeneration
Undersøgelser af iskæmi-induceret neuronbeska-
digelse og -tab (C. Alsbo, T. Bruhn, T. Christen-
sen, N. H. Diemer, F. F. Johansen, C. Kjøller, D.
Seitzberg).

Glutamatreceptorer og transportørers rolle ved
iskæmiinduceret neurondød belyses bl. a. ved for-
søg med præ- og postiskæmisk blokade af gluta-
matreceptorer af AMPA typen.

Efter en korterevarende hjerneiskæmi (8-12
min) ses globalt en forbigående, moderat reduk-
tion af proteinsyntesen undtagen i de iskæmivul-
nerable regioner, hvor der ses en mere udtalt, ir-
reversibel reduktion af denne. Det fremføres ofte,
at dette fænomen er den vigtigste årsag til den
iskæmi-inducerede celledød. En række af de
iskæmifølsomme neurontyper kan helt eller delvis
beskyttes med AMPA antagonister. Vi undersøger
virkningen af flere af disse på den postiskæmiske
proteinsyntese (indbygning af 35-S methionin) i
hippocampus CA1 regionen. Det viste sig over-
raskende, at selvom NBQX har en halveringstid
på under en time var der tale om en langvarig (24
timer) reduktion af proteinsyntesen, og især i den
postiskæmiske hjerne. Undersøgelser af protein-
nedbrydningen viste, at samtidig med reduktio-
nen af syntesen er der også tale om en reduceret
katabolisme. Da beregning af proteinsyntese/ned-
brydning bygger på kendskab til adskillige rate-

konstanter, er vi, i samarbejde med G. Mies, Köln,
startet på at udrede disse i postiskæmisk væv. 

Et andet interessant aspekt af iskæminduceret
neurondød er, at man kan beskytte pyramidecel-
lerne i hippocampus mod degeneration ved at ud-
sætte dem for en kortvarig (3 min) iskæmiperiode
3 dage i forvejen (iskæmisk tolerance). Dette fæ-
nomen giver mulighed for at undersøge iskæmi-
protektion på en ny baggrund. PCR-differential
display teknikken anvendes til at søge efter æn-
dringer i transskriptionen. Ved hjælp af et passen-
de stort antal primerpar kan alt mRNA ( mellem
15- 30.000 gener udtrykkes i hjernen) efter en
PCR amplifikation visualiseres på geler. Ændrede
bånd skæres ud, reamplificeres og sekventeres. Vo-
res resultater indtil nu tyder på, at der kun er æn-
dringer af en mindre antal mRNA (30-50) i mod-
sætning til hvad der ses ved normal vækst og neo-
plastisk vækst. I første omgang fremstilles radioak-
tive in situ hybridiseringsprober svarende til de
fundne sekvenser for derigennem at afgøre, om
der er tale om regionale forandringer og om en
kloning med påfølgende sekventering skønnes af
værdi. Vi er startet på at modificere multiplex-RT-
PCR teknikken med en initial amplificering ved
hjælp af T7 polymerase, tilsætning af ekstern stan-
dard og polycompetitor primere med henblik på
en kvantitering af mRNA niveauer.

Den iskæmiinducerede neurondød har hidtil
været karakteriserer som »iskæmisk (nekrotisk)
celledød«. Undersøgelser for DNA-brud ved hjælp
af in situ nick translation og mærkede nukleotider
har givet anledning til teorier om, at der er tale
om en apoptotisk (programmeret) celledød. Vi
undersøger dette nærmere ud fra hypotesen om,
at iskæmi aktiverer en række endonukleaser, men
at der også foregår modsatrettede, DNA-repair
processer. Dette undersøges ved hjælp af konfokal
mikroskopi på fluorescerende markører (oligonu-
kleotider (FRET-teknik) og antistoffer) og ved
hjælp af enkeltcelle gelelektroforese (COMET).

I samarbejde med A. Schousboe og P. Krogs-
gaard-Larsen på Farmaceutisk Højskole fortsætter
vi RT-PCR undersøgelser af de mRNA, som koder
for GABA-receptorens subunits i dyrkede cortika-
le interneuroner og cerebellare granulaceller. De
enkelte cellers elektrofysiologiske (patch-clamp)
respons ved zink og midazolam applikation sam-
menholdes med cellernes expressionen af mRNA
for GABAreceptor-subunits. Resultatet viser at til-
stedeværelsen af alfa-6-subunit i granulacellerne
hæmmer midozalam-effekten, og tilstedeværelsen
af gamma-2-subunit i interneuronerne hæmmer
zinkeffekten. Formålet er på længere sigt l) at ud-
vikle farmaka som specifikt påvirker en bestemt
receptoropbygning (subunit specifik terapi) på
udvalgte målceller for herigennem at begrænse
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farmakaets bivirkninger, og 2) at kortlægge subu-
nit-sammensætning under normal og patologisk
neurotransmission for herigennem at undersøge
patogenesen ved en ændret receptor-opbygning.

Nils Diemer, Neuropatologisk Laboratorium
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Samfundsmedicin

Institut for Almen Medicin, Biostatistik,
Medicinsk Videnskabsteori og Social 
Medicin, IABVS

Som led i de omfattende institutsammenlægnin-
ger ved fakultetet etableredes Institut ABVS den
1.januar 1994 med fire afdelinger: Afdeling for Al-
men Medicin (AAM), Biostatistisk Afdeling (BA),
Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori (AMV)
samt Afdeling for Social Medicin (ASM). Gennem
denne afdelingsstruktur er det tilstræbt at sikre de
enkelte fagområder en passende autonomi samti-
dig med at instituttet, efter fakultetets ønske, ud-
adtil fungerer som en samlet koordineret enhed. 

Instituttets bemandingsmæssige situation var
ved etableringen præget af en betydelig underbe-
manding i forhold til fakultetets prægraduate nor-
mering (underbemanding 21% for VIP og 33%
for TAP). I løbet af instituttets 3 års eksistens er
det lykkedes at udligne dette deficit på VIP-siden,
mens der på TAP-siden endnu mangler lidt, trods
en betydelig tilgang af stillinger. 

Med udgangspunkt i den postgraduate undervis-
ning (Ph.D. og ikke mindst Master of Public
Health) har det derudover været muligt at opslå
en række stillinger, som er under besættelse. 

Institutleder er Tavs Folmer Andersen. Bestyrel-
sen havde foruden institutlederen følgende med-
lemmer: Niels Keiding (viceinstitutleder og afde-
lingsleder BA), Bjørn Holstein (afdelingsleder
ASM), Peter Rossel (afdelingsleder AMV), Hanne
Hollnagel (afdelingsleder AAM) samt Birgit Palle-
sen og Ann-Charlotte Brydholm som TAP-repræ-
sentanter. Desuden deltager observatører for Den
Centrale Forskningsenhed for Almen Praksis
(CFAP), instituttets Ph.D.-studerende samt fonds-
lønnede teknisk administrativt personale, viden-
skabelige medarbejdere og fondslønnede teknisk
administrativt personale. 

Instituttet har været dybt involveret i oprettel-
sen af Institut for Folkesundhedsvidenskab, som
etableredes under SVF pr. 1. januar 1997. Samti-
dig hermed nedlagdes IABVS, og den samlede
stab overførtes til det nye Institut for Folkesund-
hedsvidenskab. 

I beretningsperioden har Institut ABVS, foru-
den sine hidtidige aktiviteter, stået for igangsættel-
sen af den københavnske del af den nye Master of
Public Health-uddannelse. Denne arbejdskræven-
de indsats har måttet gennemføres med institut-
tets eksisterende faste bemanding, idet det ikke
har været praktisk muligt at besætte de nytilførte

faste stillinger, tids nok til at varetage disse opga-
ver.

IABVS har således, i sin korte levetid, lagt fun-
damentet og leveret væsentlige bidrag til opbyg-
ningen af det nye, store og perspektivrige Institut
for Folkesundhedsvidenskab.

Efter denne generelle indledning om Institut
ABVS følger her årsrapporterne fra hver af de fire
afdelinger.

Tavs Folmer Andersen

AFDELING FOR ALMEN MEDICIN
Almen medicin er et klinisk lægeligt speciale og
Afdeling for Almen Medicin er de praktiserende
lægers universitets-afdeling. Forskningsaktiviteter-
ne omhandler især: 

1. Den almenmedicinske grundforskning om-
handlende de processer, som danner basis for det
kliniske arbejde i almen praksis: Læge/patientfor-
holdet, den patientcentrerede konsultationspro-
ces, den biopsykosociale sygdomsmodel m.m. 

2. Klinisk forskning angående hyppige henven-
delsesårsager i almen praksis med henblik på at
forbedre håndteringen af disse.

3. Forebyggelsesforskning, herunder baggrund
for sundhed og identifikation af sygdomsårsager,
om balancen mellem personers risiko og hel-
bredsressourcer, om ændring af levevaner og leve-
kår, om baggrunden for livsstilsvaner, om sund-
hedsoplysning.

4. Sundhedstjenesteforskning inklusive kvali-
tetsvurdering, f.eks. om befolkningens kontakter
til primær sundhedstjeneste, lægevagtens funk-
tion, samarbejdet mellem primær og sekundær
sektorer, helbredsstatusmål. 

Det er karakteristisk for forskning i almen medi-
cin, at den indeholder elementer af både grund-
forskning, klinisk forskning, samfundsmedicinsk
forskning og medicinsk humanistisk forskning,
hvorfor samarbejdet med andre fagområder er
stort. Herudover er det karakteristisk, at forsknin-
gen er patientcentreret, d.v.s. at den inddrager pa-
tienternes egen vurdering af deres helbred, pa-
tienternes vurdering af sundhedsvæsenets funk-
tion m.m. Afdelingen har en væsentlig rolle som
videnskabelig rådgiver og støtte for det omfatten-
de netværk af forskningsaktive i almen praksis og i
primær sundhedstjeneste.

Afdelingen underviser på lægeuddannelsens
første år sammen med kliniske psykologer i pa-
tientkontakt, studenterrolle, lægerolle og patient-
rolle samt kommunikation. Afdelingen varetager
endvidere hovedkursus i almen medicin på stu-
diets sidste semester. I forbindelse med hovedkur-
set opholder hver student sig 10 dage hos en prak-
tiserende læge og gennemfører her sine egne kon-
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sultationer. Disse optages på video, hvorefter der
gives supervision. Der er tilknyttet 200 praktiseren-
de læger som kliniske undervisere. Sideløbende
med opholdet hos den praktiserende læge gives
teoretisk undervisning i faget på universitetet.

Afdelingen samarbejder med den Teoretiske
Specialeuddannelse i Almen Medicin og med
Central Forskningsenhed for Almen Praksis, idet
disse siden 1978 har været placeret i nær tilslut-
ning til Afdeling for Almen Medicin. Forsknings-
enheden er en selvejende institution, som arbej-
der under vedtægter indgået mellem Praktiseren-
de Lægers Organisation og Sygesikringens For-
handlingsudvalg, og dens formål er at udføre
forskning i almen praksis og tilgrænsende områ-
der.

Forskningsvirksomhed:

1. Den almenmedicinske grundforskning om-
handlende de processer, som danner basis for det
kliniske arbejde i almen praksis

»Forståelse mellem læge og patient i konsultatio-
nen«
Projektet er en del af et større projekt, hvor man
søger at trænge om bag samtalen mellem læge og
patient, både i almen praksis og på hospital. Det
støttes af Statens Sundhedsvidenskabelige og Hu-
manistiske Forskningsråd. Nærværende del af
projektet er knyttet til Afdeling for Almen Medi-
cin, de to øvrige delprojekter til henholdsvis Insti-
tut for Klinisk Psykologi samt Institut for Filosofi,
Pædagogik og Retorik. Projektet »Forståelse mel-
lem læge og patient i konsultationen« bygger på
en analyse af 17 videooptagne konsultationer for-
delt på 4 læger, efterinterview med patient og
læge ud fra en genspilning af video’en. Fokus er
på patientens og lægens indre dialog. De foreløbi-
ge resultater peger på, at til trods for, at der kun er
tale om et mindre sammenfald mellem patientens
og lægens forståelse, oplever begge parter god for-
ståelse og tilfredshed med konsultationen. Vi
søger at se bag om denne oplevede forståelse ved
hjælp af en analyse af gensvar, og samtidig belyse
lægens kliniske beslutningsproces, typiske samta-
lemønstre, patientens og lægens sygdomsopfattel-
ser m.v. (Jan-Helge Larsen, Ole Risør, Bo Jacob-
sen, Bente Arnika, Inge Pallesen, Annemarie
Dencker).

Den alment praktiserende læges viden om sine
patienter
1. Hvad bør man vide – undersøgt ved spørgeske-
ma-undersøgelse.

2. Hvad ved lægerne – journalgennemgang og

interview. Stadie i projektforløb: Projektet er af-
sluttet med Ph.D.-afhandling i januar 1996 (Klaus
Witt).

Samtalen hos lægen
Med det formål at beskrive og analysere faktorer,
der har betydning for forståelsen i læge-patient-
samtaler i almen praksis, har vi båndoptaget 43 al-
mindelige konsultationer i de to deltagende læ-
gers praksis. Den deltagende sprogpsykolog har
herefter indhentet såvel lægens som patientens
kommentarer til de optagne konsultationssamta-
ler. Analyse efter principperne for kvalitative me-
toder. Projektet er støttet af Statens Sundhedsvi-
denskabelige og Humanistiske Forskningsråd
(Arne Hantho og Lena Jensen).

2. Klinisk forskning angående hyppige henven-
delsesårsager i almen praksis

Overgangsalderen – en mulighed for at udvikle
personlige ressourcer?
Jeg ønsker at beskrive kvinders egen forståelse og
fortolkning af overgangsalderen. Når en kvinde
henvender sig hos sin læge for at få rådgivning
omkring overgangsalderen, bliver mødet ofte
præget af risikotænkning (risiko for udvikling af
knogleskørhed og hjertekarsygdomme), og mulig-
hed for behandling af symptomer, der tilskrives
nedsat hormonproduktion. Viden om kvindens
egen vurdering af overgangsalderen og mulighe-
den for at styrke kvindens ressourcer er dårligt be-
lyst. Denne viden skønnes at være relevant for at
kunne give en sundhedsfremmende rådgivning, i
såvel almen praksis som i speciallægeregi. Jeg har
valgt at bruge kvalitative metoder med åbne indi-
viduelle interviews, hvor hver kvinde interviewes 2
gange med ca. 2-3 ugers mellemrum (Lotte Hvas).

Osteoporose / Knogleskørheds betydning oplevet
af 60-årige kvinder og mænd. Holdning og ad-
færd i relation til risiko, forebyggelse og behand-
ling
I almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt er der
en voksende fokusering på risiko. Det anslås, at
40% af kvinder har risiko for at få knogleskørhed.
Projektets formål er, med udgangspunkt i almen
medicin og ud fra antropologisk teori og metode,
at undersøge betydningen af osteoporose/knogle-
skørhed oplevet af 60-årige kvinder og mænd. Vi-
den om befolkningens forståelse af knogleskør-
hed, deres holdning og adfærd til risiko, forebyg-
gelse og behandling af tilstanden har betydning
for håndteringen af denne tilstand og lignende li-
delser i almen praksis. Data indsamles ved Center
for Sygdomsforebyggelse, Glostrup, såvel kvalitati-
ve som kvantitative metoder vil indgå. Projektet
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støttes af Fonden vedr. forskning i almen praksis
samt af Sundhedsstyrelsens sundhedspulje (Susan-
ne Reventlow).

3. Forebyggelsesforskning, herunder baggrund
for sundhed og identifikation af sygdomsårsager

Positive sundhedsfaktorer – en bedre balance
mellem risikotænkning og ressourcetænkning
En teoretisk model for konsultationsprocessen
omfattende patientens selvvurderede helbredsres-
sourcer er publiceret. Egen konsultationsforsk-
ning pågår. Forskningsmetoden er kvalitativ (Han-
ne Hollnagel og professor dr. med. Kirsti Malte-
rud, Institut for Almen Medicin, Universitetet i
Bergen, Norge).

20 års opfølgning af 1936-populationen i 
Glostrup
Ved helbredsundersøgelsen i 1976 af alle 40-årige
i fire kommuner omkring Amtssygehuset i Glo-
strup blev befolkningsgruppens helbred vurderet
på flere måder: Selvvurderet helbred, kontakt
med sundhedsvæsenet, lægemiddelanvendelse, sy-
gefravær, kliniske tests og lægevurderet helbred.
Populationen er genundersøgt efter 5 og 10 år, og
nu pågår 20 års opfølgning ved ny helbredsunder-
søgelse som 60-årige. Mange delprojekter er plan-
lagt (Hanne Hollnagel, Lars Møller, Thomas
Drivsholm, Susanne Husfeldt, m.fl.).

»Sådan gør vi altså i vores familie« – eller
»Hvordan fru Hansen får sin livsstil«
Projektet er en antropologisk og sociologisk inspi-
reret almen medicinsk undersøgelse af danske
børnefamiliers livsstil, med fokus på tobaksryg-
ning. Formålet er at øge forståelsen af baggrun-
den for rygevaner og rygeadfærd og dermed øge
forståelsen af de barrierer, der vanskeliggør ryge-
ophør. Dette gøres ved dels at give en beskrivelse
af, hvorledes tobaksrygning indgår i familiens dag-
ligdag, og dels ved en beskrivelse af rygevanernes
betydning for og placering i kulturelle, sociale og
arbejdsmæssige sammenhænge. Undersøgelsen
bygger på dybdegående kvalitative interview og
deltagerobservation i såvel det offentlige rum som
den private sfære (Ph.D.-studie.med. Charlotte
Tulinius).

Grønlandsk fangerkost og ledlidelse
Projektet vedrører den mulige sammenhæng mel-
lem høj indtagelse af n-3 olier og gunstig indfly-
delse på inflammatoriske ledlidelser, herunder
opheling af ledegigt.

1. Undersøgelse af de 40-75 årige i Uumannaq
og 7 bygder for ledlidelse og optage kostanamne-
se.

2. Undersøgelse af interleukin 1 og tumor ne-
crosing factor hos samtlige ptt. med verificeret
RA.

3. Rtg. af samtlige med klinisk RA.
4. Muligvis at tage rtg. af et repræsentativt antal

af ptt. med klinisk osteoarthrose (Pekka Helin og
Vibeke Bunch).

Funktionstab hos ældre mennesker
Fra 1. juli 1996 skal kommunerne i Danmark tilby-
de 2 årlige hjemmebesøg til alle borgere over 80
år, og fra 1998 til alle borgere over 75 år. Den en-
delige udformning af, hvordan organisationen af
opsøgende besøg bedst skal tilrettelægges er der
endnu ikke viden om. Formålet med dette kon-
trollerede projekt er at undersøge, om det med-
fører flere aktive leveår at tilbyde optimal tværfag-
lig intervention til ældre mennesker med tidlige
funktionstab, hvor praktiserende læger indgår
som en naturlig samarbejdspartner i interventio-
nen. Resultaterne kan bidrage til at påvise, hvilke
faktorer i indholdet af forebyggende hjemmebe-
søg, som er påvist ved randomiserede forsøg (Mik-
kel Vass, Kirsten Avlund).

Sammenhænge mellem osteoporose/knogle-
skørhed, knoglebrud og levekår/livsstil i en po-
pulation af 60-årige
Aldersbetinget osteoporose/knogleskørhed øger
risikoen for knoglebrud hos ældre. I almen prak-
sis bliver vi i stigende omfang rådspurgt om risiko
for forebyggelse og behandling af knogleskørhed.
Projektet ønsker at skabe større viden om sam-
menhænge mellem knogleskørhed, knoglebrud,
samfund og livsform. Projektet er primært baseret
på epidemiologiske data fra befolkningsunder-
søgelsen i Glostrup, 60-årsundersøgelsen, og skal
relateres til projektet: Osteoporose/knogle-
skørheds betydning oplevet af 60-årige kvinder og
mænd (Susanne Reventlow).

4. Sundhedstjenesteforskning, helbredsstatusmål

Lægevagtsfunktionen
Projektet har til formål at beskrive og analysere
kontaktårsager, give råd og behandling, brugertil-
fredshed og anden brug af sundhedsvæsenet i for-
bindelse med ydelserne ved lægevagten. I projek-
tet indgår primært undersøgelse i Københavns
lægevagt, men sammenlignelige data indsamles
også fra Storstrøms amt. Endvidere indgår en eva-
luering af indførelsen af vagtklinikker og natvisita-
tionen ved Københavns lægevagt (Ph.D.-studie
ved John Sahl Andersen).

Telefonkonsultationer i lægevagten
Erfaringer fra 10 videokurser i telefonkonsultatio-
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nen i lægevagten i Københavns amt i 1995. Erfa-
ringer fra 152 læger opsamles og systematiseres og
på den måde udvikles i løbet af kurserne princip-
per for, hvordan lægen opnår størst mulig udbytte
og sikkerhed i sine telefonkonsultationer. Projek-
tet er et eksempel på, hvordan man i konsulta-
tionslaboratoriet kan arbejde med en ny forsk-
ningsmetode på grænsefladen mellem pædagogik
og traditionel forskning (Jan-Helge Larsen og Ole
Risør).

Patientcentreret registerforskning i almen 
praksis
Kobling af patient- og lægeopfattelser med data
fra Sygesikringsregistre og sociale data. Fra 1. ja-
nuar 1996 får børn tildelt eget sygesikringsbevis.
Herved kan Sygesikringsregistret anvendes i forsk-
ningsøjemed. Projektets formål er at beskrive og
analysere befolkningens brug af ydelser i den pri-
mære sundhedstjeneste bl.a. ved at sammenholde
oplysninger fra Sygesikringsregistret med:
• Patientperspektivet i form af svar på venteværel-

sespørgsmål om henvendelsesårsager og hel-
bredsopfattelse 

• sociodemografiske registeroplysninger og 
• enkle oplysninger om lægeperspektivet i form

af minimale konsultationsdata. 

Der tænkes opbygget en dataindsamlingsprocedu-
re, som kan aktiveres regelmæssigt eller ad hoc.

Fase 1: Forberedelse af udtræk fra Sygesikrings-
og sociale registre samt undersøgelse af eventuelle
fejlkilder. 

Fase 2: Kontaktmønsterundersøgelse i Køben-
havns kommune. 

Fase 3: Udvikling og afprøvning af patientspør-
geskema, bl.a. af henvendelsesårsager og hel-
bredsopfattelse.

Fase 4: Dataindsamling med patientspørgeske-
ma i venteværelset.

Fase 5. Sammenkobling af patientspørgeskema
med Sygesikringsregistret og sociale registre. 

Fase 6: Udvikling og indsamling af minimale
konsultationsdata.

Fase 7: Samlet analyse af data og formidling af
resultater.

Stadie i projektforløb:
Projektet er i fase 1 og 3 (Hanne Hollnagel, Han-
ne Thorsen, Inga Marie Lunde, Poul A. Pedersen
og Niels de Fine Olivarius).

Dansk brugervejledning (manual) for Notting-
ham Health Profile med følgende opbygning
• Beskrivelse af udviklingen af den engelske ver-

sion af NHP, dens reliabilitet og validitet og an-
dre sproglige versioner af instrumentet. 

• Beskrivelse af den danske version, oversættelses-
procedure, reliabilitet og validitet.

• Erfaringer fra anvendelse af den danske version
i kliniske undersøgelser.

• Anbefalinger for korrekt anvendelse af NHP.
• Referenceværdier.
• Litteraturliste over internationale artikler ind-

delt i emneområder.
(Hanne Thorsen).

Referenceværdier for den danske version af Not-
tingham Health Profile (NHP)
Tilvejebringelse af danske »normaldata« for NHP,
som vil forstærke værdien af anvendelsen af NHP i
Danmark, og skabe mulighed for tværkulturel
sammenligning af helbredsopfattelse udtrykt gen-
nem NHP (Hanne Thorsen).

»Astma hos børn, frem mod behandlingssamar-
bejde mellem almen praksis og hospital«
Deskriptiv analyse af børneastma vedrørende akut
indlagte og ambulatoriehenviste astmabørn på ba-
sis af spørgeskemaer og kvalitative forskningsinter-
views.

Organisationsstudie som kortlægger den aktuel-
le behandlingsorganisation og vurderer primær-
og sekundærsektorens lægers vilje, visioner og
strukturkrav til et formaliseret samarbejde på den
ene side samt familiernes erfaring, tilfredshed og
ønsker vedrørende deres børns fremtidige astma-
behandling, også med henblik på en hypotetisk
samarbejdsmodel. Effektparametrene er data om ast-
mabehandlingen, patienttilfredsheden og -behov
samt patient- og lægevurderingen af et hypotetisk
struktureret behandlingssamarbejde (Marianne
Stubbe Østergaard).

5. Andet:

Medicinsk historie
Udgivelse af Niels Steensens biologiske arbejder i
engelsk oversættelse »Steno – Biological Papers«.
Oversættelsen fra latin til engelsk ved dr. Paul
Maquet er nu gennemført. Redigering pågår.

Udgivelse af klassiske tekster fra medicinens hi-
storie af forfatterne William Croone i samarbejde
med dr. Paul Maquet.

Udgivelse af Steensens Hjerneforelæsning fra
Paris 1665 som bog i januar 1997 ved åbningen af
HjerneÅret 1997 (Troels Kardel).

Arbejde inden for kollegiale organer m.v.:
John Sahl Andersen: Medlem af Videnskabsetisk Ko-
mité for Københavns og Frederiksberg kommu-
ner. Medlem af Koordinationsgruppen vedrøren-
de etablering af et Institut for Folkesundhedsvi-
denskab ved Det sundhedsvidenskabelige Fakul-
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tet. Medlem af Kvalitetsudviklingsudvalget for al-
men lægegerning, Københavns kommune. Med-
lem af censorkorpset i almen medicin ved de
sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark.
Medlem af Ph.D.-udvalget ved Institut for Almen
Medicin, Biostatistik o.s.v.

Sybille Bojlén: Redaktionsmedlem i Practicus.
Hanne Hollnagel: Medlem af Statens Sundhedsvi-

denskabelige Forskningsråd. Faglig referent for
Ugeskrift for Læger. Gæsteprofessor ved Institut
for Samfundsmedicinske fag, Universitetet i Ber-
gen, Norge. Formand for fakultetets 13. semester-
udvalg ang. studieplanreform. Hæderspris: Modta-
get Magda og Svend Aage Friedrichs Mindelegat
på kr. 100.000 for forskningsindsats i almen medi-
cin.

Lotte Hvas: Medlem af DSAM’s bestyrelse.
Jan-Helge Larsen: Formand for OSVAL-udvalget.

Medlem af Klinikudvalg V. Medlem af semesterud-
valg 1-6.

Susanne Reventlow: Medlem af DSAM’s forsk-
ningsudvalg fra efteråret 1996. Deltager i etable-
ring af gruppe under DSAM vedr. risikotænkning
i medicinen.

Jens Tørning: Medlem af DSAM’s uddannelses-
udvalg, medlem af videreuddannelsesudvalget i
Københavns amt. Formand for Fællesudvalget (Ef-
teruddannelsesudvalg for Københavns kommune,
Københavns, Roskilde og Bornholms amt). Kur-
susleder i Specialeuddannelsen for Almen Medi-
cin. Medlem af bedømmelsesudvalget til almen
medicinske blokstillinger i Københavns amt. Al-
men medicinsk uddannelseskoordinator i Køben-
havns amt.

Klaus Witt: Medlem af censorkorpset i almen
medicin ved de sundhedsvidenskabelige fakulte-
ter i Danmark.

Marianne Stubbe Østergaard: Medlem af Køben-
havns Lægeforenings Sundhedsudvalg, Fællesud-
valget for Hvidovre Hospitals region, Sundhedssty-
relsens Baggrundsgruppe for »Peakflowmeter-
kampagnen«, Københavns kommunes baggrunds-
gruppe for Astmaskolen, Københavns kommunes
gruppe vedrørende »Fælles retningslinier for
overfølsomhedssygdomme«, sekretær i DSAM’s
Astma-Allergigruppe.

Gæster:
April 1996: Professor Ian McWhinney, Centre for
Studies in family medicine, Ontario, Canada,
gæsteforelæsning samt workshop på afdelingen.
September 1996: Elisabeth Jaenson, Anders Beck-
man, Birgitta Fredriksson, Ludmilla Viktorelius,
Kerstin Römbo fra Sverige. Oktober 1996: Profes-
sor Thomas Campbell, University of Rochester,
NY, USA, gæsteforelæsning og workshop på afde-
lingen. November/december 1996: Dr. Erika Te-

rechova og dr. Irena Armoskiene fra Litauen. De-
cember 1996: Professor i almen medicin Birgitta
Hovelius m.fl. fra Lund/Malmö.

Kongresser, rejser, gæsteforelæsninger, kurser
m.v.:
John Sahl Andersen: Køge 28. – 29.10.1996, Forsk-
ningsseminar for de almenmedicinske institutter
og forskningsenheder i Danmark.

Hanne Hollnagel: Har deltaget i Forskningssemi-
nar for de almenmedicinske institutter og forsk-
ningsenheder i Danmark, oktober 1996, Køge og
Nordisk forskerseminar om analyse af data fra kva-
litative studier, Sigtuna, marts 1996.

Inviteret til at holde følgende forelæsninger:
»Kvinders selvvurderede helbredsressourcer«, se-
minar om psykosocial kræftforskning, januar
1996, Panum. »Om risikosproget i den almenme-
dicinske konsultation« ved legatuddeling maj
1996 i København. Egen tiltrædelsesforelæsning
»Risikofaktorer og helbredsressourcer – fra teori
til almen praksis« marts 1996, Panum. Kursusle-
der Ph.D.-kursus – Kønnet som parameter i medi-
cinsk forskning, maj 1996.

Jan-Helge Larsen: Göteborgs Universitet, 8. – 9.2.:
Konsultationen og videosupervision. WONCA,
Stockholm 30.6.-4.7., inviteret foredrag: Konsulta-
tionsprocessen. Astra, Ringsted 22. – 23.3.: Tele-
fonkonsultationen i lægevagten. Tre kurser i vi-
deosupervision for undervisere ved fakultetet.
Lægedage, Århus 12. – 15.11.: Telefonkonsultatio-
nen i lægevagten, forebygge – hvordan?, undgå at
arbejde unødig meget i konsultationen. 3 Ugekur-
ser: Konsultationen og videosupervision, Kalym-
nos, 96 deltagere pr. år.

Susanne Reventlow: Forskningsseminar for de al-
menmedicinske institutter og forskningsenheder i
Danmark, oktober 1996, Køge. Foredrag: Nordisk
workshop: Screening på tværs. Ringkøbing, sep-
tember 1996: »Den indbyggede risikotænkning i
screening«. Gigtforeningen i Vestsjællands amt, 1.
oktober 1996: Osteoporose – aktuelle viden. Pri-
mærmedicinsk uke: Risikobegrebet i medicinen,
Oslo, november 1996: Al statistik lyver! Om for-
holdet mellem epidemiologiske undersøgelser af
risikofaktorer og individuel risikoberegning.
Lægedage Århus, november 1996: Moderator for
café mødet om lægerollen. Oplæg: Forskersemi-
nar i Køge, oktober 1996: Huller i den almenme-
dicinske forskning: Risiko, normalitet og varia-
tion. Kasuistikker og kvalitative metoder.

Ole Risør: Konsultationsprocessen I og II. Afhol-
des henholdsvis 2 og 1 gang årligt 17. – 24.5., 24.9
– 4.10., 4 – 11.10. Videotræning i læge/sygeple-
jerskesamarbejdet, Herlev 19.-20. marts. Video-
træning af tutorlæger i Københavns amt, Herlev
6.8. Telefonkonsultationsprocessen, Vordingborg,
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10.9. Lægedage Århus, 12.11., Telefonkonsulta-
tionsprocessen. Lægedage Århus, 15.11., »Om at
arbejde for meget i konsultationen«. Videosuper-
vision af tutorlæger, Vordingborg 26.11. Telefon-
konsultationen, Vordingborg, 30.11. Video-
træning af læge/sygeplejerskesamarbejdet, Her-
lev, 11.-12.12.

Hanne Thorsen: Studierejser: September 1996:
Workshop: Screening på tværs, Forskningsenhe-
den Ringkøbing amt. September 1996: Workshop:
Functional Health Outcome in Primary Care,
Hannover, Tyskland. Oktober 1996: Kongres:
Health Status and Quality of Life: Conceptual,
Measurements and Policy Issues, Paris, Frankrig.
Eget foredrag: Methodological Errors in the Use of
Health Status Measures. A Literature Review. Okto-
ber 1996: Annual Meeting in the European Group
for Health and Quality of life Assesment, Paris,
Frankrig. November 1996: Lægedage, Århus. De-
cember 1996: Annual Meeting in the European
Public Health Association, London, England.

Charlotte Tulinius: Rejse: Sigtuna, Sverige, 20. –
23.3.96, Nordisk Forskerseminar, Om analyse af
data fra kvalitative studier. Foredrag/oplæg: Køge,
30.10. – 1.11.96, Forskningsseminar for de almen
medicinske institutter og forskningsenheder,
»Huller i forskningen inden for forebyggelse i al-
men praksis«. Hornbæk, 8.11.96, »Lifestylehabits
in everyday life of Danish families«, Family Health
Workshop, DIKE’s Grønlandsafdeling/NoSAMF.
København, 13.12.96, medarrangør af forskernet-
værksdag «Anvendelse af sundhedspædagogik«,
for en lille gruppe af praktiserende læger og for-
skere indenfor almen medicin og sundhedsfor-
midling, i samarbejde med prof. dr.med., prakt.
læge Gert Almind og cand.med., Ph.D.-studeren-
de, Aarhus Universitet, Margareta Maunsbach
/Forskningsfonden for Almen Praksis.

Klaus Witt: 20. – 21.6.96, The Family Medicine
Program of the University of Rochester and High-
land Hospital, N.Y., USA. 26. – 27.8.96, Journalen
som værktøj. DULM. 13.11.96 Journalen i almen
praksis, Lægedage 96. Kursus for 2 læger fra Litau-
en november – december 96. Formidling: 1.1. –
30.6.96, Ugentlig _ times udsendelse i Radio Hol-
bæk om sundhed og sygdom. Forskningsseminar
for de almen medicinske institutter og forsknings-
enheder, Køge 30.10 – 1.11.96.

Marianne Stubbe Østergaard: Joint meeting. Euro-
pean Society of Pediatric allergy and Clinical im-
munology and European Respiratory Society Pe-
diatric Assembly. ESPACi, Odense, 22. – 25.5.96.
Opstartskonference for forskningsprogrammet
»Børns vilkår og velfærd«, forskningsrådene,
6.9.96. En Bæredygtig Samfundsvidenskabelig
Sygdomsforskning, Netværk for samfundvidenska-
belig sygdomsforskning, Rungstedlund, 5. –

7.10.96. Forskningsseminar for de almen medicin-
ske institutter og forskningsenheder, Køge 30.10 –
1.11.96.

Hanne Hollnagel

Stab:
VIP:
Andersen, John Sahl: Forskningsassistent; Bunch,
Vibeke: Amanuensis; Hantho, Arne: Amanuensis;
Hollnagel, Hanne: Professor; Hvas, Lotte: Forsk-
ningsass.; Jespersen, Carsten Sand: Amanuensis;
Larsen, Jan-Helge: Lektor; Risør, Ole: Amanuen-
sis; Skydsgaard, Bente Arnika: Forskningsassistent;
Thorsen, Hanne: Projektleder; Tørning, Jens:
Amanuensis; Witt, Klaus: Forskningsadjunkt.

TAP:
Brydholm, Ann-Charlotte: Kontorfuldmægtig;
Drikkjær, Anja J.: Assistent; Jacobsen, Bente: Over-
assistent; Jørgensen, Minna Stigbjerg: Assistent;
Kaster, Elise Allin: Assistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Bojlen, Sybille: Meddelelsens motiv – om sund-

hedsoplysning, aldersdiabetikere og det fokuse-
rende gruppeinterview.

Witt, Klaus: Den alment praktiserende læges viden
om sine patienter – journaler og patientkend-
skab i almen praksis.

BIOSTATISK AFDELING
Biostatistisk afdelings forskningsaktiviteter kan
groft opdeles i tre grupper: Teoretisk-statistisk
forskning, metodeudvikling i tilknytning til kon-
kret anvendt-statistiske projekter og en lang række
samarbejdsprojekter om mange forskellige lægevi-
denskabelige opgaver, idet afdelingens medarbej-
dere foruden med den teknisk statistiske indsats
normalt indgår integreret i drøftelserne også af de
substantielle resultater af undersøgelserne.

1. Statistisk teori for (censurerede) overlevelses-
og forløbsdata
Ved censurerede overlevelsesdata forstås opgørel-
ser, hvori det om visse individer kun vides, at de på
et vist tidspunkt stadig er i live, mens man for an-
dre kender selve overlevelsestiden. Tilsvarende si-
tuationer foreligger ofte ved mere generelle for-
løbsdata.

1.1. Arbejdet med modeller for overlevelsesda-
ta, herunder modeller, der tillader heterogenitet i
den betragtede population (frailty-modeller), er
fortsat. Med modellerne studeres dødsalderens af-
hængighed af genetiske og miljømæssige faktorer
(Per Kragh Andersen, René Tabanera, Kim Knud-
sen, John P. Klein (Medical College of Wisconsin),
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Jørgen Holm Petersen), og ventetid til graviditet
(Thomas Scheike).

1.2. Øvrige projekter vedrører ikke-parametrisk
estimation i fornyelsesprocesser (Niels Keiding,
Christian Andersen, Peter Fledelius), metodernes
egenskaber i små stikprøver (Per Kragh Andersen,
Michael Weis Bentzon, John P. Klein), test for
»centre Effects« (Per Kragh Andersen, John P.
Klein, Mei-Jie Zhang (Medical College of Wiscon-
sin)), filtreringsmetoder til ikke-parametrisk esti-
mation (Torben Martinussen, Thomas Scheike),
tidsafhængighed af en u-formet hazard (Torben
Martinussen, Thorkild I. A. Sørensen), livskvalitet-
vægtet overlevelse (Jørgen Hilden, P. Glasziou
(Queensland)), metode til vurdering af antropo-
metriske index og dødelighed (Marc Andersen)
og parametrisk estimation af hazardfunktioner
(Halina Frydman).

2. Analyse af gentagne målinger
Ud fra gentagne observationer (f.eks. tidsmæssige
udviklinger) for en række objekter, der naturligt
hører sammen i en eller flere populationer, søger
man at beskrive (og sammenligne) de enkelte po-
pulationer. Normalkurver for antropometriske
mål; varianskomponent-modeller til analyse af
longitudinelle data med henblik på børns udvik-
ling i Guinea-Bissau (Marc Andersen). Udvikling
af ikke parametriske (logrank) tests for regres-
sions modeller (Thomas Scheike, Mei-Jie Zhang).
Sammenligning af vækst (Thomas Scheike, Mei-
Jie Zhang, Anders Juul). Fenemalindtagelse og in-
telligens (Jørgen Hilden). 

3. Statistiske metoder i retsgenetik
Anders Stockmarr arbejder med modeller for kor-
relationen mellem par af længder af DNA-bånd
målt ved RFLP-metoden. Generelle modeller for
observation af par af DNA-bånd målt efter RFLP-
metoden er studeret.

4. Udglatningsmetoder
Peter Dalgaard har arbejdet med asymptotisk ana-
lyse af den såkaldt L-kurve, der kan benyttes i for-
bindelse med valg af udglatningsparametre.

5. Multiple sammenligninger
Jørgen Hilden og Michael Weis Bentzon er i gang
med at analysere et nyt princip til afbødning af det
såkaldte massesignifikans-problem bl.a. ved hjælp
af Monte Carlo- simulation.

6. Epidemiologisk metodik
Effekten af tilfældig variation i ekspositionsmålet
på den estimerede association (Jørgen Hilden).
Informativt bortfald i longitudinelle undersøgel-
ser (Torben Martinussen, Niels Keiding). Empi-

risk Bayes udglatning af alders- og kalendertids-
specifikke incidenser i Lexisdiagrammet (Niels
Keiding, Y. Ogata, K. Katsura (Tokyo), Anders
Green (Odense), Claus Holst (Danmarks Pædago-
giske Institut). 

7. Statistiske metoder i eksperimentel medicin
Peter Dalgaard fortsætter sit arbejde med udvik-
ling af metoder til parameterestimation i differen-
tialligningsmodeller, specielt semiparametrisk
estimation af funktionelle parametre. Dette sker
med særligt henblik på studiet af nethindens og
glaslegemets transportforhold.

8. Tesselationsmodeller og rumlig statistik
Thomas Scheike arbejder med konstruktion af
tesselationsmodeller med henblik på at beskrive
data af Notochord (rygstreng) cellevævs data fra
frøen Xenopus laevis. Modellerne er hovedsage-
ligt baseret på generaliserende Voronoi modeller.
Der arbejdes i denne forbindelse yderligere med
dynamisk modellering af Notochord celle-vævets
udvikling. Denne dynamiske modellering er base-
ret på teorien for rumlige punktprocesser. 

9. Ordnede kategoriserede data med henblik på
studiet af inter- og intraobservatør-variation
Alternative mål for observatørvariation af ordne-
de kategoriserede data baseres på latente model-
ler, hvor der betinges med patientens (kendte el-
ler ukendte) sande tilstand. Modellerne er baseret
på varianskomponentmodeller for normalfordel-
te data, men adskiller sig fra disse, idet der kun ob-
serveres binært eller semikvantitativt (ofte ja/nej)
(Lene Theil Skovgaard, Jørgen Hilden).

10. Statistisk diagnose, klinisk beslutnings-
analyse m.v.
Jørgen Hilden har fortsat sit arbejde med disse
emner i samarbejde med forskellige grupper. De
aktuelle områder gælder navnlig forbedrede me-
toder til: Grafisk illustration af nytteudregninger i
beslutningsanalysen (med Paul Glasziou, Universi-
ty of Queensland), resumering af observatørvaria-
tion, ikke-parametrisk sammenligning af diagno-
stiske prøvers ydeevne (med Michael Albeck, Rigs-
hospitalet), metaanalyse af kæbehulebetændelse
(Marjukka Mäkelä m.fl.) og standardiseret kvali-
tetskontrol af akut abdomen.

11. Anvendt-statistisk samarbejde og service
Medarbejderne har i beretningsåret været aktive i
et stort antal lægevidenskabelige samarbejdspro-
jekter og serviceoopgaver, og pladsen tillader kun
en meget summarisk gennemgang af længereva-
rende samarbejdskontakter. En mere udførlig
oversigt kan rekvireres ved henvendelse til Biosta-
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tistisk Afdeling. Samarbejde og service foregår
med medarbejdere ved Fakultetets institutter og
hospitals- og sygehusafdelinger og med Center for
Epidemiologisk Grundforskning, desuden i be-
grænset omfang med Forskningsinstitut for Hu-
man Ernæring (KVL), Statens Seruminstitut og
enkelte andre universitetsinstitutter og sygehuse.

11.1. Fysiologi og cellebiologi: Forøget blodgen-
nemstrømning ved elektrostimulation af hjerne-
barken hos rotter. Blood-flow i hjernen. Idræts-
træning og vækst. Overlevelse af tetrahymenacel-
ler. Celleklumpning og variationskilder (Peter
Dalgaard, Lene Theil Skovgaard).

11.2. Human genetik: Koblingsanalyser. Luria-
Delbrück teori. Genetiske markører. Kromosom-
fejl i fostervand- og moderkageprøver. Filterteknik
ved fostervandsprøver. Genetiske og miljømæssige
faktorer for adipositas. Kromosomforandring hos
buschauffører (Jan Parner, Jørgen Hilden, Char-
lotte Hindsberger, Anders Stockmarr). 

11.3. Neuromedicin: Skalavalidering ved selv-
rapporteret epilepsi og stigmatiseringsproblemer.
Blodgennemstrømshastighed efter nitroglycerin
(Lene Theil Skovgaard, Jan Parner). 

11.4. Vækst og reproduktion: Intrauterin vægt
relateret til gestationsalderen. Vækstforløb i skole-
alderen og fedmegrad ved session. Normalmateri-
ale for vækstfaktor IGF-I og bindingsprotein BP-3.
Normalmateriale for hormoner relateret til vækst.
Menstruationscyklus og udskillelse af væksthor-
moner. Normalmateriale for siddehøjde. Ventetid
til graviditet. Genitale misdannelser i Danmark og
Finland. Geografiske forskelle i sædkvalitet. Sæd-
kvalitet blandt økologiske landbrugere. Vækst,
IGF-I og BP-3 for cystisk fibrose patienter. Sam-
menhæng mellem sædkvalitet, Inhibin-b og FSH
(Peter Dalgaard, Birthe Lykke Thomsen, Niels
Keiding, Thomas Scheike).

11.5. Ernæring: Kalciumindtagets betydning for
knoglemineraliseringen. Kost og Kræft. Vægtæn-
dringers betydning for dødelighed. Kost og vækst
for spædbørn. Energiomsætning og søskende. Ud-
vikling i fedtsyreindhold blandt ammede spæd-
børn (Birthe Lykke Thomsen, Niels Keiding, An-
ne Helms Andreasen, Lene Theil Skovgaard,
Charlotte Hindsberger, Per Kragh Andersen, Tor-
ben Martinussen).

11.6. Anæstesiologi: En række anæstesiologiske
projekter er blevet bearbejdet: Temperaturforløb
for børn under anæstesi, risiko-faktorer for udvik-
ling af lungekomplikationer. ISPOCD: EU-projekt
vedrørende kognitive forstyrrelser hos ældre efter
anæstesi (Lene Theil Skovgaard, Klaus Larsen).

11.7. Hypertension: Vurdering af blodtryk og
puls hos normale i alderen 20-79 år baseret på 24
timers registrering med bærbart udstyr (Michael
Weis Bentzon).

11.8. Lungemedicin: Lungeinfektion hos cystisk
fibrose patienter. Astma og rygnings betydning for
lungefunktion. Langtidsregistreringer af lunge-
funktion m.v. hos patienter med alfa1-antitrypsin
mangel (Lene Theil Skovgaard, Jan Parner).

11.9. Diabetes: »Økologisk« association mellem
diabetesincidens og HLA-subtyper. Nyopdagede
type II diabetikere i almen praksis. Overlevelse og
nefropati-risiko for insulinkrævende diabetikere
(Anne Helms Andreasen, Per Sørensen, Per
Kragh Andersen, Niels Keiding, Sille Esbjerg).

11.10. Anatomi: Stereologisk studium af fibril-
lære centre og nucleoli i cancerceller og raske cel-
ler hos patienter med cancer thyreoidea (Niels
Keiding).

11.11. Otologi: Aktuel og historisk undersøgelse
af mellemører og pandehuler hos grønlændere
(Lene Theil Skovgaard).

11.12. Oftalmologi: Grå stær; henvisnings- og
operationstærsklen. Glaslegemefluorofotometrisk
måling af blod-/nethinde-barrieren (Charlotte
Hindsberger, Niels Keiding, Peter Dalgaard).

11.13. Cancerepidemiologi og prognose: Prog-
nosestudier for patienter med mundhulecancer,
med leukæmi (herunder knoglemarvstransplante-
rede), med blærecancer. Intervention for kolorek-
tal cancer. Kardiologiske komplikationer efter cy-
tostatika. Prænatale risikofaktorer for cancer (Per
Kragh Andersen, Peter Dalgaard, Niels Keiding,
Lene Theil Skovgaard, Jørgen Hilden).

11.14. Fysiurgi og ortopædi: Muskelstyrke hos
patienter med rheumatoid arthritis. Analyse af
dræn ved hofte-alloplastik. Retrospektiv sammen-
ligning af hofteproteser. Måling af formåen i dag-
ligdagen hos patienter med nakkesmerter. Styr-
ken af muskelgrupper og deres samvariation. Ar-
trit patienters cytokiner og sygdomsaktivitet. Un-
dersøgelse af knæled hos menisktransplanterede
får (Jan Parner, Niels Keiding, Claus Ekstrøm,
Charlotte Hindsberger, Anders Stockmarr, Peter
Dalgaard, Lene Theil Skovgaard).

11.15. Leversygdomme: Prognosestudier af be-
handling af oesophagusvaricer med sklerosering
og/eller betablokkere samt af medicinsk behand-
ling dels af patienter med alkoholiske leverlidel-
ser, dels af patienter med primær biliær cirrhose.
Interferonbehandling af hepatitis B (Per Kragh
Andersen, Birthe Lykke Thomsen). 

11.16. Hjertesygdomme: Medicinsk behandling
eller by-pass operation af AMI-patienter. Dødelig-
hed i Østerbro-undersøgelsen og dennes sammen-
hæng med motion. Sammenligning af målemeto-
der til bestemmelse af glukosemetabolisering. Be-
handling af hjerteinsufficiens. Undersøgelse af
hjertepumpe funktion (Per Kragh Andersen,
Niels Keiding, Jan Parner, Peter Dalgaard, Mi-
chael Weis Bentzon, Klaus Larsen).
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11.17. Andre diagnostik- og prognosestudier:
Overdødelighed for patienter med »cluster heada-
che«. Dødsalderens afhængighed af genetiske og
miljømæssige faktorer på basis af Adoptionsregi-
steret (statistiske »frailty«-modeller). Observatør-
variation ved histologisk og røntgenologisk diag-
nostik. Geografisk variation i fødselsforløbet.
Overlevelse med neurofibromatosis. Langtidsop-
følgning af apopleksipatienter. Atrieflimmer og
stroke (Per Kragh Andersen, Jørgen Holm Peter-
sen, Jørgen Hilden, Jan Parner, Sille Esbjerg).

11.18. U-landsepidemiologi: Parasitter i blodet
hos børn med og uden malaria (Niels Keiding, Sil-
le Esbjerg).

11.19. Diverse epidemiologi og social medicin:
Adfærdsmønstre og familiær baggrund. Varme-
skade og heling. Beskrivelse af brugere af fortry-
delsespillen. Spørgeskemaundersøgelse om »ge-
nerelt selvvurderet helbred« (Lene Theil Skov-
gaard, Klaus Larsen).

11.20. Gastroentereologi: Markov procesbeskri-
velse af kliniske forløb af Crohns sygdom og colitis
ulcerosa (Niels Keiding, Vibeke Binder, KASHer-
lev m.fl.).

11.21. Gerontologi: Funktionsevnen for ældre
mennesker og dens samspil med risikofaktorer og
overlevelse (Torben Martinussen, Niels Keiding).

11.22. Urologi: Prostataoperation, seksualfunk-
tion og tilfredshed (Charlotte Hindsberger, Niels
Keiding, Jørgen Hilden).

11.23. Odontologi: Overlevelse af implantater.
Myoelektriske spektrale parametre i tyggemuskler-
ne. Tryk mellem implanterede og ikke-transplan-
terede tænder. Alexithyme personlighedstræk og
mundhulesymptomer. Bidstyrke og fysigonomi.
Sammenhæng mellem kraniemål og manglende
tænder. Mønsteret i tandmangel. Kraniomandibu-
lære funktionsforstyrrelser og kraniofacial morfo-
logi (Per Kragh Andersen, Lene Theil Skovgaard,
Niels Keiding, Birthe Lykke Thomsen, Torben
Martinussen).

11.24. Parasitologi: Risikofaktorer for parasitter
i nordiske svinebesætninger (Klaus Larsen).

11.25. Almen Medicin: Hvem går til praktise-
rende læge. Indikatorer for astma hos småbørn
(Niels Keiding, Ernst Hansen, Claus Ekstrøm, Sille
Esbjerg, Per Sørensen, Peter Dalgaard).

11.26. Arbejdsmedicin: Dødelighed hos arbej-
dere udsat for forbrændingsprodukter. Rhinitis og
astma hos bagere (Per Kragh Andersen, Jørgen
Holm Petersen, Lene Theil Skovgaard).

11.27. Stress og immunsystemet: Effekt af adre-
nalin og noradrenalin på immunsystemet (Micha-
el Weis Bentzon).

11.28. Psykiatri: Indlæggelsesmønstret for ma-
nio-depressive. Planlægning af skizofreni projekt.
Neurofysiologisk opfølgning af skizofrene. Er de-

pression en risikofaktor for brystkræft (Per Kragh
Andersen, Elisabeth Olsen, Jan Parner, Niels Kei-
ding).

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråds
Konsulenttjeneste i forskningsmetodologi og 
statistik
SSvF overførte Konsulenttjenesten til Afdelingen
(daværende Statistisk Forskningsenhed) fra be-
gyndelsen af 1991. Sundhedsvidenskabelige for-
skere kan her på basis af en kortfattet ansøgning
få bistand i op til 10 timer hos en konsulent som
udpeges af ordningens administrator (Niels Kei-
ding), normalt blandt de på en særlig liste opfør-
te. I 12 måneders perioden 1. november 1995 –
31. oktober 1996 indgik 109 ansøgninger, hvoraf
94 bevilgedes. Ordningens fremtid er under for-
handling, idet SSvF har besluttet at afvikle finan-
sieringen. 

Redaktions og Bedømmelsesvirksomhed:
Niels Keiding er Book Review Editor og Per Kragh
Andersen medlem af redaktionen for Statistics in
Medicine. Per Kragh Andersen er associate editor
for Scandinavian Journal of Statistics og Statistical
Methods in Medical Research, Niels Keiding er
medlem af advisory board for Biometrical Jour-
nal. Per Kragh Andersen og Niels Keiding redige-
rer »Survival Analysis« i Encyclopedia of Biostati-
stics. Niels Keiding er medredaktør af statistik-mo-
nografiserie ved Chapman & Hall. Per Kragh An-
dersen, Niels Keiding og Thomas Scheike refere-
rer artikler for Mathematical Reviews og mange af
medarbejderne fungerer som bedømmere af ar-
tikler i statistiske og lægevidenskabelige tidsskrif-
ter (navnlig Per Kragh Andersen, Jørgen Hilden,
Niels Keiding, Torben Martinussen, Jørgen Holm
Petersen, Thomas Scheike og Lene Theil Skov-
gaard).

Niels Keiding medvirker ved bedømmelse af
ansøgere til professorater i Helsinki, Stockholm
og ved Fakultetet, en disputats og en Ph.D.-af-
handling ved Fakultetet, samt en Ph.D.-afhandling
ved Odense Universitet. Per Kragh Andersen har
medvirket ved bedømmelsen af en disputats og en
Ph.D.-afhandling ved Fakultetet og et professorat i
Oslo. Peter Dalgaard har medvirket ved bedøm-
melse af en Ph.D.-afhandling. Jørgen Hilden har
bedømt et lektorat ved Fakultetet, en Ph.D.-af-
handling ved Københavns Universitet og en
Ph.D.-afhandling ved University of Queensland,
Australien. Lene Theil Skovgaard har bedømt et
lektorat ved Fakultetet.

Deltagelse i ekspertgrupper o.lign.:
Jørgen Hilden deltager i Methods Working Group
for Systematic Reviews of Diagnostic Tests under
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det internationale Cochrane-samarbejde. Han er
medlem af styregruppen for Mor-Barn-Kohorten,
der omfatter ca. 9000 konsekutive fødsler på Rigs-
hospitalet i årene 1959-61. Alternativer til konven-
tionel antikoagulation som profylakse mod apop-
leksi hos patienter med atrieflimren: Jørgen Hil-
den har været medlem af kontrolkomiteen for
den nu afsluttede AFASAK2-undersøgelse.

Niels Keiding er formand for følgegruppen for
Center for Registerforskning under Danmarks
Grundforskningsfond, medlem af institutrådet
ved Institut for Sygdomsforebyggelse (H:S), styre-
gruppen for Hovedstadens Center for Prospektive
Befolkningsstudier, af Danmarks Statistiks forsk-
ningsudvalg og af styregruppen for det nordiske
Cochrane-center.

Undervisning:
Foruden den prægraduate undervisning for stud.
med. og stud. odont. (sammen med lektor Kirsten
Fenger, Institut for Medicinsk Biokemi og Gene-
tik) og for humanbiologer har vi i beretningsåret
afholdt 10 Ph.D.-kurser, nemlig Basal statistik for
lægevidenskabelige forskere (4) heraf et på en-
gelsk, Varians og regressionsanalyse for eksperi-
mentel lægevidenskabelig forskning (2), Statistisk
analyse af overlevelsesdata, Anvendelse af statistisk
programmel (2), samt i samarbejde med Afdeling
for Social Medicin Epidemiologi.

Niels Keiding var vejleder ved seks medicinske
Ph.D.-projekter (sygdom, dødelighed og fertilitet
for Thule-arbejdere, epidemimodeller for mæslin-
ger og difteri, grafiske modeller i sundhedsanaly-
sen, ventetid til graviditet, vægt som respons og
determinant, vægt og helbred), Per Kragh Ander-
sen ved otte (prognosemodeller for patienter med
blærepolypper, migrationsmedicin i Danmark,
chromosomal mosaicism in CVS, genetic and envi-
ronmental influences on mortality, kvantitativ ge-
netisk analyse af fedmemål, reproduktions fakto-
rer og risiko for brystcancer, Death clustering in
developing countries, prognostisk betydning af
ventrikelflimmer), Jørgen Hilden ved en (hjerte-
insufficiens i almen praksis) og Lene Theil Skov-
gaard ved to (antropometriske data i u-lands sund-
hedsprogrammer, gynækologisk onkologi og strå-
leterapi). 

Der blev afholdt studiekredse om modelselek-
tion og overfitting, kausale diagrammer og Aalens
additive model.

Internationalt samarbejde, gæster:
Biostatistisk Afdeling har en bred international
kontaktflade, både via internationale kollegers be-
søg her og via vore egne udenlandske studieop-
hold og deltagelse i internationale konferencer, se
nærmere nedenfor. Specielt deltager Niels Kei-

ding og Per Kragh Andersen i et samarbejde med
John P. Klein og Mei-Jie Zhang, Medical College
of Wisconsin.

Også Jørgen Hildens arbejde inden for området
rationel klinik foregår i det væsentligste i fortsat
samarbejde med grupper i udlandet, University of
Queensland, Brisbane (P. Glasziou).

Lene Theil Skovgaard er medlem af et forsker-
team til vurdering af evt. kognitive forstyrrelser ef-
ter anæstesi hos ældre mennesker (ISPOCD = »In-
ternational Study of Postoperative Cognitive Dys-
function«) finansieret af EU-midler med kliniske
centre i en række lande samt databaseekspertice i
Eindhoven, psykolog-grupper i Maastricht og
Manchester samt central styring fra København.

Halina Frydman (USA) opholdt sig i Afdelin-
gen i juni-juli, Per Henrik Zahl til april og Marus-
ca Filiberti til februar. Fhv. afdelingsforstander Mi-
chael Weis Bentzon har arbejdsplads i Biostatistisk
Afdeling.

Rejser og foredrag:
Afdelingens medarbejdere har opretholdt en be-
tydelig rejseaktivitet i beretningsåret.

Per Kragh Andersen holdt inviteret foredrag i
Wiesbaden (Tyskland), Oslo (Norge), DSTS –
Dansk Selskab for Teoretisk Statistik i København,
Firenze (Italien), Wien (Østrig), Guildford (Eng-
land), München (Tyskland) og ved Lunds Univer-
sitet (Sverige) og underviste ved Nordic Summer
School in infectious disease epidemiology i Skjol-
denæsholm. Jørgen Hilden holdt inviteret fore-
drag ved konference i Torshavn (Færøerne).
Charlotte Hindsberger holdt inviteret foredrag
ved Forskningscentret i Foulum. Niels Keiding
holdt inviteret foredrag ved konferencer i Wiesba-
den og Oberwolfach (Tyskland), Paris (Frankrig),
DSTS – Dansk Selskab for Teoretisk Statistik i Mid-
delfart, Massachusetts (USA), Amsterdam (Hol-
land), Lahti (Finland), ASTIN Symposium i Kø-
benhavn, München (Tyskland), Aix-les-Bains
(Frankrig), Rotterdam (Holland), Louvain-la-
Neuve (Belgien), Noisy-le-Grand (Frankrig).
Klaus Larsen holdt inviteret foredrag i DSTS –
Dansk Selskab for Teoretisk Statistik i Århus. Tor-
ben Martinussen holdt inviteret foredrag i Dansk
Epidemiologisk Selskab i Hindsgavl. Jørgen Holm
Petersen holdt inviteret foredrag ved Symposium
on frailty models i København, ved Møde i Center
for epidemiologisk Grundforskning i København
og underviste ved NORFA kursus om skalavalide-
ring. Thomas Scheike holdt inviteret foredrag ved
Lunds Universitet (Sverige) og i München (Tysk-
land).

Medarbejderne er engageret i organisationen
af internationale videnskabelige konferencer, såle-
des er Niels Keiding arrangør af konference om
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Longitudinal Data and Causality, Oberwolfach
(Tyskland) 1996, formand for programkomiteen
for ISI Session, Istanbul 1997 og var/er medlem af
programkomiteerne for World Congress of Ber-
noulli Society, Wien 1996, og for European Mee-
ting of Statisticians, Rostock 1997.

Per Kragh Andersen er medlem af programko-
miteerne for 17. og 18. konference for Internatio-
nal Society for Clinical Biostatistics i henholdsvis
Budapest (1996) og Boston (1997). Niels Keiding
var medlem af Council for International Statistical
Institute. Lene Theil Skovgaard er formand for
programkomiteen for den nordiske region af Bio-
metric Societys møde i Ås, Norge i juni 1997. Peter
Dalgaard er formand for Dansk Selskab for Teore-
tisk Statistik og medlem af programkomiteen for
den 17. nordiske konference i matematisk stati-
stik, 1998.

Niels Keiding

Stab:
VIP:
Andersen, Marc: Forskningsstip; Andersen, Per
Kragh: Lektor; Andreasen, Anne Helms: Forsk-
ningsass; Bentzon, Michael Weis: Gæsteforsker;
Bindslev, Niels: Forskningsass; Dalgaard, Peter:
Lektor; Hilden, Jørgen: Lektor; Hindsberger,
Charlotte: Ph.D.-Studerende; Keiding, Niels: Pro-
fessor; Larsen, Klaus: Forskningsass.; Martinussen,
Torben: Forskningsstip.; Olsen, Elisabeth Anne
Wreford: Forskningsass; Parner, Jan: Forsknings-
ass; Petersen, Jørgen Holm: Forskningsstip.; Sche-
ike, Thomas: Lektor; Skovgaard, Lene T.: Lektor;
Thomsen, Birthe Lykke Riegels: Forskningslektor.

TAP:
Christiansen, Hanne: Kontorassistent; Jensen,
Kathe: Overassistent; Johnsen, Anne Toft: Assi-
stent; Kragskov, Susanne: Overassistent; Laurid-
sen, Connie: Praktikant.

Ph.D.-afhandlinger:
Holm, Søren: Ethical problems in clinical practi-

ce.
Juel Knud: Epidemiologiske aspekter ved Thulesa-

gen.
Helge Joha: Migrationsmedicin i Danmark. Vur-

dering af nogle sundhedsmæssige aspekter
blandt asylansøgere.

AFDELING FOR MEDICINSK VIDENSKABS-
TEORI
Faget omfatter tre delområder, nemlig medicinsk
filosofi, klinisk teori (klinisk beslutningslære og
forskningsmetodologi) og medicinsk etik. Fagets
prægraduate undervisningsforpligtelse omfatter

et kursus på 3. semester, samt et kursus på 8. se-
mester (med afsluttende eksamen). Desuden er
fagets medarbejdere engageret i forskellige forsk-
ningsprojekter.

Forskningsvirksomhed:
Henrik R. Wulff har arbejdet med sandsynligheds-
begrebet i relation til klinisk praksis og forskning.
Arbejder med sygdomsbegrebet i et kaosteoretisk
og evolutionsbiologisk perspektiv (i forbindelse
med nedennævnte tværfaglige projekt (3)).

Peter Rossel har, i forbindelse med nedennævn-
te forskningsprojekt (2), sammen med Søren
Holm, arbejdet med at analysere de indsamlede
data vedrørende befolkningens holdning til læge-
videnskabelige forsøg omfattende mennesker og
befolkningens viden om det videnskabsetiske ko-
mitésystem, samt publiceret resultaterne ved-
rørende sidstnævnte. Sammen med Søren Holm
og Rizwan Parvaiz har han arbejdet med at analy-
sere de indsamlede data om lægers motivation for
deltagelse i lægevidenskabelige forsøg. På det teo-
retiske plan har han arbejdet med autonomiprin-
cippets status i moderne medicinsk etik.

Søren Holm har i 1996 forsvaret sin Ph.D.-af-
handling om danske lægers og sygeplejerskers eti-
ske overvejelser, og har bearbejdet denne afhand-
ling m.h.p. international udgivelse. Han har der-
udover foretaget og publiceret teoretiske analyser
af en række etiske forhold i medicinen, bl.a. etiske
problemer i forbindelse med reproduktionstekno-
logi.

Christian Graugaard arbejder fortsat med den
danske sexualbiologis historie og samfundsmæssi-
ge betydning. Der arbejdes dels med primærlitte-
ratur, dels med arkivalia i forbindelse med kastra-
tionsloven af 1929. Det empiriske materiale vil bli-
ve gennemgået i forlængelse af den medicinalhi-
storiske analyse og danner bro til afhandlingens
videnskabsfilosofiske del. Arbejdet afsluttes, ifølge
planen, i løbet af sommeren 1997.

Klemens Kappel har i 1996 publiceret en
grundbog om medicinsk etik samt afsluttet en
række andre arbejder af teoretisk art, der er indle-
veret til bedømmelse som Ph.D.-afhandling. I dis-
se arbejder indgår blandt andet diskussion af eti-
ske problemstillinger, etiske teorier (især konse-
kventialisme), sygdomsbegrebet, individers inte-
resser over tid i forbindelse med især abortproble-
met.

Michael Norup har arbejdet med at analysere
de gennemførte spørgeskemaundersøgelser ved-
rørende holdninger blandt pædiatere og gynæko-
loger, samt i befolkningen til abort og behandling
af alvorligt syge nyfødte. Sideløbende hermed har
han arbejdet med teoretiske moralfilosofiske pro-
blemstillinger. 
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Stud.med. Stig Brorson har i efterårssemestret
været tilknyttet afdelingen som scholarstipendiat.
Han har arbejdet med en videnskabsteoretisk ana-
lyse af den kontrollerede kliniske undersøgelse.
Det drejer sig om såvel det generelle filosofiske
grundlag som de beslutningsteoretiske aspekter af
emnet. Sideløbende hermed arbejder han med al-
ternative behandlingsmetoders videnskabsteoreti-
ske status samt med teoretiske moralfilosofiske
problemstillinger.

Peter Gøtzsche har arbejdet, især med metaana-
lyser af randomiserede kliniske forsøg, og har i
den forbindelse oprettet et nordisk Cochrane
Centre på Rigshospitalet, der samarbejder med til-
svarende centre andre steder i verden.

Afdelingen deltager i tre forskningsrådsfinan-
sierede tværfaglige forskningsprojekter: (1) »Bio-
etik – grundlagsproblemer og anvendelse«, (2)
»Behandler-patient kommunikation i forbindelse
med deltagelse i biomedicinske forskningsprojek-
ter« og (3) »Sygdoms- og sundhedsbegrebet i et
tværfagligt videnskabsteoretisk perspektiv«.

Undervisning:
Udover studenterundervisningen på lægeuddan-
nelsen varetager afdelingens medarbejdere præ-
graduat undervisning på humanbiologiuddannel-
sen. Desuden er der afholdt kurser for Ph.D.-stu-
derende og herudover varetager afdelingens med-
arbejdere undervisning på Master of Public
Health-uddannelsen. Henrik R. Wulff er beskæfti-
get med revision af fagets lærebøger. Fagets med-
arbejdere har desuden undervist ved adskillige
postgraduate kurser i medicinsk etik, samt ved
kurser i klinisk forskningsmetodologi, som har
været afholdt i andet regi. Afdelingen udbyder
desuden kurser til sygeplejersker under »åben ud-
dannelse«. Kurserne (med afsluttende eksamen)
arrangeres i samarbejde med Gunnar Nielsen,
Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforsk-
ning.

Internationalt samarbejde:
Henrik R. Wulff er medlem af Ethics Committee
under World Gastroenterological Organisation og
har deltaget i etiksymposier ved kongresser i Dur-
ban og Paris. Har holdt inviterede foredrag i Rot-
terdam, Stockholm og Amsterdam. Er medlem af
international komité til evaluering af det neder-
landske »stimuleringsprogram for sundhedsforsk-
ning« (SGO). Er medlem af Executive Board,
European Society for Philosophy of Medicine and
Health Care. Peter Rossel deltager i det EU-spon-
sorerede projekt »Rationing Health Care in Euro-
pe« og i The Hastings Center’s (USA) internatio-
nale projekt »The Goals of Medicine«. Søren
Holm deltager i 5 EU-sponsorerede projekter

»Decision Making and Impaired Capacity«, »Ra-
tioning Health Care in Europe«, »Euro-Prioriti-
es«, »Reproductive Choice and Control of Fertili-
ty« og »Lifestyles and Communicable Diseases«.
Han er medlem af bestyrelsen for International
Association of Bioethics. Peter Gøtzsche er leder
af Cochrane Placebo Methods Working Group.

Redaktions- og bedømmelsesvirksomhed:
Henrik R. Wulff og Peter Gøtzsche er redaktører
af Bibliotek for Læger. Wulff er medlem af Edito-
rial Board for Journal of Theoretical Medicine,
Journal of Philosophy and Medicine, Clinical Epi-
demiology og Medic. Gøtzsche er medlem af Edi-
torial Board for British Medical Journal, og Scan-
dinavian Journal of Rheumatology. Såvel Henrik
R. Wulff, Peter Rosssel, Søren Holm og Peter
Gøtzsche har været bedømmere af artikler ved for-
skellige tidsskrifter. Wulff har desuden været be-
dømmer af Ph.D.-afhandling.

Andet:
Henrik R. Wulff er formand for Fakultetes
Internationale Udvalg.

Peter Rossel

Stab:
VIP:
Graugaard, Christian Lykke: Ph.D.-studerende;
Holm, Søren: Adjunkt; Kappel, Klemens: Ph.D.-
studerende; Norup, Michael: Ph.D.-studerende;
Rossel, Peter J. Hancke: Lektor; Wulff, Henrik
Ramsing: Professor.

TAP:
Espholm-Kjær, Kirsten: Overassistent; Kristensen,
Hanne Ryborg: Overassistent.

AFDELING FOR SOCIAL-MEDICIN

Historie:
I 1967 oprettedes Institut for Social Medicin, da
social medicin blev et selvstændigt fag i lægestudi-
et. Pr. 1. januar 1994 indgik det daværende institut
som afdeling i det nye Institut ABVS. Pr. 1.januar
1997 indgår Afdeling for Social Medicin som fire
nye afdelinger i det nyoprettede Institut for Folke-
sundhedsvidenskab.

Undervisning:
Afdelingen varetager undervisning i fem af læge-
studiets fag: 

1) Administrativ Medicin, 
2) Arbejdsmedicin, 
3) Epidemiologi, 
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4) Klinisk social medicin, 
5) Medicinsk sociologi.

Arbejdet med revision af den lægevidenskabelige
uddannelse er en spændende udfordring, som fle-
re af afdelingens professorer og lektorer er invol-
verede i, bl.a. gennem medlemskab af fire forskel-
lige semesterudvalg.

Afdelingen afholdt i 1996 syv af fakultetets for-
skeruddannelseskurser: 

1) Kønnet som parameter i den medicinske
forskning (sammen med Afdeling for Almen
Medicin og Medicinsk Fysiologisk Institut), 

2) Epidemiologi (sammen med Biostatistisk Af-
deling), 

3) Moderne metoder til skalavalidering, 
4) Forebyggelsesforskning, 
5) Nordisk kursus i internationale komparative

analyser af sundhedsvæsnet, 
6) Spørgeskema og interviewmetoden i klinisk

og samfundsmedicinsk forskning, 
7) Psykosociale teorier og begreber i medicinsk

forskning.

En stor del af afdelingens forskere er gået aktivt
ind i arbejdet med at planlægge fakultetets nye
uddannelser i folkesundhedsvidenskab. Allan
Krasnik har været en af initiativtagerne til og har
deltaget i udvalgene vedrørende planlægning af
Master of Public Health bachelor- og kandidatud-
dannelsen i folkesundhedsvidenskab, og Master of
International Health-uddannelsen. Jens Modvig
har deltaget i planlægningen af de samme tre ud-
dannelser. Bjørn Holstein er uddannelsesleder og
Lone Schmidt viceuddannelsesleder for Master of
Public Health-uddannelsen. Derudover har Tavs
Folmer Andersen, Pernille Due, Merete Osler og
Signild Vallgårda planlagt nye fag på Master of
Public Health-uddannelsen.

Mange af afdelingens medarbejdere har været
kursusledere og kursuslærere ved afdelingens
egne Ph.D.-kurser (Tavs Folmer Andersen, Jakob
Bjørner, Mogens Trab Damsgaard, Pernille Due,
Mogens Grønvold, Bjørn Holstein, Allan Krasnik,
Merete Osler, Birgit Petersson, Lone Schmidt og
Signild Vallgårda). Desuden har mange medarbej-
dere været lærere på andre Ph.D.-kurser, på spe-
ciallægekurser og andre postgraduate kurser (Kir-
sten Avlund, Jakob Bjørner, Mogens Grønvold,
Eva Støttrup Hansen, Bjørn Holstein, Allan Kras-
nik, Niels Michelsen, Birgit Petersson, Lone
Schmidt). Eva Støttrup Hansen har medvirket ved
afholdelsen af First Baltic Course on Planning and
Reporting of Research in Occupational and Safety
and Health. Jakob Bjørner har arrangeret NOR-
FA-kurser om Modern Methods in Scale Valida-

tion. Bjørn Holstein har, som adjungeret profes-
sor, været kursusleder for et 2-ugers kursus i sam-
fundsmedicinsk forskning.

Enheden for medicinsk kvindeforskning
Afdelingen huser enheden for medicinsk kvinde-
forskning, som udbyder valgfrie kurser i medi-
cinsk kvinde- og kønsforskning for medicinske stu-
denter samt forskeruddannelseskurset: Kønnet
som parameter i medicinsk forskning (sammen
med Medicinsk Fysiologisk Institut og Afdeling for
Almen Medicin). Enheden udfører en serie forsk-
ningsprojekter om kvinders helbredsforhold, der
omtales nedenfor.

Forskning:
Afdelingen har i de sidste par år bevidst fokuseret
sin forskning på to hovedtemaer:

1) Sundhedstjenesteforskning og 
2) Sociale og psykosociale faktorer og helbred. 

Afdelingen forsker tillige i miljø- og arbejdsmedi-
cin, befolkningens sundhed, samfundsmedicinsk
databehandling, og medicinsk kvinde- og køns-
forskning. Afdelingen har et omfattende forsk-
ningssamarbejde med kliniske og samfundsmedi-
cinske forskere i Danmark samt med kolleger i
Norden, EU, USA og Japan. En del af forskningen
udføres i Københavns kommunes Socialforvalt-
ning hos den kliniske professor i socialmedicin.
Afdelingens forskning blev evalueret af et interna-
tionalt ekspertpanel i 1996. Evalueringen var posi-
tiv, som man kan læse af evalueringspanelets kon-
klusion: 

»In summary, this department is clearly at the
forefront of research in two or three important
areas of public health. Despite the heavy load of
teaching, shortage of staff and incessant changes
in the organization, the department has succeed-
ed in producing a considerable number of scienti-
fic publications and doctoral theses in central
fields of public health. The current and future
research priorities seem set by the established pat-
terns and the particular enthusiasms of existing
senior staff. But some coordinated prioritisation
seems timely at this particular watershed«.

»In all respects the research activities of this de-
partment in the period we have covered were of
high standard and much of it is of international
standard. The relationships between the senior
staff seemed to us to be respectful and synergistic,
and hence entirely conducive to good research in
public health. Possibly the relationships between
clinical and methodological colleagues elsewhere
has not been as longstanding and solid as they
might have been, and this might require some sy-
stematic attention. Ongoing initiatives for streng-
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thening the public health research and education
in Copenhagen, and Denmark as a whole, provide
a basis for reflection of the future role of the de-
partment, and consolidation of the work along
the lines already laid down in policy papers and
what has been discussed in this report«.

1. Sundhedstjenesteforskning
Sundhedstjenesteforskning beskæftiger sig med
sundhedsvæsenets og det tilgrænsende socialvæ-
sens organisation, funktion og effekt. Denne
forskning analyserer årsagerne til og konsekven-
serne af de markante nationale og internationale
forskelle inden for den primære og sekundære
sundhedssektor.

Sundhedstjenesteforskning bidrager endvidere
til evaluering af effekten af sundhedsvæsenets ind-
sats og inddrager til dette formål et bredt spek-
trum af metoder og datakilder.

Anvendelse af data fra de mangfoldige danske
sundhedsregistre er en værdifuld kilde ved evalue-
ring af de langsigtede virkninger (f.eks. komplika-
tioner og død) efter mange indgreb. Der supple-
res med interviewbaserede undersøgelser af be-
handlingsforløb på grundlag af patienternes ople-
vede helbred, funktionsevne i hverdagen og livs-
kvalitet.

Beskrivelse og analyse af sundheds- og socialpo-
litik er endnu et område af sundhedstjenesten. Af-
delingen rummer blandt andet flere projekter om
ældrepolitik. Afdelingen har, gennem samarbejde
i EU-regi og samarbejde med det nationale ameri-
kanske evalueringsprogram (under AHCPR), ind-
gået længerevarende projektsamarbejde med fle-
re fremtrædende forskningsinstitutioner i Nord-
amerika og UK (Dartmouth, Johns Hopkins,
Harvard, Manitoba, Oxford, London, Manche-
ster). Den igangværende intensivering af ameri-
kansk og europæisk evalueringsforskning, kombi-
neret med Danmarks særlige muligheder for regi-
sterforskning, er baggrunden for afdelingens pri-
oritering af dette område.

1.1 Sundhedsvæsenets ydelser og effekt
1. Regionale variationer i nordisk sundhedstjene-
ste (Tavs Folmer Andersen). 

2. Kolecystektomi – forløbsundersøgelse af ho-
spitalsindlagte og dødelighed blandt kolecystekto-
mipatienter (Tavs Folmer Andersen). 

3. Prostatektomi – prospektiv undersøgelse af
prostatektomipatienter før og efter operationen
(Tavs Folmer Andersen). 

4. Behandling af cataract i Danmark og Nord-
amerika (Jens Christian Nørregaard, Tavs Folmer
Andersen). 

5. Risikoen for løsrivelse af retina efter cataract
– operation blandt alle cataractpatienter i Dan-

mark og USA (Jens Christian Nørregaard, Tavs
Folmer Andersen). 

6. Eugenik i praksis – sterilisation i Danmark
1929-67 (Lene Koch). 

1.2 Sundhedsvæsenet og befolkningen
Forbrug af Almen Praksis befolknings- og sund-
hedsrelaterede faktorer, som påvirker kontakt-
mønstre og ydelsesforbrug (Allan Krasnik).

1.3 Sundhedsvæsenets organisation
1. En sammenlignende undersøgelse af fødsels-
hjælpens udvikling i Danmark og Sverige (Signild
Vallgårda). 

2. Evaluering af distriktpsykiatri i Københavns
kommune (Allan Krasnik). 

3. Analyse af sundheds- og socialpolitik for æl-
dre i Danmark og Japan (Hirobumi Ito). 

4. Evaluering af ældrepolitikken i en dansk pri-
mærkommune (Bjørn Holstein). 

5. Organiseringen af cancerbehandling i Dan-
mark i det 20. århundrede (Heidi Kyhl). 

6. Entrenchment of Cancer Genetic Services in
European Health Care. A Comparative Study in-
cluding France, Holland and Denmark (Lene
Koch). 

7. Etiske problemer ved IVF (Lene Koch).

1.4 Forebyggelse i sundhedsvæsenet
1. Forebyggelsesopfattelsen i sundhedsvæsenet
(Lisa Dahlager Jørgensen). 

2. Hvilke muligheder og barrierer skaber de or-
ganisatoriske forhold på Bispebjerg Hospital for
integration af forebyggelsesaktiviteter i hospitals-
strukturen? (Hanne Fredslund).

1.5 Sundhedsstatusmåling
1. Det danske SF-36 fase II valideringsprojekt (Ja-
kob Bjørner). 

2. Den danske SF-36 fase II database (Mogens
Trab Damsgaard, Jakob Bjørner).

3. Livskvalitet ved efterbehandling af brystkræft
(Mogens Grønvold).

4. Psykologisk belastning hos partnere til pa-
tienter med brystkræft (Mogens Grønvold).

5. Forekomsten af infertilitet og behandling
herfor i befolkningen (Lone Schmidt).

2. Sociale og psykosociale faktorer og helbred
Psykosociale faktorer har stigende betydning som
effektmål i klinisk og epidemiologisk forskning
(f.eks. helbredsrelateret livskvalitet). Sociale og
psykosociale faktorer er stærke prædiktorer for
udvikling af sygdom (f.eks. hjertekarsygdom) og
død. Forskningen omfatter bl.a. 

a) prospektive observations- og interventions-
studier om betydningen af sociale og psykosociale
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faktorer for udvikling af sygdom (f.eks. hjertekar-
sygdom) samt hvorledes disse faktorer påvirker ef-
fekten af medicinsk og socialmedicinsk behand-
ling;

b) forløbsstudier af ældrepopulationer om be-
tydningen af socialt netværk og coping for hel-
bred, funktionsevne og død;

c) epidemiologiske undersøgelser om betydnin-
gen for helbredet af arbejdsmiljø, levekår, livsstil
og køn.

Specifikke mekanismer i de nævnte sammen-
hænge studeres med spørgeskemaer, interviews
og kvalitative forskningsmetoder.

2.1 Psykosociale aspekter af sygdom og behand-
ling
1. Tilværelsen efter urinafledning (Birgitte Bjer-
re). 

2. Et kulturstudie af kræftpatienters psykosocia-
le støttepraksis (Tine Rask Eriksen). 

3. Livskvalitet efter invasiv behandling for
iskæmisk hjertesygdom (Ole Steen Mortensen). 

4. Kostvejledning som intervention overfor for-
højet kolesterol (Ulla Træden). 

5. Funktionsevne blandt 75-årige i tre nordiske
lande (Kirsten Avlund). 

6. Funktionsevne blandt ældre i langsigtet per-
spektiv (Kirsten Avlund). 

7. Infertilitet og ufrivillig barnløshed (Lone
Schmidt).

2.2 Psykosociale prædiktorer for sygelighed og
dødelighed
1. Sociale og psykosociale prædiktorer for dødelig-
hed (Bjørn Holstein, Gert Almind). 

2. University of Copenhagen Longitudinal Age-
ing Study (UNICLAS) (Pernille Due, Bjørn Hol-
stein, Gert Almind). 

3. Aktive leveår i alderdommen (Bjørn Hol-
stein, Kirsten Avlund, Pernille Due). 

4. Fødselsudfald i socialdistrikter i Københavns
kommune (Jens Modvig, Rikke Lund). 

5. Senvirkninger af erhvervsbetinget organisk
hjerneskade hos malere (Mogens Trab Dams-
gaard). 

6. Helbreds- og sociale konsekvenser af krigs-
fremkaldt flytning (Niels Michelsen). 

7. Børn af psykisk syge forældre – 20 års opfølg-
ning specielt m.h.p. neurologisk, sansemotorisk
og psykosocial funktion (Niels Michelsen). 

8. Børnemishandling: Omfang og psykosociale
forhold (Niels Michelsen). 

9. Sociale faktorer og fedme (Inge Lissau).

2.3 Sundhedsadfærd
1. Skoleelevers helbred og sundhedsadfærd (Per-
nille Due, Bjørn Holstein). 

2. Sundhedsadfærd i den danske befolkning
(Pernille Due, Bjørn Holstein). 

3. Voksnes ryge-, motions- og kostvaner, en epi-
demiologisk analyse (Merete Osler).

3. Datalogiske udviklingsprojekter
Der arbejdes med udviklingsprojekter inden for
medicinsk databehandling, f.eks. udvikling af edb-
styrede registrerings- og udsendelsessystemer til
forløbsundersøgelser, udvikling af netværksbase-
rede faciliteter til den enkelte arbejdsplads for
søgning og kommunikation, udvikling af facilite-
ter for at lette adgang til dataanalyseredskaber ved
anvendelse af grafiske brugergrænseflader samt
udvikling af anvendelsesprogrammel via det inter-
nationale netværk (Mogens Trab Damsgaard).

4. Befolkningens sundhed
Befolkningens sundhed er et klassisk socialmedi-
cinsk forskningstema, og mange af de ovenståen-
de projekter omhandler forskellige aspekter her-
af. Yderligere tre projekter om befolkningens
sundhed bygger på registeroplysninger: 

1. Den perinatale dødeligheds udvikling i dette
århundrede, en international sammenligning
(Signild Vallgårda). 

2. Incidensen af iskæmisk hjertesygdom (Mere-
te Osler).

5. Miljø- og arbejdsmedicin
Faktorer i arbejdslivet indgår i flere af afdelingens
forskningsprojekter samt i følgende arbejdsmedi-
cinske projekter: 

1. Luftforurening og dødelighed, en epidemio-
logisk undersøgelse af særligt belastede erhvervs-
grupper (Eva Støttrup Hansen). 

2. Etiske problemer i arbejdsmedicinsk epide-
miologi (Eva Støttrup Hansen). 

3. Udvikling af erhvervsmæssig allergi og astma
hos dyrepassere (Lars Sjöstedt). 

4. Undersøgelse af genetiske markører i atopisk
allergi (Lars Sjöstedt).

6. Medicinsk kvindeforskning
Kvinders biologiske, psykiske og sociale situation
er generelt underbelyst i den medicinske forsk-
ning. For at ændre dette forhold blev medicinsk
kvindeforskning formelt knyttet til Institut for So-
cial Medicin med et lektorat i 1987. Gruppen for
Medicinsk Kvindeforskning havde været tilknyttet
instituttet siden 1979. Arbejdet består i, foruden
at belyse kvinders forhold, at fremme forståelsen
af forskellen mellem de to køn med respekt for en
social ligestilling. Ikke mindst de biologiske køns-
forskelle er ikke belyst i de medicinske lærebøger.
Dette har store konsekvenser for kvinder, som be-
handles som om de biologisk er som mænd, både
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hvad angår sygdomsprofylakse og sygdomsbe-
handling. Formålet med faget er, at forskningen
på disse områder fremmes, og at fremtidens læger
ikke er uvidende om kønsforskellene. Konkrete
projekter: 

1. Bulimia nervosa, en kvalitativ undersøgelse
(Birgit Petersson). 

2. Undersøgelse af psyksociale aspekter hos
kvinder med astma (Birgit Petersson). 

3. Undersøgelse af beslutningsprocessen i for-
bindelse med provokeret abort (Birgit Petersson). 

4. Kvinders liv og helbred, opfølgning af arbej-
det i Sundhedsministeriets middellevetidsudvalg
(Birgit Petersson). 

5. Et forløbsstudie af lægeuddannelsen (Birgit
Petersson, Tine Rask Eriksen). 

6. Europæiske kvinders helbred (Birgit Peters-
son).

7. Handicap: Normalitet og identitet (Hanne
Bang).

Bedømmelsesarbejde:
Bedømmelsesarbejde optager en betydelig del af
arbejdstiden for afdelingens forskere. Tavs Folmer
Andersen har bedømt ansøgere til to lektorstillin-
ger. Eva Støttrup Hansen ansøgere til tre lektor-
stillinger. Allan Krasnik ansøgere til to professora-
ter og en lektorstilling, Niels Michelsen ansøgere
til en adjunktstilling, Bjørn Holstein, Merete Os-
ler og Birgit Petersson tilsammen en disputats og
fem Ph.D.-afhandlinger, Mogens Grønvold forsk-
ningsprojekter for Medical Research Council,
London. Eva Støttrup Hansen projektbeskrivelser
til det svenske forskningsprogram for miljømedi-
cinsk epidemiologi. Bjørn Holstein ansøgninger
for Forskningsrådsnämnden i Stockholm, og Bir-
git Petersson har udført forskningsevalueringsar-
bejde for bioteknologi og kvindeforskning i EU.

Redaktionshverv:
Afdelingens forskere medvirker i redaktionen af
en del videnskabelige tidsskrifter og andre skrift-
serier: Tine Rask Eriksen er medlem af det viden-
skabelige panel i Tidsskrift for Sygeplejesker. Eva
Støttrup Hansen medlem af Editorial Board for
Scandinavian Journal of Work, Environment and
Health. Bjørn Holstein medlem af redaktionspa-
nelerne for Scandinavian Journal of Social Medi-
cine, Aging Clinical and Experimental Research,
samt Scandinavian Journal of Occupational The-
rapy. Allan Krasnik er medlem af redaktionsgrup-
pen vedrørende en nordisk lærebog i sundheds-
tjenesteforskning. Inge Lissau er medlem af Edito-
rial Board for International Journal of Behaviou-
ral Medicine. Jens Modvig er redaktør af Ugeskrift
for Læger, Videnskab og Praksis. Merete Osler er
redaktør af DES-orientering, og har udført redak-

tionelt arbejde for European Journal of Public
Health. Birgit Petersson sidder i Ugeskrift for
Lægers redaktionspanel og i redaktionen af Archi-
ves of Women’s Mental Health. Ulla Træden har
redigeret materiale til implementering af strategi-
er for kostadfærdsterapi i den primære sundheds-
sektor.

Desuden har 11 af afdelingens forskere reviewet
over 40 artikler i videnskabelige tidsskrifter, som
her anført i parantes: Tavs Folmer Andersen
(Scandinavian Journal of Social Medicine, Euro-
pean Journal of Public Health). Kirsten Avlund
(Aging Clinical and Experimental Research).
Tine Rask Eriksen (Kvinder, Køn og Forskning,
Social Kritik). Pernille Due (Ugeskrift for Læger).
Mogens Grønvold (Quality of Life Research, So-
cial Science and Medicine, Psychooncology). Eva
Støttrup Hansen (American Journal of Industrial
Medicine, International Journal of Cancer, Inter-
national Journal of Epidemiology, Cancer Courses
& Control). Lene Koch (Social Science and Medi-
cine). Bjørn Holstein (European Journal of Public
Health, Canadian Journal of Public Health). Jens
Modvig (Scandinavian Journal of Social Medici-
ne). Merete Osler (Ugeskrift for Læger, Scandi-
navian Journal of Social Medicine, European Jour-
nal of Public Health, European Journal of Epide-
miology, Scandinavian Journal of Nutrition). Bir-
git Petersson (Scandinavian Journal of Social Me-
dicine, Kvinder, Køn og Forskning, European
Journal of Women’s Studies). Lone Schmidt (Acta
Obstetrica et Gynecologica Scandinavica, Uge-
skrift for Læger).

Arbejdet i kollegiale organer og lignende:
Københavns Universitet: Niels Michelsen og Mogens
Trab Damsgaard er medlem af Københavns Uni-
versitets ADB-teknikudvalg og af SVF’s Informa-
tionsteknologiudvalg. Birgit Petersson er formand
for fakultetets ligestillingsudvalg. Allan Krasnik er
medlem af fakultetets forskningsudvalg og fakulte-
tets Ph.D.-kursusudvalg. Lone Schmidt er medlem
af fakultetets Ph.D.-kursusudvalg og formand for
instituttets Ph.D.-udvalg. Allan Krasnik er for-
mand for fakultetets koordinationsudvalg ved-
rørende planlægning af et Public Health Institut
og medlem af det nationale MPH-udvalg samt det
tværfakultære udvalg vedrørende bachelor- kandi-
datuddannelsen i Public Health. Birgitte Bjerre er
medlem af fakultetets Ph.D.-studienævn.

Videnskabelige selskaber: Kirsten Avlund er med-
lem af bestyrelsen for Ergoterapeutforeningens
forskningsudvalg, af bestyrelsen for Dansk Selskab
for Ergoterapeutisk Forskning, og af Dansk Ge-
rontologisk Selskab. Pernille Due er formand for
Dansk Selskab for Psykosocial Medicin. Eva Støt-
trup Hansen er medlem af Arbejdsmiljøinstitut-
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tets rådgivende forskningsudvalg, og bedømmel-
seskomitéen under det svenske Naturvårdsverkets
forskningsprogram for miljømedicinsk epidemio-
logi. Bjørn Holstein er medlem af bestyrelsen for
Dansk Gerontologisk Selskab og the European So-
ciety for Medical Sociology. Inge Lissau er viden-
skabelig sekretær i Dansk Selskab for Psykosocial
Medicin og formand for organisationskomitéen
for den 5. Internationale Konference om Psykoso-
cial Medicin. Niels Michelsen er medlem af besty-
relsen for Dansk Selskab for Samfundsmedicin og
medlem af bestyrelsen for Medicinsk Selskab i Kø-
benhavn. Birgit Petersson er bestyrelsesmedlem i
World Psychiatric Associations Section for Wo-
men’s Mental Health. Merete Osler er formand
for Dansk Epidemiologisk Selskab. Signild Vallgår-
da er medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for
Medicinens Filosofi, Etik og Metode.

Andre videnskabelige organer: Allan Krasnik er
medlem af H:S’ forskningsråd, Centerrådet for
Centret for Forskning og Udvikling vedrørende
Helsetjenesteforskning, Institutrådet for Institut
for Sygdomsforebyggelse, samt medlem af Scienti-
fic Committee for den Europæiske konference
om Public Health. Eva Støttrup Hansen er med-
lem af forskningsudvalget vedrørende miljømedi-
cinsk epidemiologi under det svenske »Natur-
vårdsverket« og har bedømt adskillige projekt-
ansøgninger, og hun er sagkyndigt medlem af Mil-
jøankenævnet. Bjørn Holstein er medlem af
Idrættens Forskningsråd, af Socialforskningsinsti-
tuttets forskningsudvalg, formand for det Psykoso-
ciale Forskningsudvalg i Kræftens Bekæmpelse og
medlem af bestyrelsen for Gerontologisk Institut.
Niels Michelsen er medlem af institutrådet for In-
stitut for Sygdomsforebyggelse og medlem af sty-
ringsgruppen for »Copenhagen Perinatal Cohort
1959-61«. Merete Osler er medlem af Sundheds-
puljens sagkyndige udvalg.

Andre samfundsmedicinske organer: Pernille Due
er medlem af Sundhedskomitéen i DADL og af
det sagkyndige udvalg i Komitéen for Sundheds-
oplysning. Allan Krasnik er medlem af Specialist-
nævnet og dettes forretningsudvalg. Niels Michel-
sen er formand for bedømmelsesudvalget ved-
rørende projektarbejde i den samfundsmedicin-
ske speciallægeuddannelse. Niels Michelsen er
desuden medlem af Statens Sundhedsvidenskabe-
lige Forskningsråds arbejdsgruppe vedrørende
forskning om børns vilkår og velfærd, medlem af
bestyrelsen for Dag- og Døgncentret for Mentalhy-
giejnisk forening for børn og unge, og for Welan-
der Fonden. Bjørn Holstein er medlem af Tobaks-
skaderådet og af sagkyndigt udvalg i Komitéen for
Sundhedsoplysning. Hirobumi Ito er formand for
socialreformkommissionen i Masudakommunen i
Japan. Lene Koch er medlem af Etisk Råd. Birgit

Petersson er medlem af Sundhedsstyrelsens speci-
alistgruppe om spiseforstyrrelser, formand for Stu-
denterrådgivningen i Danmark, dansk medlem af
en specialgruppe om Women’s Studies, næstfor-
mand i KVINFO og bestyrelsesmedlem i Center
for Etik og Ret. Tine Rask Eriksen er medlem af
Sygeplejerskernes Forskningsfond og medlem af
bestyrelsen for Selskabet til fremme af social de-
bat. Pernille Due og Bjørn Holstein er medlem-
mer af Scientific Committee for den 5. Internatio-
nale Konference om Psykosocial Medicin.

Videnskabelige kongresser og gæsteforelæsninger:
16 af afdelingens forskere har deltaget i i alt 38 na-
tionale, nordiske eller internationale videnskabe-
lige kongresser i årets løb og har holdt mere end
50 inviterede foredrag eller kongrespræsentatio-
ner. Eva Støttrup Hansen, Lene Koch, Allan Kras-
nik, Birgit Petersson, Margrethe Silberschmidt og
Signild Vallgårda har arrangeret konferencer eller
workshops. Afdelingens forskere har derudover
holdt over 100 foredrag i forskellige faglige sam-
menhænge og flere af afdelingens forskere (Tine
Rask Eriksen, Hirobumi Ito, Lene Koch, Birgit Pe-
tersson) har formidlet deres forskning igennem
særlige programmer i TV og radio.

Public Health aktiviteterne:
I 1995 besluttede Undervisningsministeriet at
igangsætte en national uddannelse til graden Ma-
ster of Public Health. Det er en 2-årig videreud-
dannelse for kandidater og mellemuddannede
med solid videreuddannelse, alle med praktisk/
klinisk erhvervserfaring. Denne uddannelse blev
igangsat pr. 1. september 1996. Københavns Uni-
versitet besluttede at udvikle en ny bachelor- og
kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab,
som ønskes igangsat pr. 1. september 1998 som et
samarbejde mellem fire fakulteter: Det humanisti-
ske Fakultet, Det naturvidenskabelige Fakultet,
Det samfundsvidenskabelige Fakultet og Det
sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet beslutte-
de at igangsætte planlægningen af et Institut for
Folkesundhedsvidenskab, som kan varetage forsk-
ning inden for dette område samt studenterun-
dervisning og postgraduat undervisning i relation
til eksisterende og nye uddannelser.

Etableringen af det nye institut og planlægnin-
gen af de nye uddannelser har betydet en stor og
interessant arbejdsopgave for mange forskere fra
Afdeling for Social Medicin.

Bjørn Holstein

Stab:
VIP:
Andersen, Tavs Folmer: Lektor; Bang, Hanne:
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Forskningsassistent; Bjerre, Birgitte Dalsgaard:
Forskningsass.; Bjørner, Jacob Bue: Forsknings-
adj.; Dahlager, Lisa: Forskningsass.; Due, Pernille:
Forskningsassistent; Frandsen, Kirsten Avlund:
Forskningsadj.; Hamburger, Lis: Forskningsass.;
Hansen, Eva Støttrup: Lektor; Hindsberger, Char-
lotte: Forskningsass; Holstein, Bjørn Evald: Lek-
tor; Koch, Lene: Forskningsassistent; Krasnik, Al-
lan. Professor; Kyhl, Heidi Sophia: Ph.D.-stude-
rende; Larsen, Klaus: Forskningsass.; Lund, Rikke:
Ph.D.-studerende; Modvig, Jens: Lektorvikar; Møl-
ler, Lars: Forskningsadj.; Nørregaard, Jens Christi-
an: Forskningsstip.; Olsen, Inge Fisker Hansted:
Koordinator; Olsen, Ole: Statistiker; Osler, Mere-
te: Lektor; Petersson, Birgit: Lektor; Schmidt, Lo-
ne: Lektorvikar; Silberschmidt, Margrethe: Forsk-
ningsassistent; Sjöstedt, Lars: Adjunkt; Vallgårda,
Signild: Lektorvikar.

TAP:
Andersen, Irene Kate: Overassistent; Atkins, Victo-
ria Jane: Overassistent; Brönner, Linda: Prakti-
kant; Christensen, Marianne Holck: Overassistent;
Christiansen, Rita Sylvest: Assistent; Hansen, Per-
nille Frejby: Praktikant; Holm, Bente Rønde:
Overassistent; Hussain, Asmah: Praktikant; Ito, Hi-
robumi: Forskningsass; Johansen, Marianne: Assi-
stent; Keller, Pia Sussi: Overassistent; Krejsgaard,
Bente: Overassistent; Neumann, Flemming Bre-
son: Teknikumingeniør; Nielsen, Tina Rosenkil-
de: Praktikant; Pallesen, Birgit: Overassistent; Pe-
tersen, Pernille: Assistent; Sawitz, Allen Ronald:
Systemplanlægger; Vraa, Birthe: Overassistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Grønvald, Mogens: Validation of a quality of life

questionnaire for breast cancer patients.
Nørregaard, Jens Christian: Kataraktkirurgi. Inter-

national sammenlignende undersøgelse af kli-
nisk praksis.

Schmidt, Lone: Psykosocial konsekvens af infertili-
tet og behandling.

Publikationer:
Akgören N., Dalgaard P., Lauritzen M.: Cerebral
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Retsmedicin

Retsmedicinsk Institut

Historie:
Der henvises til Københavns Universitets Årbog
1991, 1994 og 1995.

Instituttet finder det stadig hensigtsmæssigt at
være opbygget således, at der er en administrativ
enhed, der varetager det omfattende arbejde med
regnskab, bogføring, journalisering, postforsen-
delser og EDB-udvikling for hele instituttet, som i
øvrigt som følge af de forskellige arbejdsopgaver
er opdelt i 3 afdelinger: Retsgenetisk Afdeling,
Retskemisk Afdeling og Retspatologisk Afdeling.
Hver af disse afdelinger arbejder på grund af de-
res forskellighed meget selvstændigt, men ledel-
sen af hele Instituttet er henlagt til institutbestyrel-
sen og institutlederen. Institutbestyrelsen har føl-
gende sammensætning: Professor Jørn Simonsen
(institutleder), afdelingsleder Niels Morling
(næstformand), afdelingsleder Bent Kæmpe, vi-
cestatsobducent Nils Højgaard Nielsen, lektor
Søren Feldby, kontorfuldmægtig Beate Christen-
sen og laborant Helle Marcher.

Retsmedicinsk Institut har i alt 123,4 årsværk,
hvoraf 23,8 er VIP-årsværk og 99,6 er TAP-årsværk.
Af det samlede antal årsværk financierer universi-
tetet i alt 17,4 (= 9,4 VIP-årsværk og 8,0 TAP-års-
værk). De øvrige årsværk financieres af indtægts-
dækket virksomhed.

En meget betragtelig del af instituttets aktivitet
og herunder økonomi er baseret på indtægtsdæk-
ket virksomhed (statsobducenturfunktionen).
Dette bevirker, at de videnskabelige medarbejdere
anvender en meget stor del af deres tid til at ud-
føre instituttets rutinefunktioner, således at der
levnes ret beskedne muligheder for forskningsak-
tivitet, idet undervisningsforpligtelsen naturligvis
bliver opfyldt. I 1996 er de af Justitsministeriet
rekvirerede ydelser talmæssigt steget betragteligt,
for de enkelte afdelinger varierende fra 15% til
25%. Dette har nødvendiggjort en stabsudvidelse,
som er financieret af den indtægtsdækkede virk-
somhed. Aktivitetsforøgelsen bevirker også et øget
lokalebehov, som det er overordentligt svært at af-
hjælpe. Instituttet imødeser dog en vis afhjælp-
ning af dette problem i den nærmeste fremtid.

Jørn Simonsen

Stab:
VIP:
Bjørneboe, Anders: Institutadministrator; Gud-
mann, Aase: Institutadministrator.

TAP:
Hansen, Susanne: Overassistent; Jensen, Lene
Frøstrup: Assistent; Jeppesen, Pernille: Overassi-
stent; Kastoft, Rhina: Assistent; Knudsen, Hanne
Friberg: Rengøringsassistent; Lauritsen, Hanne
Freund: Rengøringsassistent; Lorentzen, Søren:
Ingeniørassistent; Nielsen, Steen Lærke: Tekniku-
mingeniør; Pedersen, Jannie: Rengøringsassistent;
Schlunssen, Jette: Rengøringsassistent; Vendelbo,
Karin: Kontorfuldmægtig.

Retsgenetisk Afdeling

Forskningsvirksomhed:
Retsgenetisk Afdelings forsknings- og udviklings-
projekter er centreret om undersøgelse af gene-
tisk polymorfi med DNA-teknik med henblik på
retsgenetisk anvendelse. Endvidere foretages
løbende validering af anvendelsen af undersøgel-
serne i kriminal-, faderskabs- og familiesammen-
føringssager.

1.1 ESWG-ISFH Paternity Testing Workshop
Retsgenetisk Afdeling arrangerede i 1996 ring-
prøvning og workshop vedrørende retsgenetiske
undersøgelser i faderskabssager for medlemmer
af The English Speaking Working Group (ESWG)
of The International Society for Forensic Haemo-
genetics (ISFH). Resultaterne blev præsenteret
ved ESWG årlige møde i Orlando, Florida. Resul-
taterne af ringprøvning i 1995 og 1996 vil blive
publiceret i en rapport (Ann E. Bjerre, Niels Mor-
ling).

2.1 Genetisk analyse af short tandem repeat
DNA regioner i faderskabssager
En PCR-baseret metode til typebestemmelse af 4
STR-systemer, HUMTH01, HUMFES/FPS, HU-
MVWA og HUMF13A1 er udarbejdet og imple-
menteret. Metoden er valideret på baggrund af ty-
pebestemmelser af 800 danskere, 300 grønlænde-
re og 60 tyrkere og vil pr. 1/1-1997 blive anvendt
ved standardundersøgelser af faderskabssager.
Samme metode og materiale vil blive anvendt til
populationsstudier og til analyse af mutations/re-
kombinationshyppigheder af STR-systemerne.
Teknikken bygger på samtidig PCR amplifikation
af de fire systemer (quadrúplex) og efterfølgende
elektroforese og analyse med ABI DNA sekvens-
analysator udstyret med Genescan software. Den
elektroniske dataopsamling og resultatanalyse
medfører såvel høj effektivitet som en høj grad af
sikkerhed (Marianne Brorson).
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2.2 Reaktion med bakterie-DNA ved PCR-base-
ret typebestemmelse af det humane VNTR-system
D1S80
Ved PCR-baseret analyse af VNTR-systemet D1S80
er der i flere blodprøver konstateret ekstra DNA-
fragmenter. Fragmenternes længde var af en
størrelsesorden, så de kunne forveksles med hu-
mane DNA-fragmenter. I blodprøverne fandtes
flere bakteriestammer, bl.a. Pseudomonas fluore-
scens, Pantoea agglomerans, Serratia liquefaciens og
Escherichia coli. DNA fra Pseudomonas fluorescens gav
reaktioner, som kunne forveksles med humane
D1S80-typer. De opformerede DNA-fragmenter
fra bakterierne vil blive sekventeret, så en evt. ho-
mologi med den kendte sekvens for humant
D1S80 kan blive fastlagt (Marianne Brorson).

3.1 Påvisning og karakterisering af mutationer
i klassiske genetiske markører
Enzymet arylamin N-acetyltransferase (NAT-2)
har bl.a. betydning for den biologiske »afgiftning«
af en række farmaka. Det forekommer dels som
vildtype med høj aktivitet dels i form af flere mu-
terede udgaver med nedsat aktivitet, og personer
med disse former kaldes henholdsvis høj- eller lav-
acetylatorer. Der er udviklet en metode, som på
DNA-niveau tillader påvisning af alle almindeligt
forekommende enzym varianter hos danskere.
Gen-segmenter opformeres ved PCR og analyseres
efterfølgende elektroforetisk ved »single strand
conformation polymorphism (SSCP)« teknik (D.
Christiansen og J. Dissing). Histo-blodtype- ABO
systemet bestemmes af glycosyltransferasegenet på
kromosom 9. Fem allele varianter af dette gen er
blevet karakteriseret ved PCR/SSCP teknik og
DNA-sekventering (J. Dissing).

3.2 Karakterisering af genet for lavmolekylær
sur phosphatase (ACP1)
Der er udført fortsatte analyser af sjældne allele
gener, som hver udtrykkes ved en allelspecifik re-
lativ mængde af »fast« og »slow« isoformerne. I
hvert eneste tilfælde er der påvist en mutation i re-
gionen, der indeholder koden for de »fast« og
»slow« specifikke segmenter. Dette er i fuld over-
ensstemmelse med vores tidligere fremsatte hypo-
tese for mekanismen (alternativ, gensidig eksklu-
derende, splejsning) for dannelsen af »fast« og
»slow« isoformerne (Lars Rudbeck og J. Dissing).

4. Undersøgelser af biologiske spor med henblik
på typebestemmelse af DNA-profiler
Forskellige procedurer for ekstraktion af DNA fra
væv (specielt knogler), hår og spyt er afprøvet
med henblik på typebestemmelse. Dels types ma-
terialet ved RFLP-analyse af forskellige VNTR-loci
(Variable Number of Tandem Repeats), og dels

ved PCR-baserede systemer. Det amplificerede
DNA typebestemmes for følgende DNA-loci:
D1S80, HumTH01, HumFES/FPS, HumvWA31/A
og HumF13A1. De 4 sidstnævnte systemer amplifi-
ceres samtidig, og denne quadrúplexet PCR opti-
meres fortsat. Der er blandt andet blevet indkørt
en ny protokol for at tilpasse systemet til mindre
volumenkrævende reaktionsrør, hvorved opnås en
mere følsom, mindre materiale-krævende, hurti-
gere og lettere procedure (Lone Stengelshøj Ol-
sen og Birthe Eriksen).

5. DNA-undersøgelser i faderskabs- og familie-
sammenføringssager
Arbejdet med oprettelse af database for DNA-
VNTR-systemerne D4S139, D5S110 og D16S309
blandt indvandrere fra forskellige områder samt
blandt grønlændere med henblik på disse syste-
mers anvendelse i retsgenetiske undersøgelser (fa-
derskabs- og familiesammenføringssager) fortsæt-
ter. Forekomst af genetisk inkonsistens mellem
mor og barn henholdsvis mand og barn som følge
af påviselig ændring i længden af de undersøgte
DNA-områder (rekombinationer, mutationer) er
konstateret i 36 tilfælde fordelt over DNA-VNTR-
systemerne D2S44, D4S139, D5S43, D5S110,
D7S21, D7S22, D12S11 og D16S309. For de enkel-
te DNA-VNTR-systemer er hyppigheden af æn-
dringerne i længden af VNTR-regionerne fundet
at være 0,1 % – 1 % (Hanna E. Hansen, Niels Mor-
ling). 

6. Short Tandem Repeat (STR) regioners 
polymorfi
DNA-typebestemmelse med PCR-teknik af STR-sy-
stemerne D21S11, Fibra/FGA, D12S391, ApoAI1,
ACTBP2, D11S554, TPOX, CD4 og DYS19 er fort-
sat under udvikling og validering. Typebestem-
melse inden for amelogenin-systemet, som kan an-
vendes til kønsbestemmelse, og et triplex STR sy-
stem med ACTBP2, ApoAI1 og D11554 er blevet
implementeret. Ved PCR-amplifikation og efter-
følgende elektroforetisk analyse af STR-regioner
kan fremkomme artefakter i form af ekstra DNA-
fragmenter, som i simple, regulære STR-systemer
oftest er en repeatenhed kortere end hovedpro-
duktet. Det er blevet vist, at artefakterne skyldes
forhold både under PCR-amplifikationen, efter
PCR-reaktionen, og de enkelte parametres betyd-
ning for artefakternes karakter og kvantitet er ble-
vet bestemt (Michael Meldgaard).

7. Typebestemmelse af »klassiske« genetiske mar-
kører på DNA niveau
I fortsættelse af arbejdet med bestemmelse af
»klassiske« blodtypesystemer på DNA-niveau ved
PCR/SSCP teknik er der med henblik på sam-
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menligning med traditionelle blodtypebestem-
melser påbegyndt opbygning af en database ved-
rørende blodtypesystemet ABO, enzymsystemet
sur phosphatase (ACP1) og serumproteinsystemet
Group Specific Component (GC). Databasen om-
fatter i øjeblikket cirka 500 danskere, og der type-
bestemmes både ubeslægtede personer og
mor/barn par. Arbejdet fokuserer især på ABO-sy-
stemet, hvor der ved PCR/SSCP teknik kan påvi-
ses tre 0-gener, således at der ved denne metode
bestemmes i alt fem gener (A, B, 01, 02 og 03) in-
den for ABO-systemet (Mariann Thymann og J.
Dissing).

Undervisning, specialer m.v.:
Afdelingens medarbejdere har deltaget i undervis-
ningen i retsmedicin for studerende ved Det sund-
hedsvidenskabelige Fakultet.

Niels Morling har været bedømmer af lægevi-
denskabelige disputatser ved Københavns og
Århus Universitet, vejleder for en Ph.D.-studeren-
de ved SVF, og har undervist i immunologiske me-
toder ved Sundhedsstyrelsens teoretiske kurser
samt ved kurser i DNA-teknik.

Niels Morling har arrangeret Course in Stati-
stics in Forensic Genetics, juni 1996 i København.

Humanbiologistuderende Lars Rudbeck har
fuldført speciale projekt på afdelingen med J. Dis-
sing som intern vejleder og har erhvervet cand.
scient. graden. Lars Rudbeck har modtaget Ph.D.-
stipendium fra Det sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet og har påbegyndt Ph.D.-studium ved afde-
lingen med J. Dissing som intern vejleder og Jack
Cowland (Rigshospitalet) som ekstern vejleder.
Biologistuderende Debes Christiansen har udført
speciale projekt på afdelingen med J. Dissing som
ekstern vejleder.

Foredrag m.v.:
Niels Morling har arrangeret workshop og præ-
senteret resultater vedrørende et internationalt
samarbejde vedrørende retsgenetiske undersøgel-
ser i faderskabssager for medlemmerne af The
English Speaking Working Group (ESWG) of The
International Society for Forensic Haemogenetics
(ISFH) ved ESWG’s årlige møde i Orlando, Flori-
da, oktober 1996 og har holdt foredrag om retsge-
netik og været chairman ved møder i forskellige
videnskabelige selskaber.

Andre aktiviteter:
Niels Morling er medlem af Justitsministeriets
Samarbejdsudvalg vedrørende Retsmedicinske
Ydelser, medlem af Det Faglige Underudvalg un-
der Justitsministeriets Samarbejdsudvalg ved-
rørende Retsmedicinske Ydelser, medlem af Ju-
stitsministeriets Børnelovsudvalg, medlem af Ju-

stitsministeriets arbejdsgruppe vedrørende DNA-
register, medlem af bestyrelsen og kasserer i The
English Speaking Working Group of The Interna-
tional Society for Forensic Haemogenetics og le-
der af The European DNA Profiling Group (ED-
NAP), er medlem af advisory board for Internatio-
nal Journal of Legal Medicine og af det videnska-
belige panel for Ugeskrift for Læger.

Birthe Eriksen er revisor for The International
Society for Forensic Haemogenetics og har været
medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe ved-
rørende DNA-register.

Lektor, dr.scient. Hanna E. Hansen er fra 1. maj
1996 formand for Teilumbygningens sikkerheds-
udvalg.

Retsmedicinske undersøgelser:
Retsgenetisk Afdeling foretager retsgenetiske un-
dersøgelser i faderskabs- og familiesammen-
føringssager samt undersøgelser og typebestem-
melser af biologiske spor i straffesager. Under-
søgelserne kan kun rekvireres af retsvæsenet, an-
klagemyndigheden, politiet i Danmark, Færøerne
og Grønland samt Udlændingestyrelsen i Dan-
mark.

I faderskabssager kan rekvireres:
1. Retsgenetisk standardundersøgelse, som omfat-
ter undersøgelse af 7 genetiske systemer og har en
kombineret teoretisk udelukkelsesprocent på ca.
93 %, og 

2. Udvidet retsgenetisk undersøgelse, som om-
fatter undersøgelser af 5 genetiske systemer med
DNA-teknik og har en kombineret teoretiske ude-
lukkelsesprocent, som overstiger 99,99 %.

I familiesammenføringssager udføres både retsge-
netisk standardundersøgelse samt udvidet retsge-
netisk undersøgelse.

I kriminalsager, hvor der er rekvireret retsgene-
tiske undersøgelser, foretages de undersøgelser,
som måtte være relevante for sagens oplysning.
Undersøgelsesprogrammet omfatter bl.a. under-
søgelse af fire genetiske systemer med DNA-tek-
nik. DNA-undersøgelsen kaldes populært ‘DNA-
profilanalyse’ og har en diskriminationsevne, som
overstiger 99,999 %.

Retsgenetisk Afdeling indførte pr. 1.7.1996 type-
bestemmelse med PCR-teknik inden for DNA-sy-
stemet D1S80 i straffesager.

Retsgenetisk Afdeling har siden 1990 foretaget
retsgenetiske undersøgelser med DNA-teknik i fa-
derskabs-, familiesammenførings- og kriminalsa-
ger. DNA-undersøgelserne består sædvanligvis i
undersøgelse af fire eller fem VNTR-regioner (Va-
riable Numbers of Tandem Repeats). En VNTR-
region kan opfattes som et klassisk genetisk sy-
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stem med stor polymorfi og høj diskriminations-
evne.

Retsgenetisk Afdeling deltager i et europæisk
samarbejde (The European DNA Profiling
Group) med henblik på udvikling af nye metoder
og standardisering af metoderne til DNA-profil-
analyse i kriminalsager.

Retsgenetisk Afdeling deltager i kvalitetssik-
ringssamarbejder arrangeret af (I) The European
DNA Profiling Group (EDNAP), (II) American As-
sociation of Blood Banks, (III) Deutsche Gesell-
schaft für Rechtsmedizin og de skandinaviske la-
boratorier, som udfører retsgenetiske undersøgel-
ser i (IV) faderskabs- og (V) straffesager.

Retsgenetisk Afdeling har et kvalitetsstyrings-
projekt med henblik på indførelse af kvalitetssty-
ring af de retsmedicinske undersøgelser, således at
Retsgenetisk Afdeling inden udgangen af 1997
kan blive akkrediteret efter europæisk laboratorie-
norm DS/EN45001. 

Retsgenetiske undersøgelser foretaget i 1996 på
Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Kø-
benhavns Universitet:

Faderskabssager:
Retsgenetiske standardundersøgelser 7163
Antal personer 4085
Antal sager 1281
Udvidede retsgenetiske undersøgelser 948
Antal personer 948
Antal sager 268

Familiesammenføringssager:
Retsgenetiske standardundersøgelser 68
Antal personer 68
Antal sager 20
Udvidede retsgenetiske undersøgelser 68
Antal personer 68
Antal sager 20

Straffesager:
Antal sager 491
Antal effekter 2346
Antal undersøgelser 7735
Retsgenetisk standardundersøgelse 619
DNA-profilanalyser med RFLP-teknik 1434
Antal sager 64

Niels Morling

Stab:
VIP:
Bjerre, Ann Elmstrøm: Forskningsass.; Dissing,
Jørgen: Lektor; Eriksen, Birthe: Lektor; Hansen,
Hanna Elsebeth: Lektor; Meldgaard, Michael:
Forskningsass.; Morling, Niels: Afdelingsleder; Pe-
dersen, Morten Lorentz: Forskningsass.; Schoop,
Marianne Thymann: Lektor.

TAP:
Andreasen, Angelika Rudloff: Overassistent; Berg,
Henrik: Kvalitetslederjder; Billesbølle, Susanne:
Laborant; Brorson, Marianne Møller: Retsgeneti-
ker; Bruun, Hanne Qvist: Retsgenetiker; Christen-
sen, Gylna Maj: Kontorfuldmægtig; Danaa, Tove
Grant: Hospitalslaborant; Fischer, Bente: Assi-
stent; Glistrup, Grethe Vibeke: Hospitallaborant;
Haagendal, Karen: Hospitallaborant; Haahr,
Anne Margrethe Grønbek: Hospitallaborant;
Haupt, Stefan: EDB-medarbejder; Hertz, Kirsten
T.: Praktikant; Irgens-Møller, Lone: Laborant;
Jensen, Rene Lundstrøm: Laborant; Johansen,
Mads Dahm: Laboratorietekniker; Julsgart, Juanit-
ta Vibeke: Laboratorietekniker; Kaa, Kristian: La-
borant; Larsen, Erna: Laborant; Lauridsen, Jane
Hellung: Laborant; Lind, Birgith Rye: Laborato-
rietekniker; Løffler, Steffen Waldersdorff: EDB-
medarbejder; Marcher, Helle: Laborant; Masum-
ba, Grethe: Laboratorietekniker; Muller, Jeanie
Marienta: Laboratorietekniker; Nellemann, Doris:
Hospitalslaborant; Nielsen, Ruth Støttrup: Labo-
rant; Olsen, Annie Søndervang: Laboratorietekni-
ker; Olsen, Lone Stengelshøj: Retsgenetiker; Pal-
vig, Aase Gunhild: Laborant; Pedersen, Susanne:
Rengøringsassistent; Porsborg, Pia Antoinette: La-
borant; Ruben, Winnie: Laborant; Saksvold,
Jensen Lene: Laborant; Sandberg, Annette: Ke-
motekniker; Schmidt, Lilli: Assistent; Skibsbye, Lis
Bundgaard: Laboratorietekniker; Skov, Daisy:
Hospitalslaborant; Solstad, Susanne: Hospitalsla-
borant; Stockmarr, Anders: Statistikker; Sørensen,
Kirsten Bergstrøm: Assistent; Sørensen, Ulla Kir-
sten: Laborant; Tonnesen, Eva: Laboratorietekni-
ker; Tønnesen, Birgit: Laborant; Vilmann, Birte
Slot: Hospitalslaborant; Weitzmann,Lenia Konge-
bro: Laboratorietekniker.

Retskemisk Afdeling

Retslig-sociale funktioner:
Retskemisk Afdeling’s hovedopgave er at udføre
toksikologiske undersøgelser, herunder bestem-
melse af alkohol, medicin, narkotika og tekniske
gifte på humane biologiske prøver fra levende og
døde på begæring af politi og retsvæsen. Effekter
indsendt fra politi og retsvæsen undersøges for
narkotika og anabole steroider.

Ny struktur: For at tilgodese rekvirenternes øn-
ske om hurtige analysesvar under hensyntagen til
en optimal kvalitetssikring, har faktorer som
f.eks.: Kompetence, ansvar, faglig sikkerhed og ar-
bejdsklima samt optimal udnyttelse af afdelingens
ressourcer, i 1996 været genstand for en nøje gen-
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nemgang. Med sigte på en mere rationel arbejds-
gang vil afdelingen således pr. 1.1.1997 indføre en
ny struktur, med hovedvægten lagt på oprettelsen
af én screeningssektion.

Retskemisk Afdeling driver desuden et omfat-
tende udviklings- og metodefornyelsesarbejde,
specielt indenfor alkohol,- lægemiddel- og narko-
tikaområdet, således at afdelingens service over
for rekvirenterne kan være på højde med den vi-
denskabelige og tekniske udvikling. 

Såvel intern som ekstern metodekontrol samt
kvalitetssikringsarbejde er endvidere strategiske
komponenter i afdelingens bidrag til en høj rets-
sikkerhed.

Det samlede antal undersøgelser i 1996 er op-
gjort til:
Alkoholbestemmelser: 16.620
Retskemiske undersøgelser: 14.945
Narkotika-effektundersøgelser: 784
Ledsagestoffer: 17

Det er ligeledes afdelingens opgave at fortolke si-
ne analyseresultater samt afgive en sagkyndig vur-
dering til retsvæsenet i retstoksikologiske spørgs-
mål.

Forskningsvirksomhed: 

Afdelingen har den dobbeltrolle: 
1) At varetage sædvanlige universitære funktioner,
så som undervisning og forskning, samt 

2) at foretage de retslig-sociale undersøgelser in-
den for sit fagområde.

1.Retskemisektionen
1.1. Retskemisektionen fortsætter med udvikling
af isolerings-og analysemetoder til bestemmelse af
lægemidler og disses metabolitter i organer ved
dødelige forgiftninger. Endvidere søges udviklet
metoder af retslig værdi til kvantitativ undersøgel-
se for lægemidler og narkotika samt disses meta-
bolitter i små blodmængder udtaget fra trafikan-
ter (Anni Steentoft, Karen Worm og Jens Toft). 

1.2. Undersøgelse af postoperativ cognitiv dys-
funktion og benzodiazepinmetabolitter. Projekt i
samarbejde med læger fra anæstesiafdelingen,
Rigshospitalet (Anni Steentoft).

1.3. Udvikling af analysemetoder til terbutalin og
andre sympatomimetika (Anni Steentoft).

1.4. Antallet af lægemidler, der falder i gruppen
sure/neutrale er i vækst for øjeblikket, hvorfor
metoder hertil udvikles, herunder specielt til

screening og bestemmelse fælles for alle NSAID-
stoffer( Jens Toft og Irene B. Müller).

1.5. Metodeudvikling indenfor GC/MS (Jens
Toft).

1.6. Metodeudvikling indenfor GC/MS (Anni
Steentoft, Karen Worm, Irene Breum Müller).

1.7. Betydningen af lægemiddelforbruget for tra-
fiksikkerheden i Danmark søges belyst ud fra un-
dersøgelser udført på blod og organmateriale
(Anni Steentoft og Karen Worm).

1.8. Deltagelse i en nordisk undersøgelse for an-
dre stoffer end alkohol i trafiksager (Anni Steen-
toft, Karen Worm, Jens Toft, Irene Breum Müller,
Søren Felby).

1.9. Opgørelse over dødsfald, der ud fra institut-
tets toksikologiske vurderinger, foretaget på
grundlag af politirapport og de opnåede analyse-
resultater, må betragtes som værende forgiftnings-
dødsfald (Anni Steentoft og Karen Worm).

1.10. Undersøgelse af administrationsvejens be-
tydning for organkoncentrationer hos døde efter
indtagelse af lægemidler i overdosis (Anni Steen-
toft og Karen Worm).

1.11. Samarbejde på nordisk plan støttet af NAD
(Nordiska Nämnden for Alkohol-och Drogforsk-
ning) med henblik på en sammenlignende rets-
toksikologisk undersøgelse over narkomandøds-
fald i de nordiske lande (Anni Steentoft).

1.12. Udvikling af analysemetoder til screening af
lægemidler i vævsprøver fra levende og døde per-
soner (Irene Breum Müller).

1.13. Opgørelse over forekomsten samt koncen-
trationsniveauer af citalopram i levende og døde
personer. Projekt i samarbejde med de retskemi-
ske afd. i Århus og Odense samt retspatologisk af-
deling i København (K. Worm).

1.14. Undersøgelse af hyppigheden af 7-aminoflu-
nitrazepam (omdannelsesprodukt af flunitraze-
pam) i obduktionssager (Anni Steentoft).

2.Alkoholsektionen
2.1. Blod og væv fra indebrændte undersøges ved
cryo-headspace-gaskromatografi/massespektro-
skopi for indhold af flygtige stoffer (S. Felby).

2.2. Metoder til undersøgelse af kulilte og cyanid i
blod og muskulatur er udviklet (S. Felby). Meto-
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derne anvendes nu til undersøgelse af kulilte og
cyanidkoncentrationerne i blod og muskulatur fra
lig, med henblik på at afklare dødsårsag og døds-
måde ved indebrænding.

Projekterne udføres i samarbejde med Retspa-
tologisk Afdeling.

2.3. Metoder til analyse af indholdsstoffer i forråd-
nelsesgasser fra lig er udviklet. Metoderne anven-
des til at få viden om sammensætningen af forråd-
nelsesgasser udtaget fra bughule og hjerte, således
at det ved mistanke om dødsårsagen luftemboli
bliver muligt i en udtagen gasprøve ved analyse at
skelne luftemboli fra forrådnelsesgas (S. Felby).

2.4. Der foretages analyse for ketonstoffer i blod,
øjenvæske, spinalvæske og urin fra lig. Analysere-
sultaterne skal anvendes til belysning af fordelin-
gen af ketonstoffer mellem de forskellige vævs-
væsker og til at få et bedre materiale til belysning
af forskellen i ketonstofkoncentration i blod og
andre vævsvæsker fra alkoholikere og fra ikke al-
koholikere (S. Felby, E. Nielsen og Retspatologisk
afdeling i København og Odense).

2.5. Metoder til analyse af frie fede syrer i blod,
øjenvæske, spinalvæske og urin er under udvikling
(S. Felby, E. Nielsen).

2.6. Metode til undersøgelse af gamma-hydroxy-
butyrat i blod og urin ved cryo-headspace-gaskro-
matografi er under udvikling (Sys Stybe Johansen,
Søren Felby).

3. Narkotikasektionen
3.1. I narkotikasektionen er udviklet en automa-
tisk kapillar gaskromatografisk metode til rutine-
mæssig sammenligning af heroinprøver/amfeta-
minprøver. Der foretages en kortlægning af samt-
lige heroinprøver/amfetaminprøver indsendt til
afdelingen i 1989 og fremover (S. Felby og E. Niel-
sen).

3.2. Der er udviklet en HPLC-metode til rutine-
mæssig sammenligning af kokainprøver. Der fore-
tages sammenligning af samtlige indsendte koka-
inprøver fra 1990 (S. Felby og E. Nielsen).

3.3. Udvikling af en GC-metode til rutinemæssig
sammenligning af kokainprøver. Der foretages
sammenligning af samtlige indsendte prøver fra
1994 (E. Nielsen og Irene B. Müller).

3.4. Samarbejde med de retsmedicinske institut-
ter, Sundhedsstyrelsen og narkotikainformatio-
nen vedrørende narkotika på gadeplan for hele
landet (E. Nielsen, E. Kaa og K. W. Simonsen).

3.5. Udvikling af analysemetoder til bestemmelse
af anabole steroider i blod og urin v.GC/MS (E.
Nielsen og Irene B. Müller).

3.6. Udvikling af analysemetode ved cryo-headspa-
ce-gaskromatografi for indhold af flygtige stoffer i
heroinprøver (Irene B. Müller og S. Felby).

4. Metal-/nekrokemisektionen:
4.1. Bestemmelse af tungmetaller i hår (B. Kæm-
pe).

4.2. Identifikation af »det røde stof« ved vuggedød
(B. Kæmpe og J. Toft).

4.3. Bestemmelse af organiske gifte i enzymopluk-
ket hår og vævsvæsker udtaget fra personer døde
af forgiftning (B. Kæmpe, K. Worm, A. Steentoft,
J. Toft).

5. Anden virksomhed:
S. Felby er medlem af Justitsministeriets arbejds-
gruppe vedrørende undersøgelse for spirituspåvir-
kethed i straffesager.

B. Kæmpe er medlem af Justitsministeriets sam-
arbejdsudvalg vedrørende de retsmedicinske ydel-
ser, medlem af det faglige underudvalg vedrøren-
de retsmedicinske ydelser, medlem af bestyrelsen
for The International Association of Forensic Tox-
icologists, medlem af bestyrelsen i RISK under In-
geniørforeningen, medlem af en arbejdsgruppe
under Det europæiske Vejsikkerhedsforbund
(ERSF) og sagkyndig under Retslægerådet i sager
vedrørende apotekervæsenet.

Anni Steentoft er medlem af Sundhedsstyrel-
sens narkotikaudvalg, medlem af arbejdsgruppe
under Rigspolitichefen, narkotikainformationen
og medlem af Nordisk Trafikgruppe.

Anni Steentoft er leder af nordisk arbejdsgrup-
pe vedrørende narkomandødsfald.

K. Worm er medlem af en arbejdsgruppe under
EU. vedrørende kvalitetssikring.

Afdelingen deltager i kvalitetskontrolanalyser
(QA) såvel i nordisk-som i EU-regi.

Bent Kæmpe

Stab:
VIP:
Felby, Søren: Lektor; Kæmpe, Arne Bent Peder-
sen: Afdelingsleder; Nielsen, Erik: Lektor; Steen-
toft, Anni: Lektor; Toft, Jens Martin: Lektor;
Worm, Karen J.: Lektor.

TAP:
Andersen, Lone: Laborant; Bordoy, Marianne
Dyrlund: Laborant; Borgstrøm, Annelise: Overas-
sistent; Christiansen, Henriette: Laborant; Chris-
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tiansen, Nobuko: Laborant; Dige, Inga: Laborant;
Drehn, Birgitte Malene: Laboratorietekniker; Fre-
deriksen, Ingelise Wulff: Overassistent; Haxthau-
sen, Mona Irene: Laborant; Hvenegaard, Hanne:
Overassistent; Iversen, Bodil: Laboratorietekniker;
Jensen, Martin Dam: Laborant; Jensen, Oline Ma-
rie Lund: Laborant; Jespersen, Charlotte: Labo-
rant; Johansen, Sys Stybe: Videnskabelig medarb.;
Jønsson, Christina: Laborant; Jørgensen, Agnete:
Laborant; Kirk, Liselotte Saustrup: Laborant;
Knudsen, Torben Jul: Laborant; Krogh, Anne
Dorthe Vad: Laborant; Lerche, Mikkel Knud: La-
borant; Lieu, Trinh Thoai: Laboratorietekniker;
Lundsby, Jensen Anna Jytte: Laborant; Madsen,
Steen: Edb-assistent; Müller, Irene Breum: Retske-
miker; Nielsen, Hanne West: Laborant; Nielsen,
Ilse Lystlund: Laborant; Nielsen, Suzanne Bente
Friis: Laborant; Nordland, Marianne F: Overassi-
stent; Pedersen, Anja: Laborant; Petersen, Heidi
Bjerregaard: Assistent; Petersen, Inger: Assistent;
Petersen, Randi Ellis: Rengøringsassistent;
Rasmussen, Charlotte: Laboratorietekniker; Rog-
genkamp, Vita: Laborant; Rosenbrinck, Irene:
Kontorfuldmægtig; Rusin, Zbigniew Jerzy: Labora-
torietekniker; Schou, Inge: Overassistent; Simon-
sen, Bodil Groth: Laborant; Sørensen, Mette Kari:
Praktikant; Taarnberg, Gitte: Laborant; Thiesen,
Annette: Laborant; Thirsgaard, Børge Kristensen:
Laboratoriebetjent; Thorlaksen, Signe Liza: La-
borant; Wellejus, Karin Elisabeth: Laborant.

Retspatologisk Afdeling

Forskningsvirksomhed:
Instituttets forskningsaktivitet er i væsentlig grad
baseret på det materiale, som passerer Instituttet i
forbindelse med varetagelsen af statsobducentur-
funktionen. Det er langt overvejende retspatologi-
ske og pato-anatomiske opgaver, selv om der også
foregår en del tværfaglig forskning. En del af
forskningsprojekterne skal anføres nedenfor:

1.1. Evaluation of microscopic osteon structures
in relation to known age, Bone Mineral Content
and porosity (Pia Bennike, Mary Erichsen, Markil
Gregersen).

1.2. The Early Neolithic Population from the Da-
nish bogs (Pia Bennike, Eva Koch).

1.3. The Early Neolithic Population from Den-
mark. A comparative study of the Mesolithic/Neo-
lithic transition (Pia Bennike).

1.4. An anthropological study of Iron age skele-

tons from Udby (Pia Bennike, Verner Alexander-
sen og Per Ethelberg).

1.5. Antropologisk undersøgelse af skeletfund fra
Sct. Gertrud kloster (Pia Bennike i samarbejde
med Køge Museum).

1.6. An evaluation of the presence of stress indica-
tors in two non-adult Medieval skeletal groups
(Pia Bennike, Mary Lewis, Holger Schutkowski,
Frederiqué Valentin).

1.7. The reliability of photonabsorptiometry (Pia
Bennike, Holger Schutkowski).

1.8. Osteoporose i fortid og nutid (Pia Bennike).

2.1. Hepatitis projekt: 
I perioden 1969-87 fik 181 patienter stillet diag-

nosen akut non-A, non-B hepatitis ved et køben-
havnsk hospital. Diagnosen blev stillet ved hjælp
af leverbiopsi og serologi, og projektet udgøres af
en morfologisk og en klinisk del (Maria-Benedikte
Franzmann i samarbejde med læger fra Hvidovre
Hospital).

2.2. Sinonasal papillom associeret med karcinom
projekt:

Projektet er en landsdækkende undersøgelse,
der er opstået som udløber til et tidligere udført
projekt med undersøgelse af forekomsten af hu-
mant papilloma virus i sinonasale papillomer og
karcinomer (Maria-Benedikte Franzmann i samar-
bejde med flere kliniske afdelinger).

3.1. Obduktionsresultater ved lægefejlsager – en
gennemgang af obduktionsrapporter fra de
retsmedicinske institutter ved universiteterne i
København, Odense og Aarhus (Jørgen Genner i
samarbejde med Retsmedicinsk Institut i Odense
og Aarhus).

4.1. Sammenlignende opgørelser over drab i en
tiårs periode i to skandinaviske hovedstadsområ-
der, København og Oslo (Hans Petter Hougen,
Sidsel Rodge, Klaus Poulsen).

4.2. Studier af det cellulære immunforsvar ved
eksperimentelle Salmonella typhimurium infek-
tioner (Hans Petter Hougen i samarbejde med
Farmaceutisk Højskole og Bartolin Instituttet).

5.1.

6.1. Undersøgelse af dødsfald blandt stofmisbru-
gere i Øst-Danmark, herunder forekomsten af
HIV-antistof (Birgitte Kringsholm).
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6.2. Opgørelse af primært uidentificerede perso-
ner fundet døde i farvandene/på kysterne i Dan-
mark (Birgitte Kringsholm, Jan Jakobsen).

6.3. Opgørelse over dykkerdødsfald (Birgitte
Kringsholm).

6.4. Opgørelse af alkoholistdødsfald i København
i henholdsvis 1995 og 1996 (Birgitte Kringsholm,
Peter Theilade).

7.1. Mikroskopisk knoglemorfometri i aldersbe-
stemmelsesøjemed (Niels Lynnerup, B. Frøhlich,
J. L. Thomsen).

7.2. Kulstof- og kvælstofisotop analyser af knogle-
væv (Niels Lynnerup, E. Nelson, J. Heinemeier, N.
Rud).

7.3. Iltisotopanalyser af tandvæv (Niels Lynnerup,
H. Fricke).

7.4. Stereolitografi og computervisualisering af
knogler (Niels Lynnerup, Dansk Teknologisk In-
stitut).

7.5. Pneumatiseringen af ossa temporalia (Niels
Lynnerup, P. Homøe).

7.6. Deltagelse i tværfagligt projekt: »Man, Culture
and Environment in Ancient Greenland« (Niels
Lynnerup, J. Arneborg).

7.7. Undersøgelse af humant materiale fra ældre
bronzealder (Niels Lynnerup, K. Randsborg, V.
Alexandersen).

7.8. Kraniofacial identifikation (Niels Lynnerup,
P. Vanezis, R. Neave).

7.9. Gravdata analyse med GIS/CAD systemer
(Niels Lynnerup, forskellige arkæologiske institu-
tioner i Danmark).

8.1. Cancer incidens på Færøerne 1979 – 1993
(Nils Højgaard Nielsen, Jan Dalberg).

8.2. Forekomst af Epstein-Barr virus subtyper ved
spytkirtelinfektioner hos indfødte grønlændere
(Inuit) (Nils Højgaard Nielsen, Henrik Hjalgrim,
Stephen Hamilton-Dutoit).

9.1. Normalgenetisk variation i mitokondrie-DNA.
I et fortsat samarbejde med Statens Øjenklinik er
der påbegyndt sekvensanalyser af mitokondrie-
DNA (mtDNA) fra patienter med den mitokondri-

elt, og dermed maternelt, nedarvede synsnerve-
degeneration Lebers hereditære opticusatrofi .

Efter afsluttet identifikation af 30 danske slæg-
ters sygdomsfremkaldende mutation (tre forskelli-
ge) er der indledt analyse af sekvenserne i mtD-
NA-molekylernes to højvariable regioner i den så-
kaldte kontrolregion (D-loop’en). Formålet her-
med er at opnå kendskab til dels den genetiske va-
riation blandt Leber-slægternes mitokondriegeno-
mer, herunder evt. hidtil ukendt slægtssammen-
fald, dels hvilke af de kendte europæiske mtDNA-
linier, der er repræsenteret i slægterne (Søren
Nørby, Juliette Saillard).

9.2. Arkæologisk/antropologisk DNA-analyse.
Laboratoriemæssige faciliteter til udførelse af

DNA-analyse af arkæologisk/antropologisk mate-
riale er under indretning i et samarbejde med
Retsgenetisk Afdeling (Søren Nørby, Jørgen Dis-
sing).

10.1. Drab i Oslo/Københavns området (Klaus
Poulsen, Hans Petter Hougen, Sidsel Rodge).

10.2. Danmarks ældste (kendte) skudoffer (Klaus
Poulsen, Niels Lynnerup).

10.3. Den nye lægevagtsordning sammenlignet
med den tidligere lægevagtsordning, hvad angår
retslægelige dødsfald (Klaus Poulsen, Jørgen Gen-
ner i samarbejde med Retsmedicinsk Institut i
Aarhus).

11.1. Undersøgelse af Leydig- og Sertoliceller i te-
stes hos yngre danske mænd (Jørn Simonsen, Pe-
ter Meidahl Petersen, Mikael Rørth, Aleksander
Giwercman, Niels Erik Skakkebæk).

12.1. Bilkatalysatorens betydning for selvmord ved
brug af udstødningsgas og bilkatalysatorens kuldi-
oxidproduktion (Peter Theilade, Jens Steensberg,
Jesper Schramm, Palle Kofoed).

12.2. Baggrundsmateriale til vurdering af keton-
stofkoncentrationer i det retsmedicinske materia-
le (Peter Theilade, Jørgen L. Thomsen, Søren Fel-
by, Erik Nielsen).

12.3. Alkoholistdødsfald indbragt til Retsmedi-
cinsk Institut i København i 1995 og 1996 (Peter
Theilade, Birgitte Kringsholm).

12.4. Drabsofre og deres gerningsmænd i en 3-
årig periode. Baggrund og relationer (Peter Thei-
lade, Birgitte Kringsholm).
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Undervisning:
Retspatologisk Afdelings medarbejdere varetager
størsteparten af den prægraduate undervisning af
medicinske studerende i retsmedicin, ligesom af-
delingens medarbejdere afholder alle eksaminer.
Afdelingen varetager tillige afholdelsen af tenta-
mina for udenlandske læger, som ønsker autorisa-
tion i Danmark. De pågældende tentamina omfat-
ter kun medicinallovgivning. Derudover varetager
afdelingens medarbejdere postgraduat undervis-
ning til læger, paramedicinsk personale og perso-
nale inden for justitsvæsenet. Flere af afdelingens
seniormedarbejdere er vejledere ved Ph.D.-studi-
er og forskellige specialeafhandlinger.

Afdelingens enhed for retsodontologi og antro-
pologi har haft en meget omfattende foredrags-
virksomhed, ligesom afdelingen har medvirket
ved kurser og undervisning af tandlæger og ar-
kæologistuderende. 

Anden virksomhed:
En del af afdelingens medarbejdere er fortsat
medlemmer af nationale og internationale tids-
skriftredaktioner samt medlemmer af nationale
og internationale faglige organisationer.

Afdelingen har haft et møde med repræsentan-
ter fra museumsverdenen, herunder rigsantikva-
ren, hvorunder muligheden for et nærmere sam-
arbejde mellem afdelingen og museumsverdenen
blev diskuteret i en positiv atmosfære. Det er afde-
lingens håb, at det sådant samarbejde kan med-
føre en fast tilknytning af en mangeårig fondsløn-
net medarbejder.

Retslig-sociale funktioner:
Retspatologisk Afdeling varetager en del embeds-
lægeopgaver inden for Københavns området, idet
afdelingens medarbejdere afholder retslægelige
ligsyn og foretager retsmedicinske personunder-
søgelser for dette område. Derudover foretager af-
delingen retslægelige obduktioner m.v. svarende
til området øst for Storebælt. Ud over undersøgel-
se af flygtninge og asylansøgere med henblik på
en konkret aldersbestemmelse, foretager afdelin-
gen tillige undersøgelse af asylansøgere, som angi-
ver at have været udsat for tortur i deres hjemland.
Derudover har afdelingen tilbudt at foretage un-
dersøgelse af mindreårige, som formodes at have
været udsat for incestovergreb. Dette tilbud gæl-
der for hele det område, hvor afdelingen fungerer
som statsobducentur.

Antallet af undersøgelser i 1996 har været ca.
15-16% højere end budgetteret, og da der samti-
dig har været flere vakancer inden for afdelingens
lægestab, har den øgede aktivitet været en overor-
dentlig stor belastning for de tilbageværende
lægelige medarbejdere.

Det totale antal undersøgelser var i 1996:
Retslægelige obduktioner: 956
Personundersøgelser: 252
Findestedsundersøgelser: 21
Retslægelige ligsyn ved instituttet: 1165
Retslægelige ligsyn ved embedslæger: 798
Dødsattester ved andre læger: 27
Retsodontologiske undersøgelser: 97
Antropologiske undersøgelser: 10

Jørn Simonsen

Stab:
VIP:
Franzmann, Maria-Benedicte: Læge; Genner, Jør-
gen: Læge; Hasselager, Thomas: Læge; Hougen,
Hans Petter: Vicestatsobducent; Kringsholm, Bir-
gitte: Lektor; Lynnerup, Niels: Adjunkt; Nielsen,
Nils Bryde Højgaard: Vicestatsobducent; Nurn-
berg, Birgit Meinecke: Læge; Nørby, Søren: Lek-
tor; Poulsen, Klaus: Læge; Simonsen, Jørn Rene
West: Professor; Theilade, Peter: Lektor.

TAP:
Ankerstjerneaksel, Valdemar: Vagtmester; Bojsen,
Bodil: Histolaborant; Bruus, John: Betjentfor-
mand; Christensen, Beate: Kontorfuldmægtig;
Correll, Henrik: Betjent; Elgaard, Rasmus: Labo-
ratoriebetjent; Espersen, Lis: Assistent; Giannini,
Else: Assistent; Green, Alexander: Laboratoriebe-
tjent; Grønbek, Tove: Laborant; Jørgensen, Sys:
Histolaborant; Larsen, Anna Lise Marie: Rengø-
ringsassistent; Larsen, Bo Elith: Sanitør; Lindbal-
le, Aase: Ledende laborant; Madsen, Christel Lun-
dal: Assistent; Madsen, Lise: Overassistent; Møller,
Vibeke: Assistent; Nielsen, Steffen: EDB-medarbej-
der; Pedersen, Jan: Sanitør; Petersen, Ole Thy-
ring: Laboratoriebetjent; Schjerning, Vivi: Assi-
stent; Teller, Annette Christine: Overassistent;
Thomassen, Jan Lykke: Laboratoriebetjent;
Thomsen, Lone Harriet: Overassistent.

Publikationer:
Andersen J., Martin P., Carracedo A., Dobosz M.,

Eriksen B., Johnsson V., Kimpton C., Klooster-
man A., Konialis C., Kratzer A., Phillips P., Me-
våg B., Pfitzinger H., Rand S., Rosén B., Schmit-
ter H., Schneider P., Vide M.: Report on the
third EDNAP collaborative STR exercise. Foren-
sic Science International 78, s. 83-93, Irland
1996.

Andersen J., Martin P., Carracedo A., Dobosz M.,
Eriksen B., Johnsson V., Kimpton C., Klooster-
man A., Konialis C., Kratzer A., Phillips P., Mevåg
B., Pfitzinger H., Rand S., Rosén B., Schmitter
H., Schneider P., Vide M.: Report on the third
EDNAP collaborative STR exercise. Forensic
Science International 78, s. 83-93, Irland 1996.
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Bergholt T., Bruun E., Franzmann M.B.: Carci-
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Odontologi

Odontologisk Institut

Odontologisk Institut – Tandlægeskolen – har in-
denfor odontologien til opgave at drive forskning
og give videregående uddannelse indtil det højeste
videnskabelige niveau, at varetage efter- og videre-
uddannelse samt at udføre særlige kliniske under-
søgelses- og behandlingsopgaver. Navnet Tandlæge-
skolen refererer bredt til ansvaret for uddannelsen
af tandlæger og de dertil knyttede kliniske aktivite-
ter, mens Odontologisk Institut karakteriserer virk-
somheden som en forsknings- og uddannelsesen-
hed inden for Københavns Universitet.

I 1996 har institutbestyrelsen konkretiseret in-
stituttets udviklingsplaner (»Udviklingsplaner«
96). Udviklingsplanerne for den odontologiske kan-
didatuddannelse omfatter både det biomedicinske
grundlag og det opnåelige kliniske niveau i for-
hold til de tidsmæssige rammer, der er bestemt af
den normerede studietid (5 år) efterfulgt af et jus-
år. Dertil kommer vurderingen af det sandsynlige
fremtidige behov for kandidater. Med det curricu-
lum, der blev indført i 1986 og udbygget videre
ved det uddannelsesmæssige samarbejde i Det
sundhedsvidenskabelige Fakultet, er kvalitetsmålet
at placere den odontologiske kandidatuddannelse
som et sundhedsvidenskabeligt speciale på et
bredt biomedicinsk grundlag, og således at kandi-
daterne har basale forudsætninger for ledelse og
sundhedsplanlægning. Hensynet til den nødven-
dige kliniske kompetence hos de odontologiske
kandidater har imidlertid medført et curriculum
med et så tæt pakket tidsforløb, at det giver anled-
ning til overvejelser vedrørende studietidsforlæn-
gelse og/eller en fastere strukturering af jus-året.
Tidsproblemet forstærkes af ønsket om at tilføre
kandidatuddannelsen et større forskningsmæssigt
islæt. Under hensyntagen til gældende behovsde-
terminanter viser et forsigtigt kvantitativt skøn, at
der på landsbasis i årene op mod år 2005 årligt ud-
dannes ca. 20 tandlæger for lidt. Af disse kandida-
ter skal de 14-15 uddannes i København og dertil
kræves en øgning af optagelsestallet med 18-20
studerende. De personalemæssige konsekvenser
ved den tilstræbte styrkelse af kandidatuddannel-
sens kvalitet forudsættes løst ved gunstigere re-
krutteringsbetingelser og kliniske uddannelses-
muligheder for de forskningspligtige lærere, sats-
ning på ansættelse af yngre deltidsansatte lærere
bl.a. ved at gøre disse stillinger mere attraktive,

samt øgning af de specifikke driftsbevillinger til
undervisning.
Baseret på en intern analyse af forskningsaktivite-
terne i perioden 1989-1993 har instituttet opstillet
en forskningsstrategi, der prioriterer forebyggelses- og
behandlingsmetodeforskning i relation til de mest be-
lastende tand- og mundhulelidelser, med særligt
henblik på odontologisk sundhedstjenesteforsk-
ning, vækst og regeneration af mundhulens væv,
infektion og vævsnedbrydning, dentalmaterialer
samt smerter. Prioriteringen gælder endvidere
odontologiske forskningsmiljøer med særlig international
position.

Den beskrevne strategi skal understøttes med
forbedrede rekrutteringsmuligheder, det vil sige
stipendier, adjunkturer samt særlige uddannelses-
stillinger, der kan sikre udvikling af de kliniske
kvalifikationer hos instituttets videnskabelige per-
sonale. Strategien forudsætter endvidere, at forsk-
ningsbevillingerne på driftssiden aflastes for un-
dervisningsrelaterede udgifter til laboratoriedrif-
ten, at det betydelige efterslæb i fornyelsen af in-
stituttets basale apparaturpark afbødes, samt at
TAP/VIP-ratioen i afdelingernes forskning for-
bedres.

Klinikdriften og de kliniske servicefunktioner
danner basis som »universitetshospital« for tand-
lægeuddannelsen, og har tillige forskningsmæssig
betydning.

Instituttets internationale aktiviteter på det
prægraduate niveau med internationalt semester
søges videreført gennem Sokrates-programmet i
1997/98. De omfattende postgraduate internatio-
nale aktiviteter, der finder sted på afdelingsni-
veau, indgår som en integreret del af instituttets
virksomhed. Der foregår et omfattende udvik-
lingsarbejde som led i opfølgningen af de formel-
le samarbejdsaftaler med de odontologiske fakul-
teter i Thailand, Kina, Rumænien, Madagascar,
Tokyo Medical and Dental University samt Univer-
sity College of Dentistry i New York.

På det postgraduate område yder Odontologisk
Institut bidrag til realisering af det nationale ud-
dannelsestilbud inden for folkesundhedsviden-
skab (MPH) og forskeruddannelsesprogrammer
inden for Nord/Syd prioriteringen, der er etable-
ret i samarbejde med Danida.

Instituttets arbejde med kvalitetsudvikling omfat-
ter primært tilpasning og implementering af et
datamatbaseret system til kvalitetssikring i den
orale helsetjeneste. Systemet bygger på fælles eu-
ropæiske kvalitetsindikatorer og standardiseret in-
formationsteknologi.
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Afdelingerne:

Afdeling for Bidfunktionslære og Oral Fysiologi

Forskningsvirksomhed:

Aktiviteten i tyggemusklerne under søvn 
Søvn og natlig aktivitet i tyggemuskler hos raske
personer og hos patienter med ekstrem bruksis-
me, kraftigt slid af tænder og myogen hovedpine
(A. Vilmann, E. Møller i samarbejde med G.
Wildschiødtz, Rigshospitalet og Søvnlaboratoriet,
Amtssygehuset i Glostrup).

Behandling af orofaciale dystonier
Hæmning af dystonier i de kraniomandibulære
muskler med botulinumtoksin efter elektromyo-
grafisk kortlægning af hyperaktiviteten (E. Møller,
i samarbejde med A. Fuglsang-Frederiksen, Amts-
sygehuset i Gentofte, S. Prytz, Bispebjerg Hospital
og L. Werdelin, Frederiksberg Hospital).

EEG-monitorering hos patienter i intensiv be-
handling
I tilknytning til en EU-støttet »concerted action«
(IMPROVE-Improving control of patients in criti-
cal care) er der udført en pilotundersøgelse med
registrering af 2 kanaler EEG hos patienter i inten-
siv behandling. Vi har under denne del udført 7 vel-
annoterede 24-timers registreringer, der ud over 2
EEG indeholder EKG, blodtryk, centralt venetryk,
CO2 og respirator-tryk. For hver patient er der des-
uden gemt information fra det centrale hospitals
informationssystem. Data er gemt i et standardise-
ret format på CD-ROM og gjort tilgængelige sam-
men med det øvrige databibliotek fra IMPROVE
projektet med 60 patientdøgn (C. E. Thomsen i
samarbejde med R. M. Langford, P. Prior, S. White,
R. Ghosh, St. Bartholomew’s Hospital, London, M.
van Gils, VTT Information Techonology, Tampere
og J. Gade, A. Rosenfalck, Aalborg Universitet).

Effekten af muskelarbejde i tyggemusklerne
Vurdering af udholdenhed og ødemdannelse i
tyggemusklerne ud fra registreringer af bidkraft,
smerter og lokal muskelømhed samt ultralydskan-
ning (M. Bakke, C. E. Thomsen, A. Vilmann, i
samarbejde med K. Soneda, Tokyo, M. Farella, Na-
poli og B. R. Jensen, Arbejdsmiljøinstituttet).

Glycosylering af fibertyper i skeletmuskulatur
(S. Kirkeby, D. Moe i samarbejde med T. Animas-
haun, R. C. Hughes, National Institute of Medical
Research, London, N. C. Singha, A. Surolia, Mole-
cular Biophysics Unit. Indian Institute of Science.
Bengalore, P. Påhlsson, Klinisk Kemisk Afdeling,
Universitetshospitalet, Linköping).

Histomorfometriske analyser af aldersbetinget
muskeldegeneration i m. masseter og vastus late-
ralis hos kvinder over 90 år 
(S. Kirkeby i samarbejde med C. Garbarsch, Medi-
cinsk Anatomisk Institut).

Indvirkningen af NK1- og NK2-receptormeka-
nismer på reflektorisk muskelaktivitet udløst ved
smertestimulation af kæbeledsregionen 
(M. Bakke, i samarbejde med J. W. Hu, B. Sessle,
Department og Oral Physiology, University of To-
ronto).

Klinisk sundhedspsykologisk studie af metoder
til screening, differentieret udredning differenti-
aldiagnostik samt behandling i relation til pa-
tienter med kroniske oro-faciale smerter, som ikke
responderer på somatisk behandling 
(B. B. Jerlang).

Kraniomandibulær funktion hos patienter med
juvenil kronisk artrit – kvantitative funktionsa-
nalyser under sygdomsaktivitet og ved efterun-
dersøgelser
(M. Bakke, B. Leth Jensen, E. Møller, S. Kreiborg,
i samarbejde med M. Zak, F. Karup-Pedersen,
Rigshospitalet).

Molekulærbiologiske analyser af myosin 
isoformer i branchiebue- og myotom 
deriverede muskler
(S. Kirkeby, i samarbejde med B. Garb, Proteinla-
boratoriet og P. T. Høyer, Medicinsk Anatomisk
Institut).

On-line monitorering af anæstesidybde baseret
på EEG analyse
Elektroencefalografi (EEG) er den mest direkte
metode til bedømmelse af anæstesidybden, og
dermed den bedste måde at reducere forekom-
sten af de traumatiske »huskeanæstesier« på. Der
arbejdes med udvikling af en klinisk accepterbar
metode baseret på avanceret digital signalbehand-
ling og mønstergenkendelse. Der arbejdes p.t.
med dataregistrering til udvidelse af referenceda-
tabasen og med udvikling af faciliteter til at
checke integriteten af de perifere og centrale ner-
vebaner samt den generelle cerebrale funktion
(C. E. Thomsen i samarbejde med R. M. Lang-
ford, St. Bartholomew’s Hospital, London).

Kraniomandibulær funktion hos børn og 
unge med JRA -, en kvantitativ analyse med 
bevægelses- undersøgelser samt EMG- og 
bidkraftmålinger
(M. Bakke, B. Leth Jensen, E. Møller, S. Kreiborg).
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Orofacial, eksperimentel smerte-, neurofysiologi-
ske, kvantitative analyser med EEG-, EMG-
samt bidkraft
(M. Bakke, C. E. Thomsen, E. Møller, i samarbejde
med P. Svensson, Aarhus Universitet, og L.
Arendt-Nielsen, Ålborg Universitet).

Spytkirtler og sekretion
På spytkirtlers acinus- og ductusceller foretages un-
dersøgelser af transportveje og reguleringsmeka-
nismer for elektrolytter, vand og proteiner, som er
involveret i spytsekretion under normale fysiolo-
giske og patofysiologiske omstændigheder. Den ak-
tuelle forskningsaktivitet omfatter kontrol af spyt-
sekretionen og spyttets sammensætning. Desuden
undersøges de cellulære signaler i spytkirtelvævets
stimulus-sekretionskobling under normale og sy-
gelige tilstande (B. Nauntofte, S. M. Lempert, A.
M. Pedersen, K. Tritsaris, J. Reibel, D. Moe i samar-
bejde med S. Dissing, T. Jørgensen, Medicinsk Fysi-
ologisk Institut og J. Thorn, Afd. for Tand-, Mund-
og Kæbesygdomme, Rigshospitalet).

Tyggemusklernes funktion under tygning og
sammenbidning relateret til alder, tændernes
okklusion og fødens konsistens
(M. Bakke, B. Leth Jensen, E. Møller, K. Stoltze).

Immunhistokemiske studier af m. masseter fra
20-30-årige mænd og kvinder
(A. Tuxen i samarbejde med G. Butler-Browne,
Université René Descartes, Paris, og W. Weijs,
ACTA, Amsterdam).

Studier af normale muskelhistologiske (m. mas-
seter) og muskuloskeletale forhold målt ved ul-
tralyd-skanning, cefalometri, bidkraftmåling,
elektromyografi samt histokemi
(A. Tuxen, M. Bakke, A. Vilmann, C. E. Thomsen,
i samarbejde med E. M. Pinholt og P. Vilmann).

Udvikling, differentiering og ældning af 
tyggemuskler og ekstremitetsmuskler hos 
mennesker og forsøgsdyr
Den klassiske opdeling af muskler i type I og type
II fibre synes at være oversimplificeret. Især grup-
pen af type II fibre er meget heterogen og består
af en række undergrupper, hvoraf nogle atrofie-
rer voldsomt ved den normale ældning, mens an-
dre er mere resistente. Denne forskel kan skyldes
forskelle i de myofibrillære proteiners glykosyle-
ring (S. Kirkeby, D. Moe i samarbejde med T. Ani-
mashaun, R. C. Hughes, National Institute of Me-
dical Research, London).

Ømhed i tyggemusklerne
Vurdering af ømhed ved friske og udtrættede tyg-

gemuskler og hos patienter med muskelømhed
(A. Vilmann, M. Bakke, C. E. Thomsen i samarbej-
de med R. Hansdottir, Island og N. Stubbs, M. Tay-
lor, Sheffield School of Dentistry).

Deltagelse i kongresser, symposier, konferencer
m.v.:
M. Bakke har med bidrag deltaget i 8th World
Congres on Pain, Vancouver, og deltaget i 7th In-
ternational Headache Research Seminar, Køben-
havn, og Multimedia in Health Science Educati-
on, København og har holdt foredrag for læger,
andet sundhedsvidenskabeligt personale og in-
geniører (Dansk Medikoteknisk Selskab, Dansk
Selskab for Logopædi og Foniatri) samt ved Åbent
Hus-arrangementerne i forbindelse med Kulturby
96 og Kulturnatten.

B. B. Jerlang har været gæsteforelæser ved Uni-
versity of Washington, Seattle, Dept. of Oral Medi-
cine, Psychiatry and Behavioural Sciences, samt
holdt foredrag i den videnskabelige sektion på
10.th European Symposium in Group Analysis
»Destruction and Desire«.

S. Kirkeby har i januar 1996 været gæsteforsker
på National Institute of Medical Research, Lon-
don, England. Har været referee ved internationa-
le tidsskrifter.

B. Nauntofte har holdt foredrag ved 6 interna-
tionale faglige konferencer.

K. Tritsaris har deltaget med poster-presentati-
on ved Biophysical Society Conference.

A. M. Pedersen har holdt foredrag og deltaget i
de halvårlige møder i Sjögren’s Syndrome Society
of the Sound, Malmö.

A. Vilmann har deltaget i 2nd International
Congress on Orofacial pain and Temporomandi-
bular Disorders, Paris, Frankrig.

Anden virksomhed:
Udover undervisnings- og forskningsmæssig virk-
somhed har afdelingen udført omfattende servi-
ceopgaver med hensyn til udredning og behand-
ling af ansigtssmerter, hovedpine, kæbeledsbe-
svær, muskellidelser, spytsekretionsforstyrrelser
samt psykologisk udredning. Hertil kommer kon-
sulent- og behandlingsvirksomhed for Rehabilite-
ringscentret for Torturofre.

M. Bakke er tandlægeskolernes repræsentant i
Sundhedsstyrelsens Specialtandlægenævn, Tand-
lægeskolens informationsmedarbejder, vicestudie-
leder i Odontologi, medlem af Odontologisk Stu-
dienævn, Tandlægeskolens kliniksektionsudvalg,
journaludvalg, IT-udvalg og videoudvalg samt kon-
sulent for Retslægerådet. Har som formand for
Dansk Selskab for Bidfunktionslære (DSB) arran-
geret selskabets årsmøde. Har afholdt videreud-
dannelseskurser i forbindelse med uddannelserne
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til specialtandlæge (Sundhedsstyrelsen) og efter-
uddannelseskurser for tandlæger (DTF og TNL).
Har været vejleder for 1 Ph.D.-studerende, 1
gæsteforsker og 2 engelske specialestuderende
samt referee ved internationale tidsskrifter.

B. B. Jerlang er næstformand i Fagnævnet for
Den Sundhedspsykologiske Videreuddannelse ud-
peget af Dansk Psykologforening. Har deltaget i
tværfaglig forskergruppe i regi af Instituttet for
Personlighedsteori og Psykopatologi, med det for-
mål at evaluere »Karolinska Psychodynamic Profi-
le« som forskningsinstrument.

S. Kirkeby er kursusleder i anatomi for 1. se-
mester, medlem af undervisningsudvalget for ana-
tomi ved SVF, medlem af 5.-6. semester udvalget
for ny studieplan ved SVF. Har været vejleder for 1
Ph.D.-studerende og 1 specialestuderende (bioke-
mi). 

E. Møller har været institutleder ved Odontolo-
gisk Institut indtil 31. marts 1996, medlem af Fa-
kultesrådet og medlem af DTF’s forskningsudvalg,
har afholdt videreuddannelseskurser i forbindelse
med specialtandlægeuddannelsen (Sundhedssty-
relsen) og efteruddannelseskurser for tandlæger
organiseret af Dansk Tandlægeforening og Tand-
lægernes Nye Landsforening. Har været konsu-
lent for Retslægerådet og referee for internationa-
le tidsskrifter.

B. Nauntofte har været medlem af Tandlæge-
skolens rådgivende forskningsudvalg, SVF’s forsk-
nings-udvalg og SVF’s semesterudvalg for 3. seme-
ster, tillidsrepræsentant for Tandlægeskolens VIP-
gruppe, medlem af Tandlægeskolens og SVF’s
samarbejdsudvalg, bestyrelsesmedlem i Tandlæge-
skolens lærerforening, medlem af AC’s uddannel-
ses- og forskningspolitiske udvalg samt formand
for det offentlige forhandlingsudvalg (DOF-uni) i
DTF. Har været vejleder for 3 Ph.D.-studerende. 

C. E. Thomsen er medlem af Odontologisk Stu-
dienævns timeplansudvalg, Dansk Søvnselskab,
Dansk Selskab for Medicinsk Informatik, The
European Society for Computing and Technology
in Anaesthesia and Intensive Care, Tandlægesko-
lens sikkerhedsorganisation samt Fraktionen af In-
geniører ved Københavns Universitet.

A. Tuxen har repræsenteret Tandlægeskolernes
adjunktgruppe i det offentlige forhandlingsud-
valg vedrørende Tandlægeskoleområdet i Dansk
Tandlægeforening og har været medlem af Tand-
lægeskolens Internationale Udvalg. 

A. Vilmann har været suppleant i kliniksektions-
udvalget, varetaget konsulentarbejde og behand-
ling af torturoverlevere samt været referee for in-
ternationale tidsskrifter.

Gæster:
Afdelingen har haft tandlæge R. Hansdottir (Is-

land) på længerevarende, tandlæge W. Nittaya-
nanta (Prince of Sonkla University, Thailand)
samt tandlægestuderende M. Taylor og N. Stubbs
(University of Sheffield, England) på korte forsk-
ningsophold.

Afdeling for Dentalmaterialer

Forskningsvirksomhed:

Compomerer og glasionomercementer 
Mekaniske egenskaber, in vitro slid samt bindings-
styrken til dentin af compomerer og glasionomer-
cementer (konventionelle og plastmodificerede)
(A. Peutzfeldt).

Komposit plast
Med henblik på anvendelsen af komposit plast
som plastindlæg undersøges effekten af forskelli-
ge efterhærdningsprocedurer på plastmaterialers
omsætningsgrad af dobbeltbindinger, mekaniske
egenskaber samt in vitro slid (A. Peutzfeldt).

Adhæsiv plastcement
Undersøgelse af eksperimentelle plastcementers
bindingsenergi til metal, porcelæn og komposit
plast samt mekaniske egenskaber med henblik på
udvikling af en adhæsiv plastcement (E. Asmus-
sen, A. Peutzfeldt).

Dimethacrylater til plast med god styrke og
mindsket kontraktion
(E. C. Munksgaaard, i samarbejde med Wolff &
Kaaber A/S, Farum).

Retrograd rodfyldning med plastmaterialer og
dentinbinder
Undersøgelser med henblik på anvendelse og kli-
nisk holdbarhed (E. C. Munksgaard, i samarbejde
med J. Rud og V. Rud, privat praksis).

Cementering af keramiske indlæg
Måling af spalteforekomst ved cementerede kera-
miske indlæg som funktion af en række variabler
(J. A. Sorrensen, E. C. Munksgaard).

Keramik 
Overfladebehandling af keramik med højt ind-
hold af korund studeres med henblik på binding
til adhæsive og ikke-adhæsive plastcementer (E.
Asmussen).
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Fyldningsmaterialer
Sejheden af plast, glasionomercement og plastmo-
dificeret glasionomercement studeres, og der til-
stræbes en udvikling af nye plastmaterialer med
stor sejhed (E. Asmussen).

Anden virksomhed:
Afdelingens teoretiske undervisning er under re-
vision, og A. Peutzfeldt, E. C. Munksgaard og E.
Asmussen er i færd med at fremstille en ny lære-
bogsserie inden for fagområdet. A. Peutzfeldt, E.
C. Munksgaard og E. Asmussen har deltaget i IA-
DRs årsmøde i San Francisco. A. Peutzfeldt har
været observatør i odontologisk studienævn samt
medlem af Tandlægeskolens materialeudvalg. E.
C. Munksgaard har været suppleant til institutbe-
styrelsen samt medlem af Tandlægeskolens mate-
rialeudvalg. E. Asmussen har været medlem af
odontologisk studienævn samt odontologisk forsk-
ningsudvalg.

Afdeling for Oral Diagnostik

Forskningsvirksomhed:

Sårhelingsstudier
Der er konstrueret en in vitro-model, hvor epitel
dyrkes på forskellige typer af substrat bl.a. kolla-
gen indeholdende specifikke fibroblaster. Model-
len er udarbejdet med henblik på studiet af fakto-
rer, der er af betydning for fremme af heling af
slimhinde- og hudsår. I de forløbne 2 år er en ræk-
ke faktorer af betydning for modellens funktion
blevet studeret, således at basis for studier af
sårheling nu er etableret. Modellen indgår som et
element i et større forskningsprojekt om »Vækst
og regeneration«, som er støttet med 10 mil. om
året af Erhvervsfremmestyrelsen og Statens Sund-
hedsvidenskabelige Forskningsråd. Projektet har
til formål at fremme samarbejdet mellem Univer-
sitet og industri. De industrielle samarbejdspart-
nere i projektet er: Coloplast A/S, Løvens Kemi-
ske og Neurosearch; andre samarbejdspartnere
uden for instituttet er: I. Leigh, London Hospital,
London, England, I. Mackenzie, Ann Arbor, Mi-
chigan, USA, og L. Bolund, Århus Universitet.

Markører for oral cancer
Immunhistokemisk undersøgelse af glykosylering
og den enzymatiske baggrund for denne og kom-
ponenter af plasminogenaktivator-systemet i orale
carcinomer og præmaligne lidelser. Forandringer-
ne i carcinomer bliver sammenlignet med de for-

andringer man ser i forbindelse med den øgede
cellebevægelse og celleproliferation, som ses i sår. 

Genetik og biosyntese af mucin og dets glykosyle-
ring
Genet for det største spytmucin er klonet og ka-
rakteriseret (P. A. Nielsen, E. P. Bennett, H. Clau-
sen). Monoklonale antistoffer til spytmuciner og
glykosyltransferaser som glykosylerer muciner (P.
A. Nielsen, U, Mandel, H. Hassan, H. Clausen).
Fem nye glykosyltransferasegener er klonet (E. P.
Bennett, M. Amado, R. M. Almeida, H. H. Wand-
all, H. Clausen). Forskningsgruppen er indgået i 2
EU-Biotech-projekter og i et samarbejde med T.
Hollingsworth, USA, financieret af NIH, USA.

Anden virksomhed:
E. Dabelsteen er næstformand i Det Sundhedsvi-
denskabelige Forskningsråd, dansk repræsentant
ved det Nordiske og Europæiske Sundhedsviden-
skabelige Forskningsråd, NOSM og EMRC samt
medlem af EMRCs forretningsudvalg. E. Dabel-
steen har været Det Sundhedsvidenskabelige
Forskningsråds repræsentant i Erhvervsfremme-
styrelsens medico/sundhedsinitiativ samt Det
Sundhedsvidenskabelige Forskningsråds repræ-
sentant i en række tværrådslige udvalg, bl.a. By-
økologi, Kønsbarrierer i universitetssystemet, Ud-
valget om instrumentcentre og Udvalget ved-
rørende forskningsinitiativet i bioetik. E. Dabel-
steen er medlem af institutbestyrelsen på Tand-
lægeskolen og medlem af to professorbedømmel-
sesudvalg, og 1 Ph.D.-udvalg. H. Clausen har været
opponent ved Ph.D.-afhandling i Porto, Portugal;
H. Clausen har undervist på Ph.D.-kurser i Zürich,
Paris og Porto. H. Clausen er medlem af »the edi-
torial board« for Glycoconjugate Journal. H Clau-
sen har været medarrangør af internationale sym-
posier i Cambridge og Oslo.

Gæster:
Ph.D.-studerende C. A. Reis, R. M. Almeida, M.
Amado, med.dr.-studerende Rudi Steffensen,
Göteborg.

Afdeling for Oral Mikrobiologi

Forskningsvirksomhed:

Subgingivale plakbakterier
Følgende undersøgelser er fortsat: Ribotypning og
identifikation ved hjælp af Polymerase Chain
Reaction af parodontale patogener (N.-E. Fiehn,
T. Larsen i samarbejde med J. Bangsborg, Rigshos-
pitalet). 
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Orale biofilm m.v. og antimikrobielle stoffer 
Undersøgelse af klorheksidins effekt på biofilm
bestående af en eller to orale bakterier. Etablering
af biofilm med en eller to forskellige anaerobe
bakterier (T. Larsen, N.-E. Fiehn, K. Stoltze). Un-
dersøgelse af Pseudomonas og streptokok biofilm
med henblik på resistensmekanismer, især pro-
duktion af kromosomal betalactamase (B. Giwerc-
man, T. Larsen, N.-E. Fiehn i samarbejde med N.
Høiby, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Im-
munologi).

Endocarditis-undersøgelse
Følgende undersøgelser er fortsat: Klassifikation
og bestemmelse af overfladeegenskaber hos strep-
tokokker isoleret fra blodprøver hos endocardi-
tispatienter (J. Bangsborg, T. Larsen, N.-E. Fiehn i
samarbejde med E. Gutschik, Bispebjerg Hospital,
M. Arpi, Frederiksberg Hospital). Molekylærbiolo-
gisk undersøgelse af adhæsion mellem orale strep-
tokokker og humane extracellulære matrixprotei-
ner og plasmaproteiner ved endocarditis. Fast fase
bindingsstudier med orale streptokokker og im-
mobiliseret humane extracellulære matrixprotei-
ner såsom fibronectin, vitronectin, laminin m.fl.
Analyse af orale streptokokkers tilegnede overfla-
deegenskaber som følge af forskellige vækstmedi-
er, i relation til fast fasebindingsegenskaber samt
etablering af forsøgsparametre for tilfredsstillen-
de stabilt analyseassay (C. Schou, N.-E. Fiehn, T.
Larsen, D. Moe, S. Kirkeby i samarbejde med T.
Bøg-Hansen, Proteinlaboratoriet og E. Gutschik,
Bispebjerg Hospital).

Biokemiske undersøgelser
Undersøgelse og karakterisering af muskelfiberty-
per specielt vedrørende glykoproteinernes kemi-
ske sammensætning og lokalisation (D. Moe, S.
Kirkeby). Karakterisering af de organiske struktu-
rer af emaljeproteiner og deres følsomhed over
for bakterielle proteaser (D. Moe, N.-E. Fiehn).
Karakterisering af carbohydrater på den normale
type I collagen ved hjælp af lektiner i bindevæv,
knogle og dentin (D. Moe, S. Kirkeby i samarbej-
de med C. Garbarsch, Medicinsk Anatomisk In-
stitut og L. Feldskov, specialestuderende i bioke-
mi).

Kariesmikrobiologi og vaccination 
Undersøgelsen »Artsidentifikation af bakterier i
profunde cariesangreb i relation til behandlingen
gradvis ekskavering« er påbegyndt (L. Bjørndal, T.
Larsen). Dyreeksperimentelle undersøgelser med
henblik på effekten af vaccination mod S. sobrinus
på kolonisation, cariesudvikling og parodontalt
knoglesvind hos konventionelle rotter (T. Larsen i

samarbejde med B. Klausen, privat praksis Es-
bjerg, H. J. Skovgaard-Jensen, Institut for eksperi-
mentel medicin, M. Arala-Chaver, Portugal).

Hygiejneundersøgelser
Undersøgelse af den kimtalsreducerende effekt
på vand fra dentale units efter henholdsvis klore-
ring eller udtørring af vandledninger (H.-K. An-
dersen, N.-E. Fiehn, T. Larsen, i samarbejde med
H.-K. Andersen, Sundhedsstyrelsen og H. B.
Holm, Tandplejen Tåstrup Kommune).

Deltagelse i kongresser, konferencer m.v.:
Såvel T. Larsen som N.-E. Fiehn har præsenteret
videnskabelige arbejder på IADR’s 74. årsmøde i
San Francisco, marts 1996.

T. Larsen og N.-E. Fiehn har deltaget i 14.
ICOB: »Biofilms on Oral Surfaces: Implications
for Health and Disease« i Monterey, marts 1996.

T. Larsen og N.-E. Fiehn har deltaget i symposi-
et »Impact of bacterial antibiotic resistance on
oral health: What is the relevance?« ved University
of Wastington, Seattle, september 1996.

B. Giwercman har deltaget med posterpræsen-
tationer på »XIIth International Fibrosis Con-
gress« i Jerusalem, juni 1996.

Anden virksomhed:
N.-E. Fiehn har været prodekan ved fakultetet
(SVF). Har været formand for det tværfakultære
udvalg på Københavns Universitet, der plan-
lægger en bachelor- og kandidatuddannelse i Fol-
kesundhedsvidenskab samt formand for det tvær-
fakultære udvalg, der planlægger en masterud-
dannelse i International Sundhed på Københavns
Universitet. Har været referee for European Jour-
nal of Oral Sciences og APMIS. Har været censor
på en Ph.D.-afhandling ved Odontologisk Institut,
SVF, Århus Universitet.

T. Larsen har været formand for Tandlægesko-
lens hygiejneudvalg samt deltaget i arbejdsgrup-
pen nedsat af Den centrale afdeling for Sygehus-
hygiejne, Statens Seruminstitut til revision af »Råd
og anvisninger om desinfektion«. D. Moe har fun-
geret som studievejleder og er formand for Studi-
evejledningsudvalget for tandlægestuderende.
Formand for fakultetets biblioteksudvalg ved Pa-
num Instituttet. Medlem af institutbestyrelsen ved
Odontologisk Institut. Vejleder for speciale- og
Ph.D.-studerende. Censor ved Tandlægeskolen i
Århus og ved afgangseksamen (specialeopgaver)
på DTU.

C. Schou har som en del af sit Ph.D.-projekt ar-
bejdet hos professor T. Wadström, Afd. Medicinsk
Mikrobiologi, Lunds Universitet, Sverige.
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Afdeling for Oral Patologi & Medicin

Forskningsvirksomhed:

Epiteldifferentiering/tumorbiologi
Cytoskelettet og adhæsionsmekanismer synes at
spille en stor rolle for epitelets integritet og for
cancercellers invasion og metastasering. Med hen-
blik på at opnå større forståelse for mundslimhin-
deepitelets differentiering og cellulære organisati-
on undersøges integrin- og keratinmønsteret samt
basalmembrankomponenter, specielt i oral cancer
og præcancer, bl.a. med henblik på diagnostiske
aspekter. A. K. Thorup har afsluttet Ph.D.-afhand-
ling inden for emnet (A. K.Thorup, J. Reibel, U.
Mandel og E. Dabelsteen delvist i samarbejde med
P. Vedtofte, Rigshospitalet, Morten Schiødt, Glo-
strup Amtssygehus, og A. M. Engel, Bartholin In-
stitutet). 

Epiteldifferentiering/in vitro model
Under anvendelse af bl.a. elektronmikroskopi un-
dersøges epitelets differentiering i en rekombine-
ret in vitro model af humant epitel og humane fi-
broblaster som potentiel model for testning af tok-
siske reaktioner i mundslimhinden (L. A. Torpet i
samarbejde med D. Arenholt Bindslev og K. Jo-
sephsen, Odontologisk Institut, Aarhus Universi-
tet).

Epitelproliferation/tumorbiologi
Øget celleproliferation er karakteristisk for can-
cervæv og tillægges bl.a. betydning ved vurdering
af prognosen. Under anvendelse af immunhisto-
kemi (cellecyklus-relaterede antigener) under-
søges epitelets vækstfraktion i biopsimateriale fra
patienter med oral cancer og præcancer (L. A.
Torpet i samarbejde med V. Jensen, Patologisk In-
stitut, Aarhus Amtssygehus). 

Basocellulære karcinomer og basaloide prolifera-
tioner over dermatofibromer
Med henblik på at belyse patogenesen for basaloi-
de proliferationer over dermatofibromer samt at
karakterisere det superficielle basocellulære karci-
nom over for det manifest invasive basocellulære
karcinom, undersøges forekomst af celleadhæ-
sionsmolekyler, differentieringsmarkører, prolife-
rationsmarkører, onkogener samt basalmembran-
komponenter ved hjælp af immunhistokemiske
metoder (A. K. Thorup, J. Reibel i samarbejde
med K. Rossen, Patologisk-anatomisk Institut,
Amtssygehuset i Gentofte, W. G. Carter, Fred
Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, og
P. Odland, Dermatologic Surgery Service, Univer-
sity of Washington Medical Center and Hospital,
Seattle).

Markører for spytkirtelfunktion
I forbindelse med kliniske, histopatologiske og fy-
siologiske undersøgelser af spytkirtelvæv under
normale og patologiske omstændigheder (Sjö-
grens syndrom) søges det på biopsier af læbespyt-
kirtler at karakterisere fordelingen af neurotrans-
mittere og deres receptorer samt nerve- og kera-
tinmønsteret med immunhistokemiske metoder
(J. Reibel, A. M. Pedersen, B. Nauntofte i samar-
bejde med J. Thorn, Rigshospitalet). Med hensyn
til de immunhistokemiske metoder er samarbej-
det udvidet med J. Fahrenkrug, Klinisk-kemisk Af-
deling, Bispebjerg Hospital.

Papillomvirusinfektion i mundslimhinden
Immunhistokemi på og HPV-DNA-hybridisering
af væv fra orale papillomer (F. Prætorius i samar-
bejde med G. Orth, Institut Pasteur, Paris; H. Lin-
deberg, Institut for Patologi, Aarhus Kommune-
hospital; B. Norrild, Proteinlaboratoriet, Køben-
havns Universitet; P. P. Clausen, Patologisk Insti-
tut, Næstved Sygehus).

Immunhistokemiske undersøgelser og HPV-
DNA-hybridisering af væv fra patienter med oral
leukoplaki eller erytroplaki for at klarlægge HPV
16 og 18’s ætiologiske betydning for udvikling af
malignitet (H. Nielsen har afsluttet sit Ph.D.-stu-
die inden for emnet).

Plastmaterialers biokompatibilitet
Komparativ histopatologisk vurdering af den in-
flammatoriske reaktion omkring implanterede
plast-øredræn i kaninmuskulatur. Der er anvendt
5 forskellige typer materialer med hver 2 forskelli-
ge typer overflademorfologi (M. Wurr har afslut-
tet sit Ph.D.-studie inden for emnet).

Odontogene tumorer
Histomorfologisk og immunhistokemisk studie af
emaljeproducerende og »ghost cell«-produceren-
de odontogene tumorer med henblik på udred-
ning af patogenetiske mekanismer (F. Prætorius).

Anden virksomhed:
J. Reibel er suppleant til institutbestyrelsen, Odon-
tologisk Institut, formand for Tandlægeskolens
rådgivende Forskningsudvalg og medlem af Pa-
nums biblioteksudvalg. Har været medlem af be-
dømmelsesudvalg i forbindelse med eksternt lek-
torat ved Odontologisk Institut og i forbindelse
med Ph.D.-afhandling. Har endvidere været vejle-
der for 1 Ph.D.-studerende samt været referee for
internationale tidsskrifter.

L. A. Torpet er udpeget som medlem af kerne-
gruppen i Rigspolitichefens ID beredskab med
henblik på at yde bistand til identifikation af om-
komne, har virket som fagkonsulent i udvikling af
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software-program til identifikation af ofre ved
større ulykker baseret på Interpols Disaster Victim
Identification Form, har forestået undervisning i
Retsodontologi ved Aarhus Universitet og har fun-
geret som organisator af Temauge (5. sem.).

F. Prætorius er suppleant i Odontologisk Studie-
nævn og observatør ved semesterudvalg (7. – 8.
sem.) for ny studieplan for det lægevidenskabelige
studium, er censor i Oral Patologi & Medicin ved
Aarhus Universitet og har været referee for inter-
nationale tidsskrifter. Har undervist i Oral Medi-
cin og i Barodontologi ved Forsvarets Sanitetssko-
le, har været tandlægefaglig rådgiver ved Slædepa-
truljen »Sirius« og vejleder for 2 Ph.D.-studeren-
de. F. Prætorius er valgt som president 1996-98 for
International Association for Oral Pathologists og
er bestyrelsesmedlem af Danish Division of Inter-
national Academy of Pathology. 

Afdelingen (A. K. Thorup, L. A. Torpet og J.
Reibel) har forestået undervisningen i Oral Ana-
tomi i efteråret 1996.

På Afdeling for Oral Patologi & Medicin er der
til histopatologisk diagnostik skåret 616 blokke i
8066 snit og til cytologisk diagnostik farvet 633 ud-
strygningspræparater. Til immunpatologisk diag-
nostik er skåret 426 frysesnit fra 36 blokke. Det
diagnostiske arbejde er varetaget af L. A. Torpet,
F. Prætorius og J. Reibel.

Deltagelse i kongresser, symposier, konferencer
m.v.:
J. Reibel har været inviteret panelmedlem ved
VIIIth Biennial Congress, International Associa-
tion of Oral Pathologists i Toronto, har været invi-
teret foredragsholder ved fællesmøde for portu-
gisiske og spanske orale kirurger i Lissabon, ved
møde i Scandinavian Society of Periodontology i
Snekkersten og ved seminar om snus i Stockholm
arrangeret af den svenske Socialstyrelse. Har end-
videre afholdt 5 kurser om oral medicinske emner
for danske tandlæger og har deltaget i SFOPOM’s
årsmøde i Turku. 

F. Prætorius: Deltaget i tyske militærtandlægers
»Arbeitstagung« i Damp 2000; forskningsrapport
ved Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Kli-
nisk Cytologis årsmøde i Århus; festforelæser ved
Forsvarstandplejens 100 års-jubilæum i Jægers-
borg; chairman ved Scandinavian Society of Perio-
dontology´s møde i Snekkersten; inviteret CPC-
deltager og forelægger af videnskabelig rapport
ved VIIIth Biennial Congress, IAOP i Toronto;
deltaget i SFOPOM´s årsmøde i Turku. 

L. A. Torpet har præsenteret videnskabeligt ar-
bejde på VIIIth Biennial Congress, International
Association of Oral Pathologists i Toronto og på
XIV. årsmøde i Skandinavisk Selskab for Celletok-

sikologi, Uppsala, samt deltaget i SFOPOM´s års-
møde i Turku.

A. K. Thorup har været foredragsholder ved
VIIIth Biennial Congress, International Associati-
on of Oral Pathologists i Toronto. Har deltaget i
symposium/workshop om in situ-hybridisering af-
holdt af Scandem/AH Diagnostics i København.

Afdeling for Ortodonti 

Forskningsvirksomhed:

Vedvarende tanderuption
En undersøgelse af tandfrembruddet hos en grup-
pe unge fulgt fra 9 til 25 års alderen har vist, at
tanderuptionen fortsætter i hvert fald indtil den
tidlige voksenalder (B. Solow, H. Iseri, Ankara
Universitet).

Kæbeledsforandringer ved behandling af 
krydsbid
En undersøgelse af en gruppe børn behandlet for
enkeltsidigt krydsbid tyder på, at kæbeleddenes
vækst hurtigt tilpasser sig underkæbens sidefor-
skydninger (P. Nerder, M. Bakke, B. Solow).

Luftvejsdimensioner og hovedholdning ved
søvnapnø
En undersøgelse af patienter med søvnapnø viser,
at patienterne om dagen søger at modvirke den
forsnævrede pharyngeale luftpassage gennem en
extenderet hovedholdning. (B. Solow, S. Skov, P.
W. Norup, Rigshospitalet).

Modenhedsrelaterede standarder for
ansigtsudvikling
Ansigtsudviklingen hos Færøske børn er beskrevet
udfra profilrøntgenbilleder fra tandregulerings-
klinikker på Færøerne, og er relateret til børnenes
fysiske modenhedsstadier (B. Balle, B. Solow).

Postmortem rekonstruktion af ansigtsprofilen
Med henblik på retsmedicinsk indentifikation af
ukendte afdøde personer er der udviklet en meto-
de til rekonstruktion af ansigtsprofilen udfra et
røntgenbillede af kranieskelettet (J. H. Madsen, J.
Jakobsen, B. Solow).

Aldersvariationen i modenhedsudviklingen
Ud fra et arkivmateriale af røntgenbilleder vurde-
res om et barns status som tidligt eller sent mod-
net ændres i løbet af vækstperioden (S. Kumar, B.
Solow).
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Tonsiller og ansigtudvikling
Forekomsten af »Mandler« (Tonsilla palatina), og
effekten heraf på tandstilling og kæbeudvikling
vurderes hos en gruppe børn i tandregulering (M.
Ehdasi, B. Solow). 

Asiatisk og Skandinavisk kraniofacial morfologi
Hovedholdning og ansigtsmorfologi hos en grup-
pe voksne Koreanere sammenlignes med Skandi-
naviske referencedata med henblik på belysning
af udviklingssammenhænge i de to genetisk for-
skellige grupper (K-W Kim, B. Solow)

The European Cleft Lip and Palate Research
Group
I gruppens multicenterundersøgelse er registre-
ringerne af 17-års kohorten afsluttet. Formålet er
at foretage en multicenter evaluering af centrenes
behandlingsresultater (K. Mølsted).

Kraniofacial vækst ved kombineret læbe-gane-
spalte 
I en longitudinel røntgenundersøgelse beskrives
maksillens og mandiblens vækstmønster hos per-
soner med komplette spalter i læbe-gane ved
hjælp af vækstmarkører (K. Mølsted).

Kraniofacial morfologi ved Kallmann syndrom
En undersøgelse af dentitionen og den kraniofaci-
ale morfologi hos patienter med Kallmann syn-
drom (K. Mølsted. I. Kjær, og A. Giwercman, N. E.
Skakkebæk, Rigshospitalet).

Neuro-osteologi normal/patologisk
Der er foretaget kortlægning af kæbernes neuro-
logiske udviklingsfelter og opstillet teorier for
tandagenesi og juvenil parodontit i relation til dis-
se felter (I. Kjær).

Axiale skelet/normal udvikling
Der er igangsat en kortlægning af det humane axi-
ale skelets normale udvikling før fødslen med spe-
ciel fokus på notochordens lokalisation og hen-
fald (B. Fischer Hansen, Hvidovre Hospital, D.
Nolting, I. Kjær).

Axiale skelet ved kromosomafvigelser
Det axiale skelet ved trisomi 18, trisomi 21, trisomi
13 og triploidi er kortlagt og forskelle mellem
genotyperne er beskrevet. Desuden er den skele-
tale udvikling ved Turner syndrom blevet kortlagt
i halsregionen (B. Fischer Hansen, Hvidovre
Hospital, J. W. Keeling, Hospital for Sick Chil-
dren, Edinburgh, I. Kjær).

Kraniofacial embryologi/normal
Beskrivelse af den Meckelske brusks forløb på det

tidspunkt, hvor ganen dannes. Mandiblens inner-
vation før fødslen, kortlagt på et kraniemateriale i
det Nationale Antropologiske Museum i Mexico
City. Lokalisering af lukningen af den forreste del
af ganen i forhold til tandanlæggenes beliggen-
hed (I. Kjær).

Den normale humane hånds størrelse i første
halvdel af fosterperioden er beskrevet. Disse data
skal anvendes som reference ved vurdering af pa-
tologisk håndudvikling (M. Kjær, B. Fischer Han-
sen, Hvidovre Hospital, I. Kjær).

Syndromologi
Et prænatalt casus med en ikke tidligere beskrevet
malformationstype er analyseret. (H. Prause og O.
A. Jensen, Rigshospitalets øjenafdeling, B. Fischer
Hansen, Hvidovre Hospital, I. Reintoft, Esbjerg sy-
gehus, I. Kjær).

Prænatal endokrinologi
En undersøgelse af hypofyseudviklingen ved spina
bifida har vist, at der samtidig altid er malformati-
on i sella turcica regionen (B. Fischer Hansen,
Hvidovre Hospital, I. Kjær).

Undersøgelser har vist at den prænatale LHRH
produktion foregår i de vomero-nasale organer i
næseskillevæggen og derfra migrerer til hypo-
thalamus (B. Fischer Hansen, Hvidovre Hospital,
I. Kjær).

Anvendt udviklingsembryologi/kæber
En undersøgelse af 15 børn med myelomeningo-
coele viste at sella turcica var malformeret. Dette
bekræfter tidligere prænatale fund (Aa. Wagner,
S. Blichfeldt, Rigshospitalet, I. Kjær). 

Et udviklingsfelt i ganen er blevet påvist hos
børn og fostre med holoprosencephali (B. Fischer
Hansen, Hvidovre Hospital, B. Russel, Køben-
havns Amt, I. Kjær).

Afvigelser i kraniebasis er relateret til ophthal-
mologiske diagnoser hos patienter med tuberøs
sclerose (H. Jensen, Københavns Amts Øjenkli-
nik, B. Russel, Tandklinik for multihandicappede,
I. Kjær).

Forekomsten af malformationer i kraniebasis
undersøges hos 23 patienter med Cri-du-chat syn-
drom med henblik på afgrænsningen af det invol-
verede neurologiske udviklingsfelt (E. Niebuhr,
Genetisk Institut, I. Kjær).

Prænatal udvikling af incisiv- og hjørnetands-
alveoler
Sekvensen i udviklingen af de prænatale tand-
alveoler er beskrevet. Kendskab til sådanne udvik-
lingsmønstre vil måske kunne bidrage til forståel-
se af tanderuption og tandvandringer (A. Bagheri,
I. Kjær).
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Notochordrester i kraniebasis prænatalt
Projektet sigter på en detaljeret beskrivelse af no-
tochordens forløb i det kraniofaciale område. Det-
te forløb er af betydning for den kraniofaciale ud-
vikling (K. B. Becktor, B. Fisher Hansen, Hvidovre
Hospital, I. Kjær).

Overekstremitet og håndmalformationer
Den prænatale udvikling af misdannelser af hån-
den beskrives og relateres til håndens normale
prænatale udvikling (M. L. Bangstrup, B. Fischer
Hansen, Hvidovre Hospital, I. Kjær).

Standset eruption af underkæbemolarer
Forekomsten af standset eruption af underkæbe-
molarer er relateret til tandmorfologiske karakte-
ristika og til den kraniofaciale morfologi (H. Ved-
tofte, J. O. Andreasen, Rigshospitalet, I. Kjær).

Tandmangel og kæbevækst hos børn
M. Nodal har afsluttet sit Ph.D.-projekt vedrøren-
de en kortlægning af sammenhængen mellem
kraniofacial morfologi og tanddannelse.

Kraniofacial morfologi og kraniomandibulære
funktionsforstyrrelser
L. Sonnesen undersøger i sit Ph.D.-projekt tyg-
gemuskler, kæbeled og ansigtsudvikling hos ca.
100 børn i behandling på de kommunale tandre-
guleringsklinikker i Farum, Humlebæk og Birke-
rød. 

Os hyoideum
S. Skov har afsluttet sit Ph.D.-projekt vedrørende
os hyoideums normale placering i relation til ho-
vedholdning, kraniofacial morfologi og dimensio-
nerne af de øvre luftveje i en gruppe på ca. 100
personer. 

Malokklusion hos børn født med læbe-ganespalte
E. Vittrup Rasmussen har afsluttet sit Ph.D.-pro-
jekt vedrørende ganebredde samt forekomst af
malokklusioner hos børn med komplet enkeltsi-
dig læbeganespalte behandlet på seks behand-
lingscentrer i Europa. 

Deltagelse i kongresser, symposier, konferencer
m.v.:
Beni Solow har deltaget med foredrag og kursus i
kongresser i Helsingfors og Malmø. 

Kirsten Mølsted har deltaget med foredrag i
kongresser i Rostock, Malmø, samt ved 3 møder i
det EU financierede BIOMED II project i Man-
chester. 

Inger Kjær har deltaget med kongresbidrag på
8 internationale kongresser, heraf 6 som inviteret
foredragsholder. Har deltaget i EU forskningspro-

grammet »Odontogenese«, Strassbourg, og i 2 in-
ternationale møder vedrørende studieprogram-
mer (ECTS, Toulouse, og Nordplus, Helsingfors).
Gæstelærer for præ-og post-graduate studerende i
Paris, Columbia og Szegad/Ungarn. Har desuden
bidraget med foredrag til bl.a kulturby arrange-
menterne i København, til Ph.D -kursus i paleopa-
tologi og til Tandlægernes nye Landforenings års-
møde. 

Anden virksomhed:
Afdelingen for Ortodonti’s aktiviteter omfatter
foruden studenterundervisning og forskning en
3-årig heltids postgraduat uddannelse til special-
tandlæge i ortodonti. Uddannelsen foregår i hen-
hold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse her-
om, og afsluttes med en eksamen. Den følges for
tiden af 3 danske tandlæger. 2 udenlandske tand-
læger følger desuden mod betaling uddannelsen,
financieret som indtægtsdækket virksomhed.
Tandlægerne Birgitte Balle og Marianne Walentin
Jensen afsluttede i 1996 deres postgraduate ud-
dannelse til specialtandlæge i ortodonti. Der er til
afdelingen knyttet aktiviteter på cephalometrisk
laboratorium, samt på histomorfologisk laborato-
rium, hvor Dorrit Nolting har skåret og farvet
11.425 makrosnit.

Gæster: Kwang-Won Kim, Chosun University,
Korea (1 år), Jürg Lisson, Hannover (1 uge). 

Beni Solow leder den postgraduate specialistud-
dannelse i Ortodonti. Medlem af Council for the
European Orthodontic Society. Reviewer og asso-
ciate editor ved mange internationale tidskrifter.
Vejleder for 3 Ph.D.-studerende og 4 videreuddan-
nelsesstuderende.

Kirsten Mølsted er suppleant i Odontologisk
Studienævn, medlem af klinisk sektionsudvalg,
samt suppleant for tillidsmand-heltidsansatte. Del-
tager i en af sundhedstyrelsen nedsat arbejdsgrup-
pe om sjældne handicap. Formand for bedømmel-
sesudvalg ved Ph.d.-afhandling. Reviewer ved Me-
dical Research Council London, og Cleft Palate
Craniofacial Journal, og sidder i det internationa-
le ekspertpanel vedrørende »8th International
Congress on Cleft Palate and Related Craniofacial
Anomalies«, Singapore, 1997. Sidder i styregrup-
pen i det EU-finacierede BIOMED II projekt
»Standards of care for cleft lip and palate in Euro-
pe«.

Inger Kjær er medlem af Sundhedsuddannel-
sesrådet i Undervisningsministeriet. Formand for
Specialtandlægenævnet og for specialtandlæge-
nævnets uddannelsesudvalg, Sundhedstyrelsen.
Medlem af Odontologisk Institutbestyrelse og af
det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd, og
næstformand for Københavns Universitets centra-
le internationale udvalg. Næstformand for det
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Odontologiske forskningsudvalg og formand for
styringsgruppen for Histologisk laboratorium. Be-
styrelsesmedlem i Medicinsk Historisk Selskab og i
Dansk Selskab for Reproduktion og Fosterudvik-
ling (dannet 1. marts 1996). Director i Craniofa-
cial Biology Group, IADR. DK’s sagkyndige i Brux-
elles i Eramus-Sokrates programmet, samt Tand-
lægeskolens repræsentant i EUs forskningspro-
gram COST B8, »Odontogenesis«. Vejleder for 2
Ph.D.-studerende, 3 specialestuderende og 1
udenlandsk postgraduat studerende. Referee ved
9 internationale tidskrifter. Har i forbindelse med
konsultativ virksomhed udfærdiget 82 besvarelser
vedrørende patologisk tand- og kæbeudvikling.

Afdeling for Parodontologi

Forskningsvirksomhed:

Marginal parodontitis, matrix metallo-
proteinaser og cytokiner
Betydningen af en række af de substanser, der syn-
tetiseres ved inflammation i parodontiet forsøges
fortsat belyst. Formålet med disse undersøgelser
er at forklare interindividuelle forskelle i sygdoms-
aktivitet og mekanismer for parodontal nedbryd-
ning (A. Havemose Poulsen, P. Holmstrup, K.
Stoltze, M. Björnsson og A. Sepka i samarbejde
med K. Bendtzen, Rigshospitalet og H. Birkedal-
Hansen, Washington).

Hurtigt progredierende parodontitis
Hurtigt forløbende tab af tændernes fæste ses især
hos patientgrupper med juvenil parodontitis, hur-
tigt progredierende adult parodontitis og nekroti-
serende parodontitis. En væsentlig del af afdelin-
gens aktiviteter er knyttet til disse patientgrupper.
Der gennemføres undersøgelser med henblik på
forbedret diagnostik og behandling af patienterne
samt med det formål at lære sygdomsforløbet at
kende (J. Westergaard og A. Havemose Poulsen).

Gendannelse af tabt støttevæv
Tab af tændernes fæste rejser et naturligt ønske
om mulig gendannelse af det faste væv, cement,
parodontalligament og knogle. Hidtidige forsøg
på gendannelse har haft begrænset succes, men
en ny metode med anvendelse af et protein fra
animalske tandkim indebærer måske nye mulig-
heder. Afdelingen har i samarbejde med BIORA,
Malmö startet et projekt med det formål at under-
søge det nævnte protein til gendannelse af paro-
dontalt fæste i intraossøse defekter (A. Havemose

Poulsen, L. Bay, K. Stoltze, P. Holmstrup i samar-
bejde med BIORA, Malmö).

Periimplantitis
Afdelingen har i en årrække været involveret i eks-
perimentelle undersøgelser af støttevævet og dets
nedbrydning omkring implantater. Disse under-
søgelser er fortsat (P. Holmstrup i samarbejde
med Søren Schou og E. Hjørting-Hansen).

Tanderosioner
Undersøgelse af tanderosioner hos ansatte på
Novo Nordisk A/S er blevet fortsat med det for-
mål at afdække mulige årsager i arbejdsmiljøet (J.
Westergaard og P. Holmstrup i samarbejde med I.
Birk Larsen og A. Ingemann Larsen, Novo Nor-
disk A/S og Finn Gyntelberg, Arbejdsmedicinsk
Klinik, Rigshospitalet).

Radiologisk diagnostik af osseointegration
En undersøgelse af en radiologisk metodes usik-
kerhed til bestemmelse af implantaters integrati-
on med den omgivende knogle er blevet afsluttet
(K. Stoltze, I. Sewerin og K. Gotfredsen).

Deltagelse i kongresser, symposier, konferencer
m.v.:
Lena Bay har været kursusgiver ved postgraduat
kursus om parodontologi. Har desuden deltaget i
The American Academy of Periodontology’s 82nd
Annual Meeting, New Orleans, USA samt i Tand-
lægeforeningens Årskursus.

P. Holmstrup har været foredragsholder ved og
medlem af organisationskomiteen for Scandina-
vian Society of Periodontology Annual Congress i
København. Desuden reviewer for 2nd European
Workshop on Periodontology i Schweiz, sekretær
for 1996 World Workshop in Periodontology, ar-
rangeret af American Academy of Periodontology
i Virginia, USA Invited reactor ved 1996 Joint Sym-
posium on Clinical Trial Design and Analysis in
Periodontics på NIH, Bethesda, USA Har desuden
holdt gæsteforelæsning på Berns Universitet, fore-
drag på Den Norske Tandlægeforenings Årsmøde
i Stavanger og et foredrag på 26th Scientific Con-
gress of Turkish Society of Periodontology i Anta-
lya, Tyrkiet. Endvidere kurser for otologer og der-
matologer i specialistuddannelse og et 2-dages
kursus for svenske tandlæger i Borås. Endelig 7 ef-
teruddannelseskurser for danske tandlæger.

Anne Havemose Poulsen har deltaget i Scandi-
navian Society of Periodontology, Annual Con-
gress i København. Forsvaret Ph.D.-afhandling
med titlen: »Marginal parodontitis og matrix me-
talloproteinaser«, og herefter tildelt Ph.D.-gra-
den. Har været foredragsholder på Dansk Tand-
lægeforenings Årskursus.
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Kaj Stoltze har holdt 3 efteruddannelseskurser
for tandlæger. Har deltaget i 2nd European
Workshop on Periodontology, Ittingen Schweiz.

Jytte Westergaard har været foredragsholder på
og medlem af organisationskomiteen for Scandi-
navian Society of Periodontology Annual Con-
gress i København 1996. Har deltaget i 2nd Euro-
pean Workshop on Periodontology i Ittingen,
Schweiz. Har holdt borddemonstration på Dansk
Tandlægeforenings Årskursus samt foredrag for
børnetandlæger i forbindelse med efteruddannel-
se.

S. Movin Wildt har været kursusgiver ved kursus
i parodontalbehandling.

Anden virksomhed:
Ud over undervisnings- og forskningsvirksomhed
har afdelingen haft omfattende serviceopgaver i
forbindelse med diagnostik og behandling af syg-
domme i de parodontale væv. Hertil kommer be-
handlingsvirksomhed for rehabiliteringscentret
for torturofre.

Desuden er en del af afdelingens medarbejdere
involveret i Tandlægeskolens administration.

L. Bay er medlem af Odontologisk Studienævn
og desuden af Evalueringsudvalget.

P. Holmstrup har været viceinstitutleder fra
1.4.96. Indtil denne dato formand for Odontolo-
gisk Forskningsudvalg og herunder medvirkende
til færdiggørelse og udgivelse af rapporten: »Profil
og strategi for forskningen ved Tandlægeskolen«.
Endvidere officiel opponent på disputats ved
Oslos Universitet. Er formand for projektgruppen
og medlem af styringsgruppen vedr. arbejdsmil-
jøprojekt på Novo Nordisk A/S. Er censor i par-
odontologi ved Tandlægeskolen, Aarhus Universi-
tet, vejleder for 1 Ph.D.-studerende og en gæste-
forsker, medlem af Editorial Board ved Journal of
Oral Pathology and Medicine, Journal of Clinical
Periodontology og Critical Reviews in Oral Biolo-
gy and Medicine. Referee ved diverse tidsskrifter
og desuden associate editor for Acta Odontologi-
ca. Scandinavica, medlem af Tandlægebladets fag-
redaktion, af Dansk Tandlægeforenings Efterud-
dannelsesråd, og af Sundhedsstyrelsens følgegrup-
pe om bivirkninger af tandfyldningsmaterialer
samt konsulent for Retslægerådet.

J. Westergaard er formand for Tandlægeskolens
Kliniksektionsudvalg. Er medlem af Tandlægesko-
lens Forskningsudvalg og af Styringsgruppen for
Fælles Histomorfologisk Laboratorium samt af Ar-
bejdsgruppen vedrørende koordinering af den
kliniske fællesundervisning. Har været medlem af
2 udvalg vedrørende besættelse af kliniske lærer-
stillinger. Desuden medlem af arbejdsgrupper un-
der studienævnet vedrørende klinikstole/semi-
narrum i relation til Timeplansudvalget og den in-

terne evaluering af faget parodontologi, og med-
lem af en arbejdsgruppe vedrørende et arbejds-
miljøprojekt på Novo Nordisk A/S.

Gæster:
Afdelingen har haft tandlæge Magnus Björnsson,
Island som gæsteforsker siden 1. august 1996.

Afdeling for Protetik

Forskningsvirksomhed:

Subjektiv og objektiv tyggefunktion hos ældre
mænd 
(B. Öwall i samarbejde med B. Liedberg, Tand-
vårdshögskolan, Malmö)

Effekt og resultat af forskellige typer protetiske re-
staurerende behandlinger: 
a) Store faste broer (B. Öwall, B. Holm, C. S. Peder-
sen). 
b) Aftagelige delproteser ( B. Öwall i samarbejde med
E. Riber, Odontologisk Institut, Århus Universi-
tet). 
c) Attachmentretinerede proteser (B. Öwall). 

Behandlingsskader indenfor odontologien 
(B. Öwall i samarbejde med R. Cronström, Mal-
möhus Läns Landsting og N. René, Socialstyrel-
sen, Malmö). 

Marginale knogledefekter omkring horisontalt
belastede implantater. Et eksperimentelt studie
på hunde
(K. Gotfredsen, E. Hjørting-Hansen, i samarbejde
med N. P. Lang, Universitetet i Bern, Schweiz). 

Kongletransplantation i rygkirurgi. Et dyreek-
sperimentelt studie
(K. Gotfredsen, i samarbejde med L. Nimb og T.
Kjær, Ortopædkirurgisk Afd. U., Rigshospitalet).

Et prospektivt studie af implantater indsat i pri-
vat praksis
(K. Gotfredsen i samarbejde med M. Majland, pri-
vat praksis i Greve).

Immediat indsættelse af implantater som enkelt-
tandserstatninger
(K. Gotfredsen, F. Harder, I Sewerin, E. Hjørting-
Hansen).
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Forankringen af titanimplantater med forskellig
overfladeruhed
Et eksperimentelt studie på kaniner (K. Gotfred-
sen). 

Knoglekontaktarealer
Et eksperimentelt studie på kaniner (K. Gotfred-
sen).

Et prospektiv studie af implantater indsat på
Københavns Tandlægeskole
(K. Gotfredsen, E. Hjørting-Hansen).

Kobling af implantater og naturlige tænder
(K. Gotfredsen). 

»Overdentureprojektet«
Et prospektiv 5-års studie (K. Gotfredsen, B.
Holm).

Evaluering af enkelttandsimplantater a.m.
Brånemark i tilfælde med labiolingual processus
alveolaris atrofi
(B. Holm, i samarbejde med J. O. Andreasen,
Rigshospitalet).

Deltagelse i kongresser, symposier, konferencer
m.v.:
B. Öwall har med kongresbidrag deltaget i følgen-
de kongresser: European Prosthodontic Associati-
on (EPA), Tübingen og DTF’s Oral Implantatsym-
posium, Kolding. Samt derudover deltaget i Scan-
dinavian Society for Prosthetic Dentistry (SSPD)
årsmøde, Göteborg og deltaget i Undervisnings-
komiteen, »Scandinavian Society for Prosthetic
Dentistry« årsmøde i Oslo og Göteborg.

K. Gotfredsen har med kongresbidrag deltaget i
følgende kongresser: European Association for
Osseointegration (EAO), Paris, Academy of Os-
seointegration (AO), Eleventh annual Meeting.
»Designing the future for implant dentistry«, New
York, USA, 2nd World Congress of Osseointegra-
tion, Rom, Joint meeting of AO and EAO. »Im-
plant rehabilitation of the compromised patient«,
Amsterdam, Astra Tech’s Symposium, Albertslund
og i DTF’s Oral Implantatsymposium, Kolding.

B. Holm har med konferencebidrag deltaget i
følgende konference: Astra Tech Dental Implant
Function and/or Esthetic, Scandinavian Ex & Ex
Meeting New York, USA og har derudover delta-
get i følgende kongresser: Academy of Osseointe-
gration (AO), Eleventh annual Meeting, New
York, USA, Scandinavian Society for Prosthetic
Dentistry (SSPD) årsmøde, Göteborg, Undervis-
ningskomiteen, »Scandinavian Society for Prost-
hetic Dentistry« Årsmøde i Göteborg og i DTF’s
Oral Implantatsymposium, Kolding.

K. Christensen har deltaget i DTF’s Oral Im-
plantatsymposium, Kolding.

C. Seest Pedersen har deltaget European Prost-
hodontic Association (EPA), Tübingen og i DTF’s
Oral Implantatsymposium, Kolding. 

B. Funder har deltaget European Prosthodontic
Association (EPA), Tübingen. 

Anden virksomhed:
B. Öwall er medlem af Redaktionsnævnene for
Swedish Dental Journal og Protetyka Stomatolo-
giczna (Polish Prosthodontic Journal). Derudover
er B. Öwall også medlem af Svenska Socialstyrel-
sens Vetenskapliga Råd, Tandlægeskolens Forsk-
ningsudvalg, Undervisningskomiteen, »Scandina-
vian Society for Prosthetic Dentistry« og DFT’s
Årskursuskollegium.

B. Öwall har siden september 1996 været præsi-
dent for European Prosthodontic Association
(EPA).

B. Öwall og K. Gotfredsen har været vejledere
for stud.odont. Bettina C. Pedersen i forbindelse
med afløsningsopgaven »Trykopfattelse og til-
fredshed med enkelttandsimplantater«.

K. Gotfredsen er i bestyrelsen for Europæisk
Forening for Osseointegration, (EAO), bestyrel-
sesmedlem i Lærerforeningen ved Tandlægesko-
len og observatør i Odontologisk Studienævn
samt medlem af DTF’s arbejdsgruppe vedr. EU-di-
rektiv omkring medicinsk udstyr efter mål.

B. Holm er medlem af: Undervisningskomi-
teen, »Scandinavian Society for Prosthetic Dentis-
try« og suppleant i Odontologisk Studienævn.

K. Christensen er formand for Lærerforenin-
gen ved Tandlægeskolen, observatør for DVIP i in-
stitutbestyrelsen, næstformand i Tandlægeskolens
internationale udvalg samt medlem af kliniksekti-
onsudvalget, materialeudvalget og Odontologisk
Studienævns timeplansudvalg.

B. Funder er tillidsrepræsentant for DVIP, næst-
formand i samarbejdsudvalget ved Tandlægesko-
len, medlem af SVF’s samarbejdsudvalg og besty-
relsesmedlem i Lærerforeningen ved Tandlæge-
skolen.

Afdeling for Pædodonti

Forskningsvirksomhed:

Traumer i det primære tandsæt: Komplikationer
i det primære tandsæt og i blandingstandsættet 
(M. Borum, Ph.D.-afhandling forsvaret 1996).
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Årsager til og prædikation af visdomstands-
retention 
(M. Borum, J. O. Andreasen, H. Svendsen og 5
kommunale tandplejer i Kbh’s amt).

Udarbejdelse af prognoseindex for tandskader
med henblik på EDB-styret akut og efterfølgende
behandlingsstrategi ved forskellige traumetyper,
baseret på de sidste 20 års klinisk forskning i
emnet ved Rigshospitalets tandklinik
(M. Borum, J. O. Andreasen).

Autotransplantation af tænder til fortandsregio-
nen. Langtidsprognose, æstetik og funktion
(M. Borum, J. O. Andreasen og F. M. Andreasen).

Testning af forskellige metoder til behandling af
emaljedentin frakturer
(B. Farik i samarbejde med J. O. Andreasen, E. C.
Munksgaard og S. Kreiborg).

Evaluering af dansk børnetandpleje
Undersøgelsen omfatter en kortlægning af forsk-
ningsaktiviteternes indflydelse på udviklingen af
børnetandplejen, med angivelse af faktorer, der
har været fremmende eller hæmmende for forsk-
ningsresultaternes udbredelse. Endvidere en kri-
tisk gennemgang af undervisningen med henblik
på forbedring og effektivisering set i perspektivet
af den sundhedsmæssige, faglige og internationa-
le udvikling (E. Friis-Hasché, i samarbejde med E.
Kirkegaard, Tandlægeskolen, Århus).

Odontofobi, smertebeskrivelse og adfærdstera-
peutiske principper
Undersøgelsen er en systematisk beskrivelse af pa-
tienter med odontofobi og evaluering af forskelli-
ge behandlingsprincipper (E. Friis-Hasché, i sam-
arbejde med B. Hutchings, Institut for Klinisk Psy-
kologi, DHF, KU).

Organisation af børnetandpleje
Kvalitetsudvikling af tandpleje for børn og unge i
Ringkøbing Amt. Projektet skal afdække hvad der
hæmmer eller fremmer udviklingen i tandsund-
heden på det individuelle, professionelle, organi-
satoriske, politiske eller kulturelle niveau. (E.
Friis-Hasché, i samarbejde med M. Blegvad, Lem-
vig Kommunale Tandpleje).

Tidlig kraniofacial morfologi og vækst hos børn
med henholdsvis inkomplet læbespalte og kom-
plet enkeltsidig læbeganespalte 
En sammenlignende røntgencefalometrisk under-
søgelse (N. V. Hermann i samarbejde med B. L.
Jensen, E. Dahl og S. Kreiborg).

Cleidocranial dysplasi 
Undersøgelser af dental og kraniofacial udvikling.
Behandling af dentitionsafvigelser (B. L. Jensen,
disputats forsvaret 1996). Undersøgelser af histo-
logi og histokemi af dentalt og peridentalt væv (B.
L. Jensen samarbejde med P-L. Lukinmaa og I.
Thesleff, University of Helsinki).

Væksthormonmangel. Undersøgelser af sequelae
for dentition og kraniofacial morfologi 
(B. L. Jensen i samarbejde med Børneafdelingen,
Hvidovre Hospital og Glostrup Amtssygehus).

Osteogenesis imperfecta 
Undersøgelse af dental og kraniofacial udvikling
hos børn og voksne (B. L. Jensen i samarbejde
med Afdeling for Klinisk Genetik, Rigshospitalet).

Juvenil kronisk artrit
Efterundersøgelse af ansigtsudviklingen hos voks-
ne patienter, som har lidt af juvenil kronisk artrit i
barndommen (B. L. Jensen i samarbejde med M.
Bakke og S. Kreiborg samt fra Rigshospitalet M.
Zak og F. Karup Pedersen).

Kraniofaciale anomalier 
Undersøgelserne har til formål at kortlægge kra-
niofacial morfologi og vækst hos børn med med-
fødte og erhvervede ansigtsmisdannelser såvel før
som efter ortodontisk og/eller kirurgisk behand-
ling samt genetiske studier. Den største aktivitet
vedrører for nærværende Apert syndrom og Crou-
zon syndrom (S. Kreiborg i samarbejde med F.
Skovby og M. Schwarz, Rigshospitalet, M. M. Co-
hen Jr., Dalhousie University, Halifax, J. L. Marsh,
Washington University, St. Louis samt L. Vermeij-
Keers og medarbejdere, Rotterdam University)
samt Treacher Collins syndrom (S. Kreiborg i sam-
arbejde med P. Larsen, Rigshospitalet og J. L.
Marsh, Washington University, St. Louis). 

Diagnostiske metoder
Der udvikles 3-dimensionale metoder til analyse af
kraniofacial morfologi og vækst baseret på CT-,
MR- og laser-scannings data (S. Kreiborg, i samar-
bejde med Per Larsen og Tron Darvann, Rigshos-
pitalet, Morten Bro-Nielsen og P. Andresen, Dan-
marks Tekniske Universitet, K. Lumbye, Dansk
Teknologisk Institut, M. Vannier, Washington Uni-
versity, St. Louis og F. W. Zonneveld, University
Hospital, Utrecht).

Den odontologiske status hos børn med cerebral
parese
(L. A. Nielsen, Ph.D.-afhandling forsvaret 1996).
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Nye behandlingsmetoder ved ektodermal dysplasi
(L. A. Nielsen).

En 3-dimensional metode til analyse af de per-
manente tænders dannelse og eruption
(D. T. Schleidt i samarbejde med S. Kreiborg, P.
Larsen og J. O. Andresen).

Deltagelse i kongresser, symposier, konferencer
m.v.:
M. Borum har været inviteret foredragsholder ved
»7th World Congress on Dental Trauma« i Firen-
ze. M. Borum har sammen med afdelingens øvri-
ge VIP-stab (J. Daugaard-Jensen, E.Friis-Hasché,
B. L. Jensen, S. Kreiborg og L. A. Nielsen) været
kursusgiver ved kurset »Pædodonti« arrangeret af
Dansk Tandlægeforening på Panum Instituttet. 

J. Daugaard-Jensen har deltaget i »3rd Congress
of the European Academy of Paediatric Dentistry«
i Brügge og har holdt foredrag ved Dansk Tand-
lægeforenings årskursus og ved Tandlægernes nye
Landsforenings efterårskursus. Se iøvrigt ovenfor.
B. Farik har deltaget i »7th World Congress on
Dental Trauma« i Firenze. 

E. Friis-Hasché har afholdt kursus i emnet »Bør-
netandplejens risiko-børn« for Tandlægernes Nye
Landsforening og Odense Amts tandplejeteam.
Endvidere kursus for Tandlægernes Nye Landsfor-
ening i »Organisation og ledelse: Tandplejens or-
ganisatoriske historie« i København. Se i øvrigt
ovenfor.

B. L. Jensen og S. Kreiborg har været foredrags-
holdere ved et symposie om sjældne handicap af-
holdt af Nordisk Forening for Handicaptandpleje
i Göteborg. B. L. Jensen har været inviteret fore-
dragsholder ved to internationale konferencer i
Helsinki. B. L. Jensen har sammen med S. Krei-
borg været kursusgiver ved videreuddannelseskur-
set »Pædiatrisk endokrinologi – vækst og udvik-
ling« afholdt på Rigshospitalet for kommende
speciallæger i pædiatri. Endelig har B. L. Jensen,
sammen med flere fra afdelingens VIP-stab (S.
Kreiborg og L. A. Nielsen) været kursusgiver ved
kurset »Pædiatri« arrangeret af Dansk Tandlæge-
forening. Se iøvrigt ovenfor.

S. Kreiborg har holdt flere inviterede foredrag i
København, Århus, Odense, Göteborg, Paris, To-
kyo og Osaka og har været på studieophold i Ja-
pan. S. Kreiborg har sammen med F. Skovby, Rigs-
hospitalet og Dansk Tandlægeforening arrangeret
kurserne »Pædiatri« og »Pædodonti« og har fun-
geret som kursusleder og -giver ved begge disse
kurser. 

Anden virksomhed:
M. Borum er sekretær for International Associa-
tion of Dental Traumatology.

J. Daugaard-Jensen er tilknyttet »The Al-Adan
and Al-Farwaniya Oral Health Program« i Kuwait
som konsulent. J. Daugaard-Jensen er desuden
medlem af Tandlægernes Nye Landsforenings
kursusudvalg.

E. Friis-Hasché er leder af Klinik for Psykologisk
Behandling og Forskning ved Tandlægeskolen og
kursusfaget: Pædagogik og biblioteksanvendelse.
Er tillige lektor i Almen og Klinisk Psykologi ved
fakultetet. Endvidere forskningschef for den Me-
dicinske Forskningsenhed i Ringkøbing Amts-
kommune (delvis orlov fra fakultetet). E. Friis-Ha-
sché har været vejleder for 2 Ph.D.- studerende.

B. L. Jensen er vejleder for en Ph.D.-studeren-
de. B. L. Jensen er medlem af Det Kraniofaciale
Team ved Tandlægeskolen og Rigshospitalet.

S. Kreiborg er medlem af Editorial Board ved
Journal of Craniofacial Genetics and Develop-
ment Biology og ved Brazilian Journal of Dys-
morphology, Speech and Hearing. S. Kreiborg er
leder af Tandlægeskolens specialklinik for børn
med ansigtsmisdannelser og indgår i ledelsen af
det fælles Forsknings- og Udviklingslaboratorie
vedr. anvendelse af 3-dimensionale teknikker in-
den for Medicin og Odontologi, som er oprettet i
et samarbejde imellem Tandlægeskolen, KU, Rigs-
hospitalet og Institut for Matematisk Modellering,
DTU i 1994. Endvidere medlem af Det Kraniofaci-
ale Team ved Tandlægeskolen og Rigshospitalet
samt af fakultetes forskningsudvalg og dettes for-
retningsudvalg; vejleder for 4 Ph.D.-studerende.

L. A. Nielsen er medlem af bestyrelsen i Nordisk
Forening for Handicaptandpleje. Desuden er L.
A. Nielsen medlem af studienævnet, kliniksekti-
onsudvalget og hygiejneudvalget ved Odontolo-
gisk Institut.

Gæster:
Afdelingen har haft besøg af forskere og stipendi-
ater på såvel længerevarende som kortere ophold
fra Sverige, USA, Holland og Japan. 

Afdeling for Radiologi

Forskningsvirksomhed:

Den danske befolknings strålebelastning ved
dentomaksillofaciale røntgenundersøgelser
(S. J. Skov, I. Sewerin).

Stråledoser ved brug af digital radiologi
(S. J. Skov).
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Forekomst af rodfyldninger med sølvstifter hos
danske patienter 
(I. Sewerin).

Kasuistiske meddelelser (cervikale resorptioner,
sarkom hos 7-årig, billedfejl)
(I. Sewerin, Jens S. Andersen, Hans Jørgen Han-
sen, Ellen Savery, Henrik Schrøder, Erik Vittrup
Rasmussen ).

Normalanatomiske variationer i kraniet på
røntgenbilleder
(I. Sewerin).

Ordination og tolkning af intraorale røntgenbil-
leder (oversigt)
(I. Sewerin).

Pålidelighed af radiologisk diagnostik af non-os-
seointegration
(I. Sewerin, Klaus Gotfredsen, Kaj Stoltze).

Deltagelse i kongresser, symposier, konferencer
m.v.:
H. E. Andersen var medarrangør af og deltog i
Skandinavisk Forening for Parodontologis årsmø-
de 1996 i Helsingør.

H. E. Andersen, S. J. Skov og I. Sewerin deltog i
13. Nordiske Symposium i Odontologisk Røntgen-
diagnostik i København.

I. Sewerin deltog i 11. ordinære møde i Nordisk
Forening for Strålingsbeskyttelse i Rejkjavik den
26. – 29. august 1996.

S. J. Skov deltog i 7th Annual Workshop: Multi-
media in Health Science Education i København
samt i 4th Symposium on Digital Imaging in Den-
tal Radiology i Amsterdam.

Anden virksomhed:
Afdelingen har udført indtægtsdækket virksom-
hed med en samlet omsætning på ca. kr. 550.000.
Desuden er udført en omfattende rådgivningsvirk-
somhed over for praktiserende tandlæger i radio-
logiske emner. 

Afdelingens medarbejdere var værter ved og ar-
rangører af 13. Nordiske Symposium i Odontolo-
gisk Røntgendiagnostik som afholdtes i Køben-
havn den 29. – 31. maj 1996.

I. Sewerin har holdt foredrag for diverse tand-
lægeselskaber, samt holdt kurser for tandlæger un-
der videreuddannelse til specialtandlæger i orto-
donti, for læger under uddannelse til speciallæger
i diagnostisk radiologi samt for Ph.D.-studerende i
sproglig udformning af videnskabelige arbejder.
For Dansk Tandlægeforenings Kursusnævn er af-
holdt en række kurser. I. Sewerin er medlem af
fire legatbestyrelser og i bestyrelsen for Nordisk

Forening for Strålingsbeskyttelse. Han er fagligvi-
denskabelig redaktør af Tandlægebladet, odonto-
logisk redaktør af »Klinisk ordbog« samt fagkon-
sulent ved »Den Store Danske Encyklopædi«. 

H. E. Andersen er faglærer og censor ved SKT,
København, og næstformand i censorformands-
skabet for tandplejeruddannelsen ved SKT, Kø-
benhavn og Århus. H. E. Andersen har sammen
med I. Sewerin og Steen J. Skov undervist ved ef-
teruddannelseskurser for klinikassistenter. 

Afdelingen medvirkede med foredrag og frem-
visning ved »Åbent hus«-arrangementet i forbin-
delse med »Kulturby 96« og ved »Kulturnat«-ar-
rangementet den 11. november.

Afdeling for Retsodontologi og Tandmorfologi

Forskningsvirksomhed:

Syndromtænders morfologi
Undersøgelse af tænderne i Ekman-Westborg-Ju-
lin syndromet afsluttet (O. Carlsen, S. Kreiborg, i
samarbejde med M. Ritzau, J. Brinch-Iversen, N.
H. Rasmussen, Centralsygehuset, Esbjerg og R. J.
Gorlin, University of Minnesota, USA).

Tandundersøgelse af skeletmateriale fra forhisto-
riske og historiske perioder 
(V. Alexandersen, i samarbejde med E. Brinch Pe-
tersen, Institut for Arkæologi og Etnologi; P. Ben-
nike, Medicinsk-Historisk Museum; L. Larsson og
E. Iregren, Lunds Universitet; I. Zachrisson, Sta-
tens historiska Museer, Stockholm; J. Norén, Göte-
borg Universitet).

Deltagelse i kongresser, symposier, konferencer
m.v.:
V. Alexandersen har holdt foredrag på Institut
for Arkæologi og Etnologi ved Københavns Uni-
versitet’s Åben uge og ved 13. Nordic Symposium
in Dental and Maxillofacial Radiology i Køben-
havn.

Jan Jakobsen deltog med en poster i Internatio-
nal Association of Forensic Science’s møde i
Tokyo, holdt foredrag ved Finsk Retsodontologisk
Forenings møde i Helsingfors samt ved det Nordi-
ske Identifikationsmøde på Kriminalpoliticentra-
len i Helsingfors. Desuden holdt Jan Jakobsen fo-
redrag ved mødet i den franske identifikations-
gruppe i Strassbourg, ved Norsk Tandlægefor-
enings årsmøde i Stavanger og ved et internatio-
nalt kursus i Retsodontologi i Stockholm.
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Anden virksomhed:
O. Carlsen er leder af fagområdet Tandmorfologi,
administrator af Den tandmorfologiske Studie-
samling, koordinator af den tværfaglige undervis-
ning i Klinisk Tandmorfologi, censor i Tandmor-
fologi ved Aarhus Universitet, medlem af Editorial
Board og referee ved Brazilian Dental Journal
samt Odontologisk Institut’s repræsentant i to
fondsbestyrelser. Har holdt forelæsninger ved to
TAP-kurser, været observatør i Odontologisk Stu-
dienævn, arbejdet med videreudvikling af tand-
morfologisk studieteknik, efter opfordring leveret
skriftligt materiale til brug ved revision af under-
visningen i Tandmorfologi ved Umeå Universitet
og begyndt forberedelserne til udgave 2 af lærebo-
gen »Dental Morphology«.

V. Alexandersen har holdt forelæsninger ved
kursus i Palæopatologi ved Medicinsk-Historisk
Museum, for osteologistuderende ved Lunds Uni-
versitet og i forbindelse med to TAP-kurser, Tand-
lægeskolen, København. Har endvidere anmeldt
bøger i Tandlægebladet og i Ugeskrift for Læger.
Retsodontologisk enhed har behandlet 97 sager
heraf 19 aldersbedømmelsessager.

Afdeling for Samfundsodontologi og Videreud-
dannelse

Forskningsvirksomhed:

Evaluering af forsøgstandpleje for bistandsklien-
ter i Albertslund kommune
(P. E. Petersen i samarbejde med B. Alstrup, Al-
bertslund kommunale Tandpleje).

Evaluering af forsøgstandpleje for bistandsklien-
ter og førtidspensionister i Herlev Kommune
(P. E. Petersen i samarbejde med P. Antoft, Herlev
Kommunale Tandpleje).

Udvikling af kvalitetssikringssystemer i tandple-
jen i Europa
(P. E. Petersen og L. B. Christensen i samarbejde
med World Health Organization/Regional Office
for Europe).

Tandforholdene hos mor og barn i et longitudi-
nelt perspektiv
(L. B. Christensen og P. E. Petersen i samarbejde
med Center for Epidemiologisk Grundforskning).

Udvikling og evaluering af systematisk forebyg-
gende børnetandpleje i Spanien
(P. E. Petersen i samarbejde med C. Martinez, Ay-
untamiento de Madrid).

Tandsundhedssituationen hos skolebørn og
voksne i Rumænien
(P. E. Petersen i samarbejde med R. Vlad, M. Ta-
nase, A. Samoila, University of Bucharest og I. Da-
nila, University of Iasi).

Tandsygdomsforekomst og tandplejevaner hos
skolebørn i byen Wuhan, Folkerepubliken 
Kina, og organisation og evaluering af
sundhedsprogrammer
(P. E. Petersen i samarbejde med Z. Esheng, Wu-
han Public Health Station, P. Bin, Hubei Medical
University).

Udvikling og evaluering af forebyggende børne-
tandpleje på Madagascar, samt undersøgelse af
oral sundhed og adfærd hos børn og voksne i
Madagascar
(P. E. Petersen i samarbejde med V. Juul Poulsen,
Helsinge Kommunale Tandpleje og Nöeline Raza-
namihaja, Université de Majunga, Madagascar).

Oral sundhed og sundhedsadfærd hos skolebørn
og voksne i Zanzibar
(P. E. Petersen i samarbejde med M. O. Mzee, A.
Juma, Ministry of Public Health, Zanzibar).

Tandpleje for alkoholikere og psykiatriske kliener
(B. Hede, P. E. Petersen).

Evaluering af de forebyggende ydelser i voksen-
tandplejen
(L. B. Christensen, P. E. Petersen, M. Vigild).

Oral sundhedstilstand hos flygtninge og asyl-
ansøgere
(A. M. Torres, P. E. Petersen, U. Mandel).

Effektiviteten af tandplejesystemer i Europa
(Biomed)
(P. E. Petersen, M. Vigild, L. B. Christensen).

Tandforholdene hos patienter med Sjøgren’s syn-
drom
(P. E. Petersen, L. B. Christensen i samarbejde
med M. Schiødt, Hillerød Sygehus).

Evaluering af dansk tandplejeprogram i
Kuwait
Effekten af 10 års organiseret tandpleje for skole-
børn i Kuwait (M. Vigild, M. R. Skougaard, F. Al-
Zaabi, R. Hadi, Ministry of Public Health, Kuwait).
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Tandsygdomsforekomst og tandplejebehov hos
dansk militærpersonel, som udsendes til FN-tje-
neste i det tidligere Jugoslavien
(M. Vigild, F. Prætorius, O. Marker, Militærtand-
plejen).

Evaluering af forskellige tandplejetilbud til ger-
onto-psykiatriske patienter
(M. Vigild, J. Brinck, Amtstandklinikken Vestsjæl-
lands amt).

Tandlægestuderendes holdninger og forventnin-
ger til tandlægearbejdet
Enquete-undersøgelse i et 20-årigt og i et cross-cul-
turelt perspektiv (M. Vigild, E. Schwarz, University
of Hong Kong). 

Viden, holdning, selvevalueret oral sundhed og
tandplejevaner hos børn og voksne i Kuwait
(M. Vigild, P. E. Petersen i samarbejde med Mini-
stry of Public Health, Kuwait).

Forekomst af tandstillingsfejl og behov for tand-
regulering for unge voksne i Kuwait
(M. Vigild, J. Daugaard-Jensen i samarbejde med
Ministry of Public Health, Kuwait). 

Deltagelse i kongresser, symposier, konferencer
m.v.:
P. E. Petersen har arrangeret og afholdt videnska-
belige internationale work-shops om public
health i Madagascar, Frankrig, Rumænien, Burki-
na Faso, Thailand og har desuden været involveret
i flere WHO konferencer/workshops om kvalitets-
sikring på europæisk plan. Foredrag/kurser er
holdt om sundhedstjenesteforskning og organisa-
tion af tandpleje i Sverige, Bulgarien, Rumænien,
Thailand, Slovakiet og Frankrig. P. E. Petersen har
endvidere afholdt MSc og Ph.D.-kurser, gæstefore-
læst ved Nordic School of Public Health, og bidra-
get ved kurser for kommunale tandplejer.

M. Vigild har deltaget i seminar i Barcelona om
tandplejesystemer i Europa (Biomed-projektet),
har holdt foredrag på Dansk Tandlægeforenings
Årskursus, holdt to kurser for tandlæger i Kuwait
samt deltaget i seminar om etisk prioritering i
sundhedsvæsenet og i workshop om Ph.D.-uddan-
nelsernes administration og organisation.

Afdelingen har organiseret og afholdt euro-
pæisk workshop vedrørende health systems re-
search (Biomed) i København. 

Anden virksomhed:
P. E. Petersen er permanent advisor for WHO/Eu-
rope, ansvarlig for European Oral Health Promo-
ting Schools Project, medlem af KU’s styregruppe
for Nord-Syd satsningsområde, medlem af uddan-

nelsesudvalget for MPH uddannelsen, medlem af
tre SVF udvalg for Public Health, medlem af KU’s
udvalg til etablering af Master of International
Health uddannelse, samt medlem af Forsknings-
udvalget ved Tandlægernes Nye Landsforening.
Han er videnskabelig redaktør for Tandlægernes
Nye Tidsskrift, medlem af editorial boards og re-
feree ved internationale tidsskrifter. P. E. Petersen
er desuden adjungeret professor ved Université de
Majunga, Madagascar, og ved University of Bucha-
rest, Romania. Han har deltaget i Danida ENRECA
Program-administration og sundhedsnetværk
samt EU Tempus Projekt. P. E. Petersen har været
første opponent ved to disputatser (Sverige, Nor-
ge) og formand for bedømmelsesudvalg vedrøren-
de ledigt professorat i medicinsk sociologi, SVF.

M. Vigild er formand for Sundhedsstyrelsens
Bedømmelsesudvalg til Ledere i den Kommunale
Tandpleje (BLIKT-udvalget), formand for Amts-
tandplejeudvalget under Sundhedsstyrelsen, med-
lem af arbejdsgruppe omkring evaluering af den
kommunale omsorgstandpleje under TNL, med-
lem af Tandlægeskolens evalueringsudvalg, Odon-
tologisk Instituts repræsentant i Ph.D.-studienæv-
net ved SVF, medlem af SVF’s Ph.D.-kursusudvalg,
medlem af to SVF udvalg i forbindelse med Master
of Public Health uddannelsen (sundhedstjeneste-
forskning) og (epidemiologi og biostatistik), med-
lem af curriculum-modul udvalg omkring forebyg-
gelse og sundhedsfremme ved Institute of Public
Health (SVF)og medlem af bestyrelsen af Tand-
lægefonden af 1992. M. Vigild har været medlem
af bedømmelsesudvalg til en A/L-stilling, medlem
af ankenævn ved Århus Universitet og er referee
ved fem internationale tidsskrifter.

L. B. Christensen har afholdt seminar for MSc
kursus i Folkesundhedsvidenskab, bidraget til de-
monstration af kvalitetsudvikning i tandplejen
(WHO-EU ORQUEST).

Afdelingen har haft besøg af forskere og stipendi-
ater på længerevarende eller kortere studieophold
fra Madagascar, Slovakiet, Belarus, Saudi Arabien,
Czech R, PR China, Hong Kong, Spanien, England,
Frankrig, Rumænien, Sverige, Norge og Finland.

Afdelingen har tilknyttet 6 Ph.D.-studerende:
Tandlæge L. Bøge Christensen, tandlæge L. Vil-
strup, psykolog P. Pipenbring, læge P. Leutscher
(DBL/Madagascar), tandlæge A. M. Torres (Pe-
ru) samt tandlæge S. Al-Tamimi (Saudi Arabien).
Derudover har følgende MSc studerende/Danida
stipendiater været tilknyttet: I. Cucu, I. Donciu
(Rumænien), R. Hadi (Kuwait), N. Razanamihaja
(Madagascar), P. Bin (PR China). Afdelingen har
formelle universitetssamarbejdsprojekter i Rumæ-
nien (Tempus), Kina (Danida) og Madagascar
(Danida), hvor der også er givet evaluering og ek-
samensbistand præ- og postgraduat.
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Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Forskningsvirksomhed:
Der er afsluttet dyreeksperimentelle undersøgel-
ser over konvertering af et subperiostealt implan-
tat til et endostealt via anvendelse af membraner
og knoglesubstitut. Effekt af forskellige typer
membraner er vurderet samtidig. Analyse af 80 bi-
opsier efter processus alveolaris opbygninger, lo-
kalt og totalt, med anvendelse af autolog mandi-
bel og crista iliaca transplantat er næsten afsluttet.
Der er indledt samarbejde med universitetet i Am-
sterdam, New York og Portland vedrørende an-
vendelse af recombinant BMP (OP-1) til udfyld-
ning af bund af sinus maxillaris med henblik på
senere indsættelse af implantater. Endvidere er et
studie i et samarbejde mellem Tokyo Medical and
Dental College og Rigshospitalets Tand-, Mund-
og Kæbekirurgiske afdeling under planlægning
vedrørende forløbet af orale prækankroser (E.
Hjørting-Hansen).

Osteoporose- og knogleforskning
In vivo undersøgelse af forandringer i kæbernes
knoglemineralindhold i relation til køn, alder,
race, generelle sygdomme og medicinsk behand-
ling, parodontale lidelser, efter tandekstraktion og
indsættelse af forskellige typer implantater og ef-
ter præprotetisk-kirurgiske korrektioner. Endvide-
re klinisk-kirurgiske undersøgelser vedrørende
fjernelse af retinerede 8-8 og langtidsundersøgel-
ser af de 6 kendte danske slægter med kerubisme
(N. von Wowern).

Præcision af korrektiv kæbekirurgi
Der er har fortsat prospektive undersøgelser af
præcisionen af korrektiv kæbekirurgi og analyse
af forskellige forhold, som påvirker denne præcisi-
on. Dette sker ved anvendelse af såvel 2- som 3-di-
mensionale billedbehandlingsteknikker. Han har
desuden fortsat implementeringen af informati-
onsteknologi i undervisningen (A. Nattestad).

Antimykotisk behandling
Der er fortsat en klinisk afprøvning: Terapeutisk ef-
fekt af Miconazol tyggegummi (20 mg/stk. x 4 dgl. i
6 uger) mod oral kandidose undersøges hos 160 fri-
villige personer over 18 år ved et double dummy
dobbeltblindt placebokontrolleret fase III studium.

Primære formål: At undersøge, om Miconazol
tyggegummi 20 mg/stk. x 4 dagligt har ækvivalent
terapeutisk effekt over for oral kandidose som 
2,5 g Brentan gél 4 x 4 dagligt (J. Lørup Rindum).

Sekundære formål: At få en indikation af, om
Miconazol tyggegummi 20 mg/stk. og Brentan gél
2% kræver samme behandlingstid for at fjerne
symptomer og/eller kliniske læsioner ved oral

kandidose samt at evaluere patienternes subjekti-
ve opfattelse af de to behandlingsformer. Tygge-
gummi og oral gél.

70 patienter har hidtil deltaget i undersøgelsen,
som er udvidet til at være en multicenterunder-
søgelse med deltagelse af Odontologisk afdeling,
Odense Universitetshospital, Kæbekirurgisk kli-
nik, Vejle Sygehus og Afdelingen for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi, Århus Tandlægeskole.

Nerveregeneration
Udarbejdet protokol til klinisk undersøgelse: Te-
rapeutisk effekt af low level laser behandling ved
perifere nervelæsioner (nervus trigeminus). Un-
dersøgelsen er en multicenter-undersøgelse, som
udføres double dummy, dobbeltblindt placebo-
kontrolleret,(J. Lørup Rindum i samarbejde med
Odontologisk afdeling, Odense Universitetshospi-
tal og Kæbekirurgisk klinik, Vejle Sygehus). 

Der er fortsat dyreeksperimentelle og kliniske
undersøgelser vedrørende marginal inflammation
omkring osseointegrerede implantater med
særligt henblik på belysning af patogenese, diag-
nostik og behandling af periimplantær mucositis
og periimplantitis (S. Schou).

Endvidere er en klinisk prospektiv undersøgelse
vedrørende forskellige materialers anvendelighed
som retrograd rodfyldningsmateriale påbegyndt
(S. Schou i samarbejde med S. Storgaard Jensen,
A. Nattestad og C. Munksgaard).

Anvendelse af vækstfaktorer i knogleheling
Stimulering af knogledannelse i kranieknogler
ved lokal behandling med vækstfaktorer.

Eksperimentelle undersøgelser af knogledan-
nelse i knogledefekter i kranieknogler efter lokal
applikation af vækstfaktorer (S. Blom, D. Vikjær,
E. Hjørting-Hansen i samarbejde med E. M. Pin-
holt, Vejle Sygehus).

Stimulering af knogledannelse i kranieknogler
ved systemisk behandling med vækstfaktorer.

En eksperimentel undersøgelse af knoglevækst i
kraniet efter systemisk behandling med epidermal
growth factor (Søren Blom i samarbejde med L.
Vinther Jensen, Kommunehospitalet i Århus og A.
Bresin og S Kiliaridis, Tandlægeskolen, Göteborg,
Sverige).

Knogledannelse i kranieknogler ved systemisk
behandling med væksthormon.

Eksperimentelle undersøgelser af knoglevækst i
kraniet af gamle rotter efter systemisk behandling
med væksthormon (S. Blom i samarbejde med An-
drea Bresin og Stavros Kiliaridis, Tandlægeskolen,
Göteborg, Sverige og T. T. Andreassen, Århus Uni-
versitet).

Knogleregeneration efter implantation af
vækstfaktorer og Bio-Oss.
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Eksperimentelle dosis-respons undersøgelser af
knogledannelse efter implantation af Bio-Oss med
vækstfaktorer i tibia (S. Blom, D. Vikjær, E. Hjørt-
ing-Hanen i samarbejde med E. M. Pinholt, Vejle
Sygehus).

Anden virksomhed:
E. Hjørting-Hansen, A. Nattestad og S. Schou har
været stærkt engageret i planlægningen af 7th In-
ternational Conference on Reconstructive Pre-
prosthetic Surgery, som finder sted i juni 1997 i
København.

S. Blom har været forskningsvejleder for en
scholarstipendiat og været på 1 måneds studieop-
hold på University of Cambridge, England som
led i et forskningssamarbejde om at anvende im-
munohistokemi til at undersøge knoglecellers ak-
tivitet in vivo efter stimulering med vækstfaktorer.

S. Blom har deltaget i Sixth Workshop on Cell
and Cytokines in Bone and Cartilage. Davos,
Schweiz. Han har desuden holdt foredrag i Dansk
Selskab for Parodontologi om principper og per-
spektiver i at anvende vækstfaktorer til behandling
af parodontose. Derudover har han holdt to fore-
drag om effekten af platelet-derived growth factor
og insulin-like factor-1 på knogledannelse ved mø-
der i Dansk Selskab for Tand- og Knogleforskning.

N. von Wowern er studieleder for odontologi.
A. Nattestad har arrangeret en international

konference med 200 deltagere og er medlem af
adskillige informationsteknologiske udvalg og ar-
bejdsgrupper, herunder formand for et koordine-
ringsudvalg for implementering af informations-
teknologi i undervisningen på hele Københavns
Universitet.

J. Lørup Rindum har været arrangør af lands-
kursus for plejepersonalet i det hospitalsodontolo-
giske speciale. Et 2 dages kursus med deltagelse af
90 sygeplejersker og klinikassistenter fra hele lan-
det. J. Lørup Rindum har tillige været på 1 uges
studietur til Poliklinik für Zahnerhaltung und Par-
odontologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität, Bonn.

Afdeling for Tandsygdomslære

Forskningsvirksomhed:

Caries’ epidemiologi, patologi og diagnostik
Fortsatte undersøgelser af carieslæsionens tredi-
mensionale spredningsmønster (L. Bjørndal, S.
Kreiborg). Metodeundersøgelse af mikrotomogra-
fisk 3D-rekonstruktion af human visdomstand (G.

Thuesen, Danmarks Tekniske Universitet, L. Bjør-
ndal, T. Darvann). Udarbejdelse af program til hi-
stomorfometrisk analyse af odontoblasters reak-
tion i relation til eksterne stimuli (L. Bjørndal, T.
Darvann). Histomorfometrisk computerunder-
søgelse af caries’ spredningsmønster langs emalje-
dentingrænser (L. Bjørndal, T. Darvann, A. Lussi,
Bern, Schweiz, A. Thylstrup). Disse undersøgelser
udføres ved 3D-Laboratoriet oprettet i samarbejde
mellem Tandlægeskolen, Rigshospitalet og Dan-
marks Tekniske Universitet.

Effekt på forekomst af plakinducerede sygdom-
me ved professionelt udført plakkontrol hver 14.
dag på ældre, handicappede (K. Ekstrand i samar-
bejde med J. Christensen, Københavns Kommu-
ne). Undersøgelser over sammenhæng mellem
progressive stadier af okklusal caries og okklusal
caries histopatologi (K. Ekstrand i samarbejde
med E. Kidd og D. N. J. Ricketts, Dental School
Guy’s Hospital, London, UK). 

Afsluttende undersøgelse over effekten af et ca-
riesforebyggende program til børn og unge i Mos-
kva (I. Kuzmina, Ph.D.-studerende, Moskva, Rus-
land, K. Ekstrand). Caries i relation til fyldninger
(V. Qvist i samarbejde med I. A. Mjör, University of
Florida, USA). Histopatologiske undersøgelser af
caries i relation til fyldninger (L. Özer, Ph.D.-stu-
derende, Ankara, Tyrkiet, A. Thylstrup).

Fluorids carieshæmmende virkningsmekanismer
Undersøgelser af optagelse og afgivelse af fluorid
fra forskellige glasionomer-fyldningsmaterialer
(C. Bruun).

Operativ cariesterapi
Multicenterundersøgelser om effekten af gradvis
ekskavering af profund caries på permanente tæn-
der (L. Bjørndal, A. Thylstrup). Undersøgelser
med henblik på artsidentifikation af bakterier i re-
lation til gradvis ekskavering af dybe karieslæsio-
ner (L. Bjørndal, T. Larsen, A. Thylstrup). 

Kliniske undersøgelser af funktionsbærende
plastrestaureringer og keramiske indlæg fremstil-
let med CAD-CAM teknik (U. Pallesen, V. Qvist).
Holdbarheden og den cariostatiske effekt af fyld-
ninger i primære tænder udført i amalgam, kon-
ventionel glasionomer, plastmodificeret glasiono-
mer og compomer (V. Qvist i samarbejde med L.
Laurberg, A. Poulsen, E. Manscher, de kommuna-
le tandplejer i Værløse, Hillerød og Gladsaxe samt
P. T. Teglers, Skolen for Klinikassistenter og Tand-
plejere, København).

Kvalitetssikring
Tidsforbrug og sundhedsudbytte i forbindelse
med organisering og tilrettelæggelse af behand-
ling af børn i den kommunale tandpleje (A. Thyl-
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strup i samarbejde med de kommunale tandplejer
i Tommerup og Jægerspris).

Deltagelse i kongresser, symposier, konferencer
m.v.:
L. Bjørndal har deltaget med forskningsrapporter
på ORCA-kongres i Århus, ved konferencen Bio-
medicinsk anvendelse af optik i Risø og i mødet
Medical Informatics i København. L. Bjørndal har
afholdt kurser i caries’ patologi og behandling i
lokale tandlægeselskaber.

C. Bruun har afholdt kursus om Fluorid og Ca-
ries i forskellige kommunale børnetandplejer.

K. Ekstrand har deltaget med forskningsrappor-
ter på ORCA-kongres i Danmark og på 1st Annual
Indiana Conference i USA. K. Ekstrand har gæste-
forelæst ved Academic Centre for Dentistry Am-
sterdam, Holland, og har holdt kurser for tand-
læger inden for emnerne diagnostik og konse-
kvensen af cariesbehandling. 

U. Pallesen har deltaget med forskningsrapport
om CAD-CAM ved Aestetic Dentistry Symposium,
Zürich og ved International Dental Symposium,
Yokohama, Japan. Har holdt 12-timers kursus om
Odontologica Estetica: Principios de la Escuela
Europea i Bogota, Colombia. Har desuden holdt
et stort antal efteruddannelseskurser for medlem-
mer af TNL og DTF samt for norske og svenske
tandlæger inden for emnerne tandfarvede kind-
tandsrestaureringer i plast og porcelæn, CAD-
CAM teknik, blegning af tænder og symptomgi-
vende infraktioner i tænder.

V. Qvist har deltaget i Skandinavisk Endodonti-
forenings årsmøde i Moss, Norge og holdt kurser
om fyldningsterapi på børn og unge for kommu-
nale tandplejer i Danmark.

A. Thylstrup har deltaget som inviteret fore-
dragsholder ved symposiet Understanding Dental
Caries i Århus. A. Thylstrup har holdt 2-dages kur-
sus i forbindelse med et Master-program i Public
Health i Bilbao, Spanien samt holdt foredrag ved
Den Tyrkiske Tandlægeforenings årsmøde i An-
kara, Tyrkiet. A. Thylstrup har holdt 2-dages kur-
sus og deltaget i symposium ved XXVIII Congres-
so Brasileiro de Odontologia i Salvador, Brasilien.
A. Thylstrup har holdt kurser for TNL’s medlem-
mer i Storstrøms, Nordjyllands og Fyns amter samt
for flere kommunale tandplejer over temaet:
Hvordan fornyer vi os selv.

Anden virksomhed:
L. Bjørndal har været vejleder for Pædodontispe-
cialiststuderende A. Romero, Colombia i en
måned.

CERECR CAD-CAM kursuscentret på Tandlæge-
skolen har i samarbejde med DanDental a/s af-
holdt et 2-dages arbejdskursus for tandlæger om

CAD-CAM teknik til fremstilling af keramiske ind-
læg. G. Bruun, C. Langemark og U. Pallesen har
været kursusgivere.

Der har været afholdt 2-dages kursus om kera-
miske indlæg for kolleger på Tandlægeskolen
med G. Bruun, E. C. Munksgaard, U. Pallesen, J.
Qvist og V. Qvist som kursusgivere.

A. Thylstrup og K. Løwenstein har i samarbejde
med J. Christiansen, Nexø Kommunale Tandpleje
og L. Upton Sjölin, Colgate-Palmolive, Køben-
havn, udarbejdet oplysningsmateriale »Hvorfor
slide med tandbørsten«.

C. Bruun er medlem af Komiteen for Formid-
ling af Forskningsstøtte fra Colgate-Palmolive
A/S.

K. Ekstrand er formand for Tandlægeskolens in-
ternationale udvalg og for rus-udvalget. K. Ek-
strand er suppleant i det odontologiske studie-
nævn. K. Ekstrand er forskningsvejleder for Ph.D.-
studerende I. Kuzmina, Moskva.

V. Qvist er formand for Materialeudvalget og
medlem af Institutbestyrelsen og Kliniksektions-
udvalget.

A. Thylstrup er medlem af Odontologisk Fore-
nings Legatbestyrelse samt FUT/CALCIN-fonden
og forskningsvejleder for Ph.D.-studerende L.
Özer, Ankara samt censor i Tandsygdomslære ved
Århus Tandlægeskole.

Kliniksektionen ved Odontologisk Institut
Patientbehandling og -service spiller en vigtig rol-
le for undervisningen og forskningen ved Odon-
tologisk Institut, der bl.a. af hensyn til patientrela-
tionerne hyppigst betegnes som Tandlægeskolen.
Placeringen i et nærtrafikområde med 1,5 million
mennesker og adgang for patienter med særlige
odontologiske problemer fra alle dele af landet
betyder en meget rigelig patienttilgang, omfatten-
de alle sygdomskategorier. Da kliniksektionen
samtidig råder over det nyeste udstyr til under-
søgelse og behandling, er der hermed ideelle be-
tingelser for klinisk undervisning og forskning.
Kliniksektionen er landets største tandklinik med
ca. 225 behandlingsenheder hvoraf ca. 200 indgår
i uddannelsen af tandlæger, tandplejere og klinik-
assistenter, mens de øvrige fortrinsvis indgår i
tandlægeskolens specialklinikfunktioner. Der be-
handles daglig ca. 1000 patienter, de fleste som
led i studenterundervisningen. Patienterne er
indskrevet på eget initiativ eller henvist fra private
tandlæger og læger, kommunale klinikker, hospi-
talsafdelinger og andre specialklinikker. Til klinik-
kerne er, ud over de tandlæger, tandplejere og kli-
nikassistenter, der forestår undervisningen, knyt-
tet et hjælpepersonale på ca. 65 klinikassistenter
og klinikmedhjælpere. Desuden har kliniksektio-
nen tilknyttet et centralkartotek, 4 lokalreceptio-
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ner, et værksted, en materialeafdeling og en be-
tjentstue med i alt ca. 30 ansatte.

Den kliniske undervisning skal give ret til at
praktisere som tandlægeassistent efter det afslut-
tende 10. semester. Dette forudsætter, at de stude-
rende til stadighed bringes i kontakt med patien-
ter, der har et aktuelt og repræsentativt behov for
undersøgelse og behandling. Den kliniske forsk-
ning skal udvikle og efterprøve nye eller ændrede
metoder til forebyggelse, undersøgelse og be-
handling i hele tandlægens potentielle arbejdsom-
råde. Med tilstedeværelse af højt uddannet kom-
petence inden for alle fagområder kombineret
med adgang til andre medicinske specialer ved
Rigshospitalet kan Tandlægeskolens specialklinik-
ker gennemføre undersøgelser og behandlinger,
som ikke er mulige andre steder.

Gennem den kliniske undervisnings konventio-
nelle tandlægeopgaver, ved forskning, hvor nye og
avancerede metoder er i brug, og gennem special-
klinikkernes virke ydes der en landsdækkende ser-
vice, samt en udstrakt konsulentvirksomhed til
praktiserende kolleger og offentlige myndighe-
der. Hvert år modtages 1.000 patienter til special-
behandling. Det kan dreje sig om trafikofre, pa-
tienter med alvorlige infektioner i munden, børn
med medfødt læbe- og ganespalte eller patienter
med hovedpine og ansigtssmerter. Blandt de man-
ge andre serviceopgaver kan nævnes analyser af
vævsprøver fra munden hos ca. 3000 patienter
årligt og en klinik for de mennesker, der er bange
for at gå til tandlæge. Siden 1993 har Tandlæge-
skolen efter en samarbejdsaftale med Dansk Røde
Kors behandlet et stort antal flygtningebørn ho-
vedsageligt fra det tidligere Jugoslavien. Endelig
har Københavns Kommune placeret en af sine kli-
nikker på Tandlægeskolen således, at et undervis-
ningsmæssigt samarbejde om børnene sikrer en
fortsat udvikling af det forebyggende og behand-
lende arbejde.

Disputatser:
Jensen, Birgit Leth: Cleidocranial dysplasia. A stu-
dy on craniofacial and dental development with
suggestions for a revised treatment strategy for the
dentition.

MSc (DPH) afhandlinger:
Cirstescu, I. Oral Health Status in Groups of El-
derly in Romania.

Stab:
VIP:
Alexandersen, Verner: Klinisk lærer; Andersen,
Hans Ebbe: Afd. tandlæge; Asmussen, Erik: Pro-
fessor; Bakke, Merete: Lektor; Balle, Birgitte:
Tandlæge u. uddannelse; Bay, Lena Margr.: Afde-

lingstandlæge; Bjørndal, Lars: Adjunkt; Blom,
Søren: Stipendiat; Borum, Mette Kit: Forsknings-
ass.; Bruun, Birgitte: Klinisk lærer; Bruun, Car-
sten: Lektor; Carlsen, Ole: Lektor; Christensen,
John: Lektor; Christensen, Kirsten: Afd. tandlæge;
Christensen, Lisa: Klinisk lærer; Clausen, Henrik:
Docent; Dabelsteen, Svend Erik: Professor; Dau-
gaard-Jensen, Jette: Klinisk lærer; Dorph, Grethe:
Afd. tandlæge; Ebbesen, Karsten Munk: Afd. tand-
læge; Ekstrand, Kim: Lektor; Farik, Ban: Ph.D.-stu-
derende; Fensholm, Hans-Jørgen: Afd. tandlæge;
Fiehn, Nils-Erik: Lektor; Fjellvang, Harry: Afd.
tandlæge; Frederiksen, Flemming Harder: Afd.
tandlæge; Frese, Bjarne Skov: Afd. tandlæge; Friis-
Hasche, Erik: Lektor; Fulling, Hans-Jørgen: Afd.
tandlæge; Funder, Birgit: Klinisk lærer; Gejlager,
Jens E.: Klinisk lærer; Giwercman, Birgit: Forsk-
ningsassistent; Gotfredsen, Klaus: Lektor; Grut,
Nicolai: Klinisk lærer; Grønnegaard, Jørgen: Kli-
nisk lærer; Hassan, Helle Souleyman: Forsknings-
ass; Heitmann, Thomas: Klinisk lærer; Hermann,
Nuno: Ph.D.-studerende; Hetling, Preben: Klinisk
lærer; Hildestad, Paul: Afd. tandlæge; Hjorth,
Niels: Klinisk lærer; Hjørting-Hansen, Erik: Pro-
fessor; Holm, Betty: Afd. tandlæge; Holmstrup,
Palle: Professor; Hvass, Lone: Klinisk lærer; Jakob-
sen, Jan: Lektor; Jensen, Marianne Walentin:
Tandlæge u. uddannelse; Jensen, Birgit Leth: Lek-
tor; Jeppe-Jensen, Dorte: Klinisk lærer; Jerlang,
Birtna B: Senior stipendiat; Johannessen, Laila:
Afdelingstandlæge; Johansen, Hans Ryberg: Kli-
nisk lærer; Kirkeby, Svend: Docent; Kjeldsen, Met-
te: Adjunkt; Kjær, Inger: Lektor; Kreiborg, Sven:
Professor; Langemark, Carsten: Klinisk lærer; Lar-
sen, Tove: Adjunkt; Lempert, Susanne: Kand.
stip.; Levin, Allan: Klinisk lærer; Mandel, Ulla:
Lektor; Marker, Ole: Klinisk lærer; Meyer, Steffen:
Klinisk lærer; Moe, Dennis: Lektor; Munksgaard,
Erik Christian: Docent; Møller, Eigild: Professor;
Nattestad, Anders: Forskningsadjunkt; Nauntofte,
Birgitte: Lektor; Neiiendam, Bente Bødker: Kli-
nisk lærer; Nielsen, Lis Inge Almer: Afdelingstand-
læge; Nielsen, Peter Aagaard: Ph.D.-studerende;
Nodal, Marianne: Afd. tandlæge; Olsen, Bente
Lundtorp: Klinisk lærer; Olsen, Kristian Michael:
Klinisk lærer; Oram, Vibeke: Klinisk lærer; Palle-
sen, Ulla: Forskningsstip.; Pedersen, Anne Marie:
Kand. stip.; Pedersen, Carsten Seest: Afd. tand-
læge; Pedersen, Kirsten Mølsted: Lektor; Peter-
sen, Poul Erik: Professor; Peutzfeldt, Anne: Ad-
junkt; Pipenbring, Pia Solveig: Ph.D.-studerende;
Poulsen, Anne Havemose: Klinisk lærer; Poulsen,
Karin: Afd. tandlæge; Prætorius, Finn: Lektor;
Qvist, Jørgen: Klinisk lærer; Qvist, Vibeke: Lektor;
Reibel, Jesper: Professor; Remvig, Peter: Klinisk
lærer; Renstrup, Grete: Afd. tandlæge; Rindum,
Judith Lørup: Forskningsadj.; Rostgaard, Jørgen:
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Klinisk lærer; Runov, Annette: Klinisk lærer; Ru-
nov, John: Klinisk lærer; Savery, Ellen Baier: Kli-
nisk lærer; Schleidt, Dorte Trier: Ph.D.-studeren-
de; Schou, Christian: Ph.D.-studerende; Schou,
Søren: Forskningsass.; Sejrsen, Birgitte: Forsk-
ningsass.; Sewerin, Ib: Docent; Silau, Anne Marie:
Kand. stip.; Solow, Beni: Professor; Sonnesen, Ane
Liselotte: Ph.D.-studerende; Stoltze, Kaj: Lektor;
Strøm, Carsten: Klinisk lærer; Svanholt, Palle: Kli-
nisk lærer; Sørensen, Michael: Afd. tandlæge;
Thomsen, Carsten Eckhart: Lektor; Thorup, Alis
Karabulut: Forskningsass.; Thylstrup, Anders: Pro-
fessor; Torpet, Lis Andersen: Lektor; Torres, Ana
Maria: Ph.D.-studerende; Tritsaris, Katarina:
Ph.D.-studerende; Tuxen, Anette: Adjunkt; Ved-
tofte, Henriette: Klinisk lærer; Vedtofte, Poul: Do-
cent; Vigild, Merete: Lektor; Vilmann, Anders: Kli-
nisk lærer; Vilstrup, Lene: Klinisk lærer; Wester-
gaard, Jytte: Lektor; Wildt, Susanne: Klinisk lærer;
Wowern, Nina Von: Lektor; Wæver, Mogens: Afd.
tandlæge; Øwall, Bengt: Professor.

TAP:
Aalling, Lulu: Assistent; Agerbæk, Ulla: Assistent;
Albertsen, Lizzie: Assistent; Andersen, Cate: Kli-
nikassistent; Andersen, Elisabeth Jahn: Assistent;
Andersen, Ellen: Klinikmedhjælper; Andersen,
Erik: Elektriker; Andersen, Katja Frimann: Labo-
rant; Andersen, Marianne Wettendorff: Korres-
pondent; Arp, Susanne: Klinikassistent; Augusti-
ne, Linda: Klinikassistent; Azadnia, Maryam: Prak-
tikant; Baagøe, Connie: Klinikassistent; Bast, Pia:
Assistent; Bentsen, Anne Drachmann: Klinikas-
sistent; Berg, Anita: Klinikassistent; Berger, Han-
ne: Klinikassistent; Bergqvist, Teresa Ro.: Tandple-
jer; Berthelsen, Jytte: Praktikant; Bjerre, Else Lyk-
ke: Klinikassistent; Bjørk, Ina Fogh: Klinikas-
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–: Society and oral health. i: Community Oral He-
alth, C. Pine (ed), s. London 1996.
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Peutzfeldt A., Asmussen E.: Deformation af denta-
le legeringer ved sandblæsning. Odontol Practi-
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dontale et carie dentaire chez les enfants et les
adultes Madagascar. J de Parodontologie et
d’Implantologie Orale 15, s. 373-8, 1996.
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kring implantater og tænder? Tandplejeren 21,
12, s. 5-7, 1996.

Schwartz M., Kreiborg S., Skovby F.: First-trimester
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Geriatric Dentistry, 2nd Edition, P. Holm-Peder-
sen og H. Lee (eds), s. Copenhagen 1996.

–: Oral Health in Down Syndrome. i: New Approa-
ches to Down Syndrome, B. Stratford and P.
Gunn (eds), B. Stratford and P. Gunn (eds), s.
London 1996.

–, Skougaard M., Hadi R., Al-Zaabi F., Al-Yasseen
I.: Dental caries among 4-, 6-, 12- and 15-year-
old children in Kindergartens and Public
Schools in Kuwait. Community Dent Health 13,
s. 47-50, 1996.

Vlad R., Petersen P.E.: Oral health situation of first
grade children in some Romanian urban and
rural areas. Rom J Prev Med 4, s. 31-54, 1996.

Wiels J., Taga S., T aud C., Cedergren B., Nilsson B.,
Clausen H.: Histo-blood group p: biosynthesis of
globoseries glycolipids in EBV-transformed B-
cell lines. Glycoconjugate J 13, s. 529-35, 1996.

von Wowern N., Klausen B., Hylander E.: Bone
Loss and Oral State in Patients on Home Paren-
teral Nutrition. J Parenteral Enteral Nutrition
20, s. 105-109, 1996.

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet280



–: Iatrogene nerveskader. Tandlægebladet 100, s.
508-512, 1996.

Öwall B., Junggreen L., Yemm R.: Removable par-
tial denture production in Scotland. Quintes-
sence Int 27, s. 809-15, 1996.
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Skolen for Klinikassistenter og 
Tandplejere

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
(SKT), blev oprettet i 1972 og hører nu til Køben-
havns Universitet

SKT er knyttet til rektor som en særlig admini-
strativ enhed og styres efter et af Undervisnings-
ministeriet godkendt styrelsesregulativ (1996).

Skolens formål er uddanne klinikassistenter og
tandplejere i overensstemmelse med de til enhver
tid gældende bestemmelser herom og i så snæver
koordination med tandlægeuddannelsen som mu-
ligt.

Skolen ledes af en skolechef under ansvar overfor
rektor i samarbejde med et skoleråd, et undervis-
ningsudvalg for tandplejeruddannelsen og et ud-
dannelsesudvalg for klinikassistentuddannelsen.

Koordinationen mellem de forskellige odonto-
logiske uddannelser sker på grundlag af samar-
bejdsaftale mellem SKT og SVF.

SKT betjenes i administrative anliggender af
universitetets fællesområde.

Med henvisning til Lov om erhvervsuddannel-
ser, m.v. har Undervisningsministeriet under visse
betingelser godkendt, at SKT meddeler den obli-
gatoriske undervisning i Erhvervsuddannelsen til
tandklinikassistent (EUKA). Følgelig har SKT ind-
ledt samarbejde med Fællessekretariatet for Ho-
vedstadens Tekniske Skoler, samt med erhvervs-
skoler, der udbyder 2. skoleperiode (TEK 2) i
EUKA, ligesom SKT modtager elever til Skole-
praktik (SKP) derfra.

Der er nedsat et Lokalt Uddannelsesudvalg for
erhvervsuddannelsen.

Tandplejeruddannelsen
Uddannelsen, der er en mellemlang videregåen-
de uddannelse er fra 1996 normeret til 21/2 år og
består af teoretisk, praktisk og klinisk undervis-
ning på skolen, og giver ret til autorisation til selv-
stændig virksomhed som tandplejer (Lov om
tandplejere, 1996).

Formålet med uddannelsen er, at de studeren-
de opnår sådanne kundskaber og praktiske fær-
digheder, som kvalificerer dem til selvstændigt at
varetage tandplejernes sundhedsfremmende, syg-
domsforebyggende og terapeutiske opgaver i
overensstemmelse med skiftende samfundsbehov.
(Bekendtgørelse nr.: 773 af 22. august 1996)

Uddannelses- og erhvervsvejleder: Undervis-
ningsassistenterne, autoriseret tandplejer (B) Lis-
beth Vinterby og autoriseret tandplejer (B) Dor-
the Steensen.

Klinikassistentuddannelserne
Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent er
normeret til 3 år vekslende mellem skole og prak-
tik på et godkendt praktiksted.

Uddannelsens formål er, at eleven gennem sko-
leundervisning og praktikuddannelse opnår kom-
petence som tandklinikassistent. (Bekendtgørelse
nr.: 601 af 27. juni 1996).

Efter samarbejdsaftale med tekniske skoler, der
udbyder uddannelsens TEK 2, er SKT alene om at
udbyde de 3 obligatoriske skoleperioder (TEK 2,
TEK 3 og TEK 4) øst for Storebælt.

Til elever, der gennemfører en skoleperiode på
tilfredsstillende måde udstedes et bevis, mens ele-
ver, der ikke kan opnå bevis, tildeles en vejled-
ning. Skolebevis udstedes for tilfredsstillende gen-
nemførte obligatoriske skoleophold.

Sammen med det Faglige Udvalg for Tandklini-
kassistentuddannelsen (FUTKA) udsteder skolen
et Uddannelsesbevis til elever, der har gennemført
den samlede skole- og praktikuddannelse.

Der blev i 1996 indgået 266 uddannelsesaftaler
og udstedt 125 uddannelsesbeviser.

Skolen har tilforordnet ledende tandlæge PT
Teglers og faglærer Marianne Jungsted til Det lo-
kale Uddannelsesudvalg, hvis medlemmer, udpe-
get af organisationerne er: Marianne Juul (HK),
Henrik Lytsen (DTF), Else Manscher (KL) og
Britt Sørensen (HK). 

Uddannelses- og erhvervsvejledere: Faglærer,
autoriseret tandplejer (C) Sanne Christensen og
faglærer, klinikassistent Jenny Meyer.

Skolepraktik (SKP): Skolen udbyder Skoleprak-
tik (SKP) for elever, der ikke har kunnet opnå en
ordinær praktikaftale på arbejdsmarkedet, og som
i øvrigt opfylder bestemmelserne herom.

Skolen modtog i 1996 22 elever til SKP, hvis
praktiske del finder sted på Panum Instituttets
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tandklinikker og ved virksomhedsforlagt undervis-
ning. Heraf har 3 fået uddannelsesaftale i 1996.

Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent: 5
års jubilæum blev festligholdt den 19/1-1996.
Uddannelsen til eksamineret klinikassistent for
tandlæger:

Uddannelsens skoleår er ophørt; men skolen
udstedte endeligt eksamensbevis efter praktikåret
indtil 31. august 1996 til studerende med midlerti-
digt eksamensbevis for skoleåret.

Anden virksomhed:
Colgate Prisen 1996 for tandplejere tildeltes Hans
Christian Martinussen for årets bedste eksamens-
resultat.

Oral B Prisen 1996 for tandplejere tildeltes,
Hanne Buhl, Lina Hansen, Grethe Widstrup
Jensen og Hans Christian Martinussen for den fag-
ligt bedste udformning af årets sundhedspædago-
giske projekt (Tandsundhed hos blinde/svagsyne-
de).

Nordplus: Udvekslingsaftalen med tandhygeini-
stutbildningen (Vårdhögskolan) i Stockholm er
fortsat, idet SKT har udvekslet en studerende her-
fra med 2 studerende fra Stockholm.

Løgstrup, AC, deltog som sekretær i Det Nordi-
ske Odontologiske Dekankonvents årsmøde som
afholdtes i Umeå, juni 1996.
Løgstrup, AC og Vinterby, Lisbeth, deltog i Nordi-
ske lærerdage for tandplejerlærere i Bergen, april
1996.

Løgstrup, AC, deltog i ADEE’s årsmøde i
Utrecht, september 1996.

Monrad, A, har uddannelsesorlov og er pr. 1/9-
1996 optaget som MPH studerende ved Køben-
havns Universitet.

Nørmark, S, rådgiver for DANIDA/The Joint
Venture, Royal Dental College, University of Aar-
hus and DanEduc a/s, i relation til The Rural Oral
Health Centre of Southern Thailand.

Nørmark, S, rådgiver vedrørende uddannelsen
til kigutigissaasoq (grønlandsk tandplejer) for Di-
rektoratet for Sundhed, Miljø og Forskning i
Grønland.

Nørmark, S, er tilknyttet »WHO Collaborating
Centre for Community Oral Health Programmes
and Research«, Tandlægeskolen, Københavns
Universitet.

Nørmark, S, har været kursusgiver på »Hvordan
tilrettelægges den nye uddannelse?«. Foredrag på
konferencen »Situationen i privat tandlægepraksis
efter tandplejernes autorisation«. Praktiserende
Tandlægers Organisation, november 1996.

Nørmark, S, har deltaget i Konsensus-konferen-
ce: Forebyggelse af livsstilssygdomme. Dansk Syge-
hus Institut, København, marts 1996.

Nørmark, S, har deltaget i Årsmøde for tandple-

jens ledere. Tandlægernes Nye Landsforening,
Nyborg, april 1996.

Nørmark, S, har deltaget i Konference om kur-
susevaluering. Evalueringscentret, København,
maj 1996.

Nørmark, S, har deltaget i International Work-
shop: Understanding Dental Caries – Implications
for future oral health care. Community Dentistry
and Oral Epidemiology, Århus, juli 1996.

Nørmark, S, har deltaget i Uddannelsesmæssige
udfordringer i sundhedsvæsenet. Uddannelsespo-
litisk konference. Sundhedserhvervsforeningerne
under FTF, København, november 1996.

Nørmark, S, har deltaget i Fælleskursus 1996 for
klinikassistenter, tandplejere og tandlæger. Tand-
lægernes Nye Landsforening i fællesskab med
Dansk Tandplejerforening og HK, Odense, no-
vember 1996.

Schou, L, videnskabelig konsulent ved Depart-
ment of Community Dental Health, University of
Toronto, Canada.

Schou, L, referee for Community Dentistry and
Oral Epidemiology, Munksgaard, København.

Schou, L, videnskabelig konsulent for: I)
Oxford University Press, Oxford, England., II)
Munksgaard, København, III) Tandlægebladet,
Dansk Tandlægeforening.

Schou, L, editorial Board member og referee
for Community Dental Health, FDI Press, Lon-
don, England.

Schou, L, associate Editor for European Journal
of Dental Education. 

Schou, L, referee for: Health Education Re-
search, IRL Press, Oxford, Washington D. C.

Schou, L, referee for: Journal of the Institute of
Health Education. Manchester, UK.

Schou, L, har deltaget i Organisatorisk Forum –
Ubevidste processer i Organisationen. Dansk In-
dustri. København, januar – december 1996.

Schou, L, har været kursusgiver på efteruddan-
nelseskursus for personalet i Odense Kommunale
Tandpleje, maj 1996.

Schou, L, inviteret foredragsholder: Oral health
control in the frail elderly, 7th Annual Meeting of
the European College of Gerodontology, Berlin,
september 1996.

Schou, L, har deltaget i International Workshop
on The understanding of Dental Caries. Aarhus,
juli 1996.

Schou, L, har deltaget i Konsensus konference i
Livsstilssygdomme, marts 1996.

Schou, L, har deltaget i CED/NOF Joint Meet-
ing, Berlin, september 1996.

Schou, L, har deltaget i International IT in Me-
dical Education Konference »Slice of Life«, Kø-
benhavn 1996.

Schou, L, har deltaget i British Association for
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the Study of Community Dentistry Annual Mee-
ting, November 1996, London England.

Schou, S, Monrad, A, og Hutchings, B, har ind-
samlet data til og arbejdet på forskningsprojektet:
Relationen mellem psyko-sociale faktorer og para-
dentose.

Teglers, PT, Kursussekretær og underviser ved 2
AMU-kurser i: Assistance ved kirurgisk behand-
ling for klinikassistenter afholdt på Kirurgisk afde-
ling, Tandlægeskolen, SVF, KU.

Teglers, PT, Kursussekretær og underviser ved
AMU-kursus i Røntgenteknik for klinikassistenter
afholdt på Radiologisk afdeling, Tandlægeskolen,
SVF, KU.

Teglers, PT. Kursusgiver – sekretær og undervi-
ser på 2 opskolingskurser for statsansatte tandkli-
nikassistenter afholdt på SKT og Tandlægeskolen,
SVF, KU (Forsvaret samt ansatte på SKT/Tand-
lægeskolen).

Teglers, PT og Hørsted, M. Konsulenter for
Dansk Tandlægeforening (DTF), kursusnævnet
vedrørende lærebøger for tandklinikassistentele-
ver.

Skolechef, tandlæge, AC Løgstrup

Stab:
VIP:
Abildgaard, Vicki: Faglærer; Bendsen, Gitte Lis:
Faglærer; Bjerregaard, Claus: Faglærer; Bjørling,
Sharon: Faglærer; Bonding, Nina: Faglærer; Bro,
Heidi: Faglærer; Christensen F(rsnow, Marianne:
Tandplejer; Christensen, Sanne: Faglærer; Fer-
rold, Hasse: Faglærer; Graves Graversen, Kurt:
Faglærer; Hildebrandt Greve, Kirsten: Faglærer;
Hvidtfeldt, Kirsten: Cand.psych.; Jensen, Inge-
Lise: Faglærer; Junggreen, Lotte: Faglærer; jung-
stedt, Marianne: Faglærer; Linneballe, Susanne:
Faglærer; Lipski, Aniceta: Tandplejer; Lorenzen,
Lena: Faglærer; Løgstrup, Anders Christian: Sko-
lechef; Madsen, Inger: Faglærer; Meyer, Jenny:
Faglærer; Monrad, Anette: Cand.psych.; Møllnitz,
Susanne: Faglærer; Nielsen, Bodil Hoier: Fag-
lærer; Nordvig, Marianne: Tandplejer; Nozari,
Farhad: Faglærer; Nyholm, Kirsten: Faglærer; Nør-
mark, Sten: Ph.D; Ottesen, Susanne: Tandplejer;

Parsner, Conni: Faglærer; Pedersen, Eva Lis: Tand-
plejer; Rasmussen, Susan M.: Faglærer; Schou,
Lone: Ph.D; Steensen, Dorthe: Tandplejer; Sti-
lund Torstensen, Leila: Faglærer; Teglers, Poul
Thorpen: Ph.D; Vinterby, Lisbeth: Tandplejer;
Wallin, Annelise: Faglærer; Ziska, Maud: Faglærer;
Østerby, Inken: Faglærer.

TAP:
Andersen, Elisabeth Jahn: Assistent; Andersen, El-
len: Klinikmedhjælp.; Berger, Hanne: Klinikass.;
Berg Holm, Betina: Klinikass.; Berthelsen, Grethe:
Assistent; Bruun, Neel: Assistent; Christensen, Ma-
rianne: Overassistent; Drewes, Paul: Finmekani-
ker; Erdesz, Tamas: Netværkskoordinator; Fuchs,
Elisabeth: Klinikass.; Godiksen, Susse: Fuldmæg-
tig; Gydesen, Rikke: Klinikmedhjælp.; Handshuh,
Linda: Klinikass.; Henriksen, Asta: Klinikass.;
Janswell, Tina: Klinikmedhjælp.; Jensen, Ermelin-
da: Klinikass.; Jensen, Inge: Fuldmægtig; Jensen,
Niels: Netværkskoordinator; Jørgensen, Finn: Eks-
peditionssekretær; Kaas, Bettina: Kontorbetjent;
Kure, Esther Grønbech: Klinikass.; Larsen, Lissi:
Klinikass.; Lydeking, Grethe: Klinikmedhjælp.;
Madsen, Mette: Assistent; Møller, Birgit: Klinik-
medhjælp.; Nobel, Gitte: Klinikass.; Nordstrøm,
Christine: Klinikmedhjælp.; Olsen, Geraldine: Kli-
nikmedhjælp.; Pedersen, Birgit Bjergager: Klini-
kass.; Pipenbring, Pia: Udviklingskoordinator;
Poulsen, Lone: Klinikmedhjælp.; Rasmussen,
Charlotte: Klinikass.; Rasmussen, Pia Wulff: Klinik-
medhjælp; Svenningsen, Pia: Overassistent; Søren-
sen, Lis: Klinikass.; Taarnberg, Ena: Klinikass.; Ti-
relli, Elife: Klinikmedhjælp; Wetterstein, Pia: As-
sistent.

Publikationer:
Schou, L: Preventive dental care for elderly peo-

ple. In Holm-Pedersen P. & L(e H. (eds). Text-
book of Geriatric Dentistry, Munksgaard, Kø-
benhavn, 1996.

Schou, L. & Locker, D: Principles of Oral Health
Promotion. In: Pine C (ed) Community Oral
Health. Butterworth and Heinemann, london,
1996.
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Øvrige sundhedsvidenskabelige 
områder

Central Forskningsenhed for Almen Praksis

Den Centrale Forskningsenhed for Almen Praksis
er en selvejende institution, hvis formål er at ud-
føre forskning i almen praksis og sundhedsvæse-
net i øvrigt. Desuden rådgivning og praktisk bi-
stand til forskning i almen praksis og tilgrænsende
områder.

Forskningsenheden fungerer under vedtægter,
som 1. dec. 1985 er indgået mellem Praktiserende
Lægers Organisation og Sygesikringens Forhand-
lingsudvalg. Forskningsenheden finansieres af
den af organisationerne oprettede forskningsfond
»Fonden vedr. finansiering af forskning i almen
praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt«.

Bestyrelse: Læge Ole Svendsen og læge Adam
Molkte (Praktiserende Lægers Organisation),
amtsborgmester Ib Frederiksen og amtsrådsmed-
lem Tonny Husted Nielsen (Sygesikringens For-
handlingsudvalg).

Fagligt råd: Gert Almind (formand), Arvid
Frank Jørgensen, Peder Olesgaard, Jens Georg
Hansen (Dansk selskab for almen medicin), Mari-
anne Schroll (Statens sundhedsvidenskabelige
forskningsråd), Jørgen Fog (Sundhedsstyrelsen),
Peter Bak Mortensen (Sundhedsministeriet) og
Niels Bentzen (Institutterne for almen medicin i
København, Århus og Odense).

Forskningsenheden har et bredt forskningsfelt
med følgende tyngdepunkter
Befolkningens viden, handlinger og motivation i
forhold til sundhed og sygdom.

Sygdoms- og symptommønstret i almen praksis.
Almen praksis´ aktiviteter, organisation og funk-
tion i samfundsperspektiv.

Beslutnings- og adfærdsaspektet af det kliniske
arbejde i almen praksis.

Metode- og teoriudvikling ved forsknings-
enheden
Data fra forskellige registre; kombination af kvali-
tative og kvantitative metoder; dataindsamling
med praktiserende læger som fortolkende led;
samarbejdsforhold mellem forskere og praktise-
rende læger; edb til projektadministration; episo-
de/kontaktforløbsbegrebet; epidemiologiske nøg-
lebegreber i praksisforskning; forløbet af de så-
kaldte folkesygdomme; almenmedicinerens nu-
værende og fremtidige identitet; sygdomsbegre-
ber i befolkningen og blandt læger; konsultatio-

nen mellem læge og patient, herunder forholdet
mellem sygdomsbestemmelse og fastlæggelse af
handlingskonsekvenser.

Forskningsvirksomhed / igangværende projekter:
Blødningsmønstret hos 45-54 årige kvinder i Dan-
mark (Karen Astrup).

Tidlig intervention mod alkoholmisbrug i al-
men praksis. Sædvaner – Holdninger – Roller
(Sverre Barfod, Arvid F. Jørgensen, Eli Sørensen,
Per Vendsborg, Annelise Zachariassen).

Alment praktiserende lægers engagement i be-
handling og forebyggelse af alkoholproblemer
(Sverre Barfod, Anders Beich, Arvid F. Jørgensen,
Eli Sørensen, Henrik Skall Sørensen, Per Vends-
borg, Annelise Zachariassen).

Tidlig rådgivning af alkoholstorforbrugere i al-
men praksis (Anders Beich).

Udvalgte etniske gruppers kontaktmønstre til
almen praksis i Københavns kommune (Lise
Dyhr).

Formelle og informelle sociale ressourcers be-
tydning for forløbet af sygdom, eks. ryglidelser
(Dorte Gannik).

Netværk for samfundsvidenskabelig sygdoms-
forskning (Dorte Gannik, Hysse Forchhammer,
Vibeke Klitgaard, Lene Koch, Laila Launsø).

Tidlig rådgivning af alkoholstorforbrugere i al-
men praksis (Lars J. Hansen).

Opsporing af astma bronchiale i 5-års alderen i
almen praksis (Christian Hermann).

Allergiudredning i almen praksis – 750 patient-
forløb i perioden 1977-1993 (Arvid F. Jørgensen).

Ukonventionel kræftbehandling – 5-års for-
løbsundersøgelse af kræftpatienter i alternativ be-
handling (Henrik Langgaard).

Diabetesomsorg i almen praksis (Niels de Fine
Olivarius).

Lægers territorier i den primære sundhedstje-
neste (Niels de Fine Olivarius, Leif Berggren, Ul-
rik Hesislev).

Danskernes viden om sukkersyge (Christina
Hundrup, Bettina Gregersen, Niels de Fine Oliva-
rius).

Nogle metodeproblemer ved sygdomsopgørel-
ser i almen praksis (Poul A. Pedersen).

Praktiserende lægers kompetence ved allergi-
diagnostik (Arvid F. Jørgensen, Poul A. Pedersen).
Astma og allergisk rhinitis i almen praksis (Poul A.
Pedersen).

Langtidsprognose ved lændesmerter i en almen
praksis (Poul A. Pedersen).

Forekomst af resistente bakterier ved akut otitis
media hos børn (Jørgen Lous, Århus, Poul A. Pe-
dersen).

Patientcentreret registerforskning (Hanne
Thorsen, Hanne Hollnagel (Afd. for almen medi-
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cin, KU), Inga Lunde (Forskningsenheden i Ring-
købing), Niels Olivarius, Poul A. Pedersen).

Prognosen ved makroskopisk og mikroskopisk
hæmaturi i almen praksis (Valdemar Hvidt, Chri-
stian Pedersen, Poul A. Pedersen, Lars Bo Svend-
sen).

Fremlæggelse ved kongresser og møder:
Astrup K: »Kvinders overgangsalder« Ladies Circ-
le, Glostrup; »Blødningsforstyrrelser hos kvin-
der«, Specialeuddannelsen i almen medicin,
Odense; »Gynækologi for praksisreservelæger«,
Introduktionskursus for praksisreservelæger. Kø-
benhavns Amt og Københavns Kommunes Sund-
hedsdirektorat; »Blødningsforstyrrelser hos kvin-
der« og »Hormonal substitutionsbehandling«, Re-
turnday for uddannelsesamanuenser i Køben-
havns Amt; »Patterns of bleeding in women aged
45-54 years« EGPRW, European General Practice
Research Workshop, Wäxjö, Sverige; »Overbe-
handling«, oplæg til gruppearbejde. Almenmedi-
cinsk forskningsseminar, Køge; »Gynækologi i al-
men praksis«. Lægedage, Århus. 

Barfod S: »Treatment of alcohol problems in
general practice by the method of controlled drin-
king«. Poster ved 10th Int. Conference on Alco-
hol, Liverpool; »Forebyggelse og behandling af al-
koholmisbrug ved tidlig intervention i almen
praksis«, Seminar arrangeret af DSAM i samarbej-
de med Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen,
SFU og PLO; The Annual Meeting of Principal In-
vestigators of Phase III WHO Collaborative Study
on Implementing Health Promotion and Early In-
tervention Strategies in Primary Health Care, Kø-
benhavn (Chairman); Poster ved Lægedage 96
(PLO/DSAM), Århus; »Hvad kan man ønske sig
fra sundhedssektoren«. Paneldeltager ved Sund-
hedsstyrelsens seminar for de frivillige alkoholor-
ganisationer. Vilvorde. 

Beich A: »Rådgivning af alkoholstorforbrugere
i almen praksis«. Indlæg ved Forskningsdag, Am-
ternes Hus, København. 

Dyhr L: Gruppeleder og ordstyrer ved Almen-
medicinsk forskerseminar, Køge; »Det danske
sundhedsvæsens behandling af udenlandske kvin-
der«, paneldeltager med indlæg ved høring af-
holdt af Udlændingestyrelsen; »Kommunikation
med indvandrerkvinder«, Medicinsk-kirurgisk fæl-
lesmøde, Sundby Hospital. »Mødet med indvan-
drerkvinder. Eksemplificeret ved tyrkiske kvinder
fra landdistrikter«, staffmeeting på Hvidovre
Hospital samt Schæffergården. 

Gannik D: Oplæg og diskussion om Samfundsvi-
denskabelig sygdomsforskning, Sociologiska Insti-
tutionen, Lunds Universitet, samt i forskningsmil-
jøerne for almen medicin, Panum, København;
»Subjektivitet og kontrollerede kliniske under-

søgelser«, oplæg ved Netværk for samfundsviden-
skabelig sygdomsforsknings seminar om kontrol-
lerede kliniske undersøgelser; »Den kvalitative
forsknings validitet«, oplæg ved Almenmedicinsk
forskningsseminar, Køge; »Lægerollen«, oplæg til
workshop, Lægedage 96. Undervisning i projekt-
arbejde på Specialeuddannelsen for almen medi-
cin, København.

Hansen, L. J: »Tidlig rådgivning af alkoholstor-
forbrugere i almen praksis, EPRGW. Malta.

Olivarius NdeF: Medarrangør af Almenmedi-
cinsk Forskningsseminar 1996, Køge; 5-year mor-
tality of 1323 newly diagnosed diabetic patients
aged 40 years or more, 30. Deidesheimer Ge-
spräch (med statistiker AH Andreasen); »An In-
terventional model for improving quality of diabe-
tes care in general practice. The Danish study, Dia-
betes Care in General Practice«, (med statistiker
AH Andreasen) og »Mortality the first 6 years after
diabetes diagnosis in a group of NIDDM aged
years at diagnosis«, European Diabetes Epidemio-
logy Study Group, 31st Annual Meeting. Ostuni;
»Improving quality of diabetes care in the primary
health care sector«, Inaugural Meeting of the St.
Vincent Declaration Primary Care Diabetes
Group. Lissabon (med statistiker AH Andreasen);
»An interventional model for improving diabetes
care in general practice. The Danish study, Diabe-
tes Care in General Practice«, Int. Epidemiologi-
cal Association, 14th Int. Scientific Meeting. Na-
goya; »Improving diabetes care in general practi-
ce. A Danish interventional model«, North Ameri-
can Primary Care Research Group, 24th Annual
Meeting. Vancouver; »Den praktiserende læge har
nøglen til god diabetesomsorg«, Forskningsfon-
dens Temadag. København; »Hullerne i den al-
menmedicinske forskning«, Almenmedicinsk
Forskningsseminar, Køge. 

Pedersen PA: Centre for Health Services Re-
search, University of Birmingham. Besøg af ca. 25
forskere og administratorer m.v. Forelæsninger og
instruktionsbesøg i Ballerup kommune (i samar-
bejde med Afd. for social medicin); »Kvalitetsud-
vikling i almen praksis«, Foredrag ved efteruddan-
nelsesmøder for praktiserende læger i Køben-
havn; »Kvalitet og kvalitetsudvikling«, Københavns
Amts Kvalitetsudviklingsudvalg; Mødeleder og
gruppeleder: »Klinikerens tavse viden«, Almen-
medicinsk forskerseminar, Køge; Fonden vedr. fi-
nansiering af forskning i almen praksis og sund-
hedsvæsenet i øvrigt: Temadag – hvem skal be-
stemme forskningen i Danmark. Mødeleder:
»Sundhedstjenesteforskning i almen praksis«. 

Vigtigste faglige hverv:
Lise Dyhr: Medlem af DADL’s sundhedskomité og
DSAM’s forskningsudvalg.
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Dorte Gannik: Underudvalg om samfunds- og
adfærdsfag vedr. Institut for Folkesundhedsviden-
skab. Leder af Netværk for samfundsvidenskabelig
sygdomsforskning. Observatør i Dansk Selskab for
Almen Medicins bestyrelse. Vejleder for Ph.D.-stu-
derende ved Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
og Forskerakademiet.

Christian Hermann: Amtsrepræsentant i Dansk
Selskab for Almen Medicin. Bestyrelsesmedlem i
Lyngby-Tårbæk Lægeselskab. Medlem af lægeligt
kommunalt samarbejdsudvalg i Lyngby-Tårbæk
kommune.

Niels de Fine Olivarius: Sundhedsstyrelsens føl-
gegruppe vedrørende diabetesbehandlingen i
Danmark. DSAM’s repræsentant i følgegruppen
for projektet »Bedre sundhed for mor og barn«
ved Center for Epidemiologisk Grundforskning.

Poul A. Pedersen: Formand for arbejdsgruppe
under Udvalg for medicinsk teknologivurdering,
Sundhedsstyrelsen, vedr. allergidiagnostik. Med-
lem af Forskningsudvalget for Københavns amts
sygehusvæsen. Medlem af DSAM’s diabetesgruppe
og allergigruppe. 

Publikationer:
Andersen C.: Forskeroprør mod den biomedicin-

ske tankegang. Interview med Netværk for Sam-
fundsvidenskabelig Sundhedsforskning. Uge-
skrift for Læger 158: 2291, s. 1996.

Astrup K.: Problemer med blødningerne ? Helse
September, s. 1996.

–: Blødningsforstyrrelser ved klimakteriet skal
kortlægges (interview). Helses lægeudgave Sep-
tember, s. 1996.

–: Forskningsprojekt skal komme overundersøgel-
ser til livs (interview). Nyhedsbrev fra Det sund-
hedsvidenskabelige Fakultet December, s. 1996.

Barfod S.: Så stil dog det spørgsmål ! Alkoholpoli-
tisk Magasin 4 (3), s. 14-15, 1996.

–, Jørgensen A.F., Sørensen E., Sørensen H.S.,
Vendsborg P., Zachariassen A.: Tidlig interventi-
on mod alkohol-problemer. Månedsskrift for
Praktisk Lægegerning 74 (11), s. 1303-1307,
1996.

Beich A.: Rådgivning af storforbrugere af alkohol.
Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 74 (12),
s. 1361-1371, 1996.

Dyhr L.: Det almene i det anderledes. Belysning af
problemer i mødet mellem praktiserende læger
og tyrkiske indvandrerkvinder i Danmark, set
fra en klinisk synsvinkel (Ph.D.-afhandling).
1996, s.

–: De er så anderledes – Bedre brug af tolke. (Inter-
view med LD). Sygeplejersken 48, s. 6-11, 1996.

–, Schmidt L.: Interviewet som forskningsmetode.
i: Humanistisk forskning inden for sundhedsvi-
denskab, s. 154-168, København 1996.

–, Schmidt L.: Interviewet som forskningsmetode.
i: Humanistisk forskning inden for sundhedsvi-
denskab, Inga Marie Lunde og Pia Ramhøj, s.
154-68, København 1996.

Egsgaard J., Pedersen R., Beich A., Strunge H.:
Sundhedsstyrelsen: Alkohol og forebyggelse –
det kan nytte. Månedsskrift for Praktisk Læge-
gerning 74 (9), s. 995-998, 1996. 

Gannik D., Launsø L.: Kontrollerede kliniske un-
dersøgelser – forsvar, kritik og refleksioner.

–, Launsø L.: Indledning. i: Kontrollerede kliniske
undersøgelser – forsvar, kritik og refleksioner,
D. Gannik og L. Launsø, s. 5-11, København
1996.

–: Subjektivitet og kontrollerede kliniske under-
søgelser. Selvvalgsmetoden som model. i: Kon-
trollerede kliniske undersøgelser – forsvar, kri-
tik og refleksioner, D. Gannik og L. Launsø, s.
37-49, København 1996.

Gannik D.E.: Hvad er almen medicin – fagets
identitet til debat. Practicus 20 (101), s. 6-11,
1996.

–: Introduktion om Samfundsvidenskabelig syg-
domsforskning. Månedsskrift for Praktisk Læge-
gerning 74 (5), s. 619-623, 1996.

Langgaard H.: Alternativ behandling og randomi-
serede kliniske undersøgelser. i: Kontrollerede
kliniske undersøgelser – forsvar, kritik og reflek-
sioner, D. Gannik og L. Launsø, s. 80-93, Køben-
havn 1996.

Nygård B.: Genital klamydia hos unge kvinder i
Ringkøbing Amt og København Kommune. En
epidemiologisk og sundhedsøkonomisk analyse
på baggrund af rutineundersøgelse i almen
praksis (Ph.D-afhandling). København-Århus-
Odense 1996, s.

Olivarius N.d.F.: En almenmidiciner til epidemio-
logkongres. Det 14. internationale møde i the
International Epidemiological Association (re-
ferat). Practicus 20 (108), s. 334-336, 1996.

–: Konturer af en diabetiker. Interventionsstudie
skaffer almen praksis vigtig viden om aldersdia-
betes. Helses lægeudgave 2, s. 4-5, 1996.

–: Diabetesbehandling i almen praksis (inter-
view). TV-udsendelse: »Henius og Helse«, s.
1996.

–, Olsen J., Ulsø M., Lous J.: Artikelserie om pro-
jektet »Bedre sundhed for mor og barn«. Practi-
cus 20 (102), s. 53-63, 1996.

–, Lauritzen T.: Europas praktiserende læger dis-
kuterer diabetes. Stiftende møde i the St. Vin-
cent Declaration Primarty Care Diabetes Group
(referat). Practicus 20 (108), s. 329-330, 1996.

Pedersen P.A.: Allergiske sygdomme. Forslag til or-
ganisation af forebyggelse, diagnostik og be-
handling. Central Forskningsenhed for Almen
praksis, s. 1996.
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–: Nytten af ukontrolleret klinisk erfaring. i: Kon-
trollerede kliniske undersøgelser – forsvar, kri-
tik og rekleksioner., D. Gannik, L. Launsø, s. 50-
55, København 1996.

–: Årbog 1995. i: Årbog 1995, Paul Backer, s. 797-
798, København 1996.

Schmidt L., Dyhr L.: Det kvalitative forskningsin-
terview. i: Samfundsmedicinske forskningsme-
toder, L. Kock, S. Vallgårda, s. 19-38, Køben-
havn 1996.

Afdelingen for Eksperimentel Medicin

Afdelingen er oprettet i 1976 under navnet Dyre-
afdelingen i forbindelse med Det lægevidenskabe-
lige Fakultets indflytning på Panum Instituttet. I
takt med overflytningen af institutter er de lokale
dyrehuse blevet nedlagt, og dyreteknikerpersona-
le samt funktioner overflyttet hertil. I 1995 er der
indgået et samarbejde mellem Rigshospitalet og
Fakultetet om samdrift af de dyreeksperimentelle
faciliteter. Afdelingens navn blev ændret fra Dyre-
afdelingen til Afdelingen for Eksperimentel Medi-
cin. RH’s dyrehus med laboratorier i Michealsen
bygningen er nedlagt. Funktioner herfra er flyttet
til det tidligere dyrehus ved Farmakologisk Insti-
tut, Henrik Harpestrengsvej, der er moderniseret.
Der er desuden etableret 11 dyrelaboratorier i til-
knytning til disse dyrerum. På Panum Instituttet
er der foretaget ombygninger for at kunne indpla-
cere den eksperimental-kirurgiske aktivitet. Perso-
nalet fra RH – i alt 8 årsværk – er overflyttet til Fa-
kultetet. Fakultetet og RH råder over tre dyrehu-
se: Teilumbygningens, der betjener den pato-ana-
tomiske sektor og enkelte brugere på RH, RH-af-
snit 5703 på Henrik Harpestrengsvej (tidligere
Farmakologisk Institut), der sammen med afsnit-
tet på Panum Instituttet betjener brugere ved de
andre prækliniske sektorer og RH. Der ydes også
assistance til andre KU institutter og institutioner
uden for KU. Afdelingens samlede areal omfatter
ca. 5.800 m2. Der er muligheder for opstaldning af
mange arter af forsøgsdyr incl. primater i 80 tids-
svarende dyrerum. Afdelingen er sektioneret i fle-
re afsnit, således at der kan udføres forsøg på dyr
på forskellige hygiejniske niveauer (konventionel-
le, »SPF«, gnotobioter, kimfri dyr). Afdelingen rå-
der over et moderne kirurgisk afsnit samt en ræk-
ke laboratorier til dyreeksperimentelt arbejde
incl. et mindre isolationsafsnit til infektionsforsøg.
Afdelingen ledes af en bestyrelse på fire medlem-
mer. To er udpeget af dekanatet og to er udpeget
af RH’s direktion. Afdelingen finansierer udover

driftsmidlerne ca. 8 TAP-årsværk og 0.5 VIP-års-
værk via interne brugerbetalinger og indtægts-
dækket virksomhed.

Aktiviteter:
Service: Dyreafdelingen er en fælles serviceafde-
ling, der yder assistance vedrørende dyreforsøg.
Dyreafdelingen fremskaffer forsøgsdyr i et vist om-
fang ved egen avl samt ved indkøb, passer dyrene
og yder bistand ved indgreb og prøvetagninger.
Afdelingen rådgiver desuden i forsøgsdyrfaglige
problemer herunder forsøgsplanlægning og eti-
ske spørgsmål. Afdelingen har siden 1994 haft
eget laboratorium for mikrobiologisk kontrol –
primært af egne forsøgsdyr. Laboratoriets service-
ydelser tilbydes også eksternt, idet der er et stigen-
de behov for sundhedskontrol af forsøgsdyr hos
både producenter og brugere. I forbindelse med
overflytning af RH aktiviteter er mulighederne for
eksperimentalkirurgisk service blevet stærkt for-
bedret. Med henblik på at opnå en bedre sikker-
hed omkring indslusningen af transgene dyr er
der indrettet en ny enhed. Isolatorafdelingen er af
samme grund blevet udvidet og forsynet med nyt
supplerende udstyr.

Undervisning: Afdelingen afholder kurser i for-
søgsdyrkundskab: Et 30 timers kursus, der giver de
nødvendige forsøgsdyrfaglige kvalifikationer for
at kunne søge selvstændig forsøgsdyrstilladelse.
Kurset har været afholdt 2 gange: For humanbio-
logistuderende (24 deltagere) for hvem kurset er
obligatorisk og for veterinærstuderende, Ph.D.-
studerende og eksterne (industrien, videnskabeli-
ge institutioner m.v.) (72 deltagere). Der er af-
holdt kursus i eksperimental kirugisk teknik og
mikrokirurgi (30 deltagere). Desuden arrangeres
flere forskellige kurser i kirurgisk teknik (»A-kur-
ser«) for læger under specialuddannelse i kirurgi.
Afdelingen underviser lejlighedsvis ved andre in-
stitutioners/firmaers kursusvirksomhed. Afdelin-
gens dyrlæger forelæser hvert semester for medi-
cinstuderende om anvendelse af forsøgsdyr i
biomedicinsk forskning. De studerende tilbydes
efterfølgende en rundvisning. På grund af et stort
behov for oplysning om anvendelse af forsøgsdyr
har afdelingen regelmæssigt besøg af skoleelever,
laborantelever m.v. der orienteres om afdelingens
arbejde. Afdelingen har udarbejdet et skriftlig ma-
teriale om emnet, der udleveres til interesserede.

Forskning:
Der er fortsat arbejdet omkring forbedring af me-
toder til diagnostik af infektioner i forsøgsdyr. Af-
delingen har samarbejde med Rijskinstitut voor
Volksgezondheit en Meilieuhygiene i Bilthoven,
Holland, omkring validering af forskelige meto-
der til påvisning af infektion med Encephalitozoon
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cuniculi hos kaniner. Med Finsenlaboratoriet på
RH samarbejdes omkring beskrivelse af ætiologi,
patologi og terapi af rektalprolapser hos transge-
ne mus. Afdelingen er ved at udvikle metoder til
påvisning af infektion med Actinomyces hos kanin.
Laboratoriets program af serologiske tests er i
1996 blevet udvidet til også at omfatte test for He-
licobacter hepaticus hos mus og Parainfluenzavirus
type 3 hos marsvin, således at man i dag kan tilbyde
serologisk undersøgelse for 30 forskellige infektio-
ner. Der samarbejdes fortsat med Institut for
Pædagogik, Retorik og Filosofi vedr. forsøgsdyrs-
etik.

Rejser:
H. J. Skovgaard Jensen har i juli 96 besøgt forsøgs-
dyrinstitutioner ved University of Washington i
Seattle. H. J. Skovgaard Jensen og Axel Kornerup
Hansen underviste i oktober på et fælles-Nordisk
forsøgdyrskursus i Trakai i Litauen. Axel Korne-
rup Hansen deltog i juni i FELASA’s 6. Kongres i
Basel.

Udgivelse/redaktion:
Hans-J. Skovgaard Jensen og Axel Kornerup Han-
sen er medredaktører af Scandinavian Journal for
Laboratory Animal Science.

Kollegialt arbejde:
Hans-J. Skovgaard Jensen er medlem af uddannel-
sesudvalget for landbrugsuddannelserne ved Kol-
ding Tekniske Skole. Han er desuden medlem af
sektorledelsen i statssektoren under Ansatte Dyr-
lægers Organisation. Axel Kornerup Hansen er
medlem af en fælles europæisk arbejdsgruppe,
der i samarbejde med European Association for
Accreditation of Laboratories skal udarbejde ret-
ningslinier for akkreditering af laboratorier, der
udfører sundhedskontrol af forsøgsdyr.

H. J. Skovgaard Jensen

Stab:
VIP:
Hansen, Axel Jacob Kornerup: Dyrlæge; Jensen,
Hans-Jørgen Skovgård: Dyrlæge.

TAP:
Ahlstrand, Rikke Marie: Dyreassistent; Arps, Hei-
di: Dyreassistent; Bang, Klaus: Dyreassistent;
Fordsmann, Jan Thorleif: Betjent; Friis, Annelise:
Dyrepasser; Hansen, Kirsten:  Dyreassistent; Han-
sen, Lene: Dyreassistent; Højkilde, Lisa: Dyreas-
sistent; Ilfeldt, Lisbeth: Overassistent; Jensen, Bir-
gitte Theilmann: Praktikant; Johansen, Jan Erik:
Betjent; Johnsen, Johnny: Praktikant; Juul, Char-
lotte B: Laboratoriemester; Juul,Petersen Betina:
Dyreassistent; Jørgensen, Mette: Dyreassistent;

Klarskov, Letty: Vetarinærsygepl.; Kristensen, Ben-
te Langelund: Dyreassistent; Kristensen, Line
Bjørndal: Dyreassistent; Kurland, Lennart: Dyreas-
sistent; Larsen, Anne-Grethe: Dyreassistent; Lar-
sen, Dennis Rømer Lørup: Praktikant; Larsen, Jør-
gen: Dyreassistent; Larsen, Malene Anja: Prakti-
kant; Olesen, Mette Værum: Dyreassistent; Olsen,
Mette Gerd: Dyreassistent; Pedersen, Mette Char-
lotte: Dyreassistent; Pedersen, Mona: Dyreas-
sistent; Rasmussen, Ena Raahauge: Dyreassistent;
Rasmussen, Morten: Praktikant; Ronald-Ander-
sen, Gitte: Dyreassistent; Skov, Tina: Dyreassistent;
Stormm, Jørgen Bøgh: Dyreassistent; Swinton,
Klaus: Dyreassistent; Sørensen, Gitte Frejlev: Dyre-
assistent; Sørensen, Marianne: Dyreassistent; Tag-
mos, Helene:  Dyreassistent; Thisted, Neel: Dyre-
assistent; Thomsen, Palle:  Staldmester; Vits, An-
dre: Laboratoriemester; Worm, Kenneth René:
Dyreassistent; Ørngreen, Anne-Marie:  Laborato-
riemester.

Sundhedspsykologi

(Almen og Klinisk Psykologi)
Sundhedspsykologi er en selvstændig del af den
psykologiske videnskab og det psykologiske prak-
sisfelt. Faget udspringer af og er forankret i Almen
og Klinisk Psykologi, og retter sig mod anvendel-
sen af psykologisk teori og metode indenfor sund-
hedssektoren.

Psykologi blev indført som et selvstændigt fag i
lægestudiet i 1967 og i tandlægestudiet i 1986. Fra
1. september 1992 blev det fælles eksamensfag for
både læge- og tandlægestuderende, omfattende
90 timer. Fra 1996 er en del af undervisningen ble-
vet integreret med almen medicin for at styrke det
kliniske aspekt af faget. Faget har et selvstændigt
annuum, men ingen institutstatus, dog er der rela-
tioner til Odontologisk Institut, Klinik for Psykolo-
gisk Behandling og Forskning, der blev oprettet i
1988, og hovedsageligt behandler patienter med
angstsymptomer, herunder odontofobi. I 1990 fik
faget et adjungeret professorat, og i 1991 blev fa-
gets indhold og struktur beskrevet i en detaljeret
vejledning. Ved årets udgang fratrådte professor,
dr.med. Alice Theilgaard efter at have været fagets
leder i 30 år.

Forskningsvirksomhed:
Evaluering af effekten af psykoterapi på en psykia-
trisk afdeling (Birgitte Bechgaard).
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Smertebeskrivelse og angst
(Erik Friis-Hasché i samarbejde med Barry Hut-
chings, Institut for Klinisk Psykologi, DHF, Køben-
havns Universitet).

Den psykologiske, sociale og kulturelle forståelse
af angst, depression og smerte i befolkning og
sundhedsvæsen
Projektet er finansieret fra forskningsrådenes pul-
je: Tværvidenskabeligt Sundhedsprogram og er
udarbejdet i samarbejde med Den Medicinske
Forskningsenhed i Ringkøbing Amt. Det omfatter
6 delprojekter, hvis hovedformål er: – At få en ak-
tuel og bedre psykologisk, social og kulturel for-
ståelse for angstens, depressionens og smertens
udtryk og mestring, og – at implementere denne
forståelse til Sundhedsfremmende aktiviteter i be-
folkning, sygehusvæsen og den primære sund-
hedssektor, særligt med henblik på anvendelse af
kognitiv adfærdsterapi. Delprojekterne er: Epide-
miologi og diagnostik; kommunikation og kultur;
somatisering og mestring; implementering og in-
tervention; økonomisk konsekvens og filosofisk
konsekvens (Ph.D.-studerende: Mette Kold Jensen
og Lisbeth Bindslev. Vejleder: Erik Friis-Hasché,
Inga Marie Lunde og Thomas Nielsen. Projekt-
medarbejder, antropolog, mag.art. Hanne Jessen
Busch).

Psykologiske forhold ved primær brystrekonstruk-
tion hos mamma cancer patienter
(Stephan Jørgensen. Vejleder: Alice Theilgaard).

Psykologisk intervention ved akut somatisk syg-
dom
(Michael Linde, Ph.D.-projekt. Vejleder: Birgitte
Bechgaard).

Psykologiske virkninger af intensiv tværfaglig
behandling af kronisk lænderygbesvær og psyko-
logiske undersøgelsesmetoder
(Svend Ostenfeld, Ph.D.-projekt. Vejleder: Alice
Theilgaard).

Metaforer i terapiens tjeneste
(Alice Theilgaard i samarbejde med Murray Cox,
Broadmoore Hospital, England).

The Poetics of the Stranger
(Alice Theilgaard i samarbejde med Shyam Cewa-
sjee, Balliot College, Oxford, England).

Undervisning:
Fagets professor og lektorer har i årets løb udar-
bejdet en ny revideret fagbeskrivelse og deltaget i
den nye samundervisningsstruktur for 1.-2. seme-
ster mellem psykologi og almen medicin.

Alice Theilgaard har holdt heldags-seminar:
»Shakespeare and Human Nature«, og holdt fore-
læsninger om »Shakespeare as Prompter in
Psychotherapy« i forskellige faglige selskaber.

Erik Friis-Hasché har holdt 3 foredrag om
Angst, Smerte og Risikobørn for sundhedsperso-
nalet i Ringkøbing og Fyns Amter.

Deltagelse i kongresser, symposier, konferencer
m.v.:
Erik Friis-Hasché har deltaget i nationale konferen-
cer om livstilssygdomme, risikotænkning, sund-
hedsministeriets strategiplaner, kvalitativ forsk-
ning og nordisk seminar om perspektivering af sy-
gehusenes udvikling. Har endvidere haft indlæg på
møder i Syddansk og Østdansk Universitetsfora.

Anden virksomhed:
Erik Friis-Hasché har været medlem af et profes-
sorbedømmelsesudvalg i adfærdsvidenskab ved
Bergens Universitet og er medlem af fondsbesty-
relserne for Fonden for Lægevidenskabelig Forsk-
ning m.v. ved sygehusene i Ringkøbing, Ribe og
Sønderjyllands Amter og Den Samfundsmedicin-
ske Forskningsfond s.s. Er tillige lektor i pædo-
donti, Odontologisk Institut og har fra 1. maj 1995
fået delvis orlov for at varetage en stilling som
forskningschef (deltid) ved Den Medicinske
Forskningsenhed i Ringkøbing Amt med særlig
henblik på Sundhedspsykologisk og Sundheds-
pædagogisk forskning.

Birgitte Bechgaard er chefpsykolog ved Psykia-
trisk afdeling, Hvidovre Hospital, og i redaktionen
for Psykiatri Information og Nordisk Psykologi.

Gerda Winther er chefpsykolog ved Psykiatrisk
afdeling, Nordvang.

Afløsningsopgaver:
Andersen, C.: Psykologiske kønsforskelle. Køben-
havn 1996.

Bonde, B.: Indlæring og hukommelse. Køben-
havn 1996.

Frederiksen, P. H.: Kropssprog. København
1996, 33 s.

Gregersen, N., Nordborg, C.: Stress og coping.
København 1996.

Jensen, L. R., Buchholz, C.: Psykologiske fakto-
rer ved brystkræft. København 1996, 70 s.

Kow, R., Aarnio, C.: Psykologiske aspekter af
børns indlæggelse. København 1996.

Petersen, S. B.: Nonverbal kommunikation mel-
lem mor og barn. København 1996.

Erik Friis-Hasché
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Medicinsk-Historisk Museum

Historie:
Museet blev stiftet som en privat institution i an-
ledning af Den Alm. Danske Lægeforenings 50 års
jubilæum i 1907. I 1910 fik museet egne lokaler i
det netop nedlagte Kgl. Frederiks Hospital i Bred-
gade, og i 1917 overtog Københavns Universitet
samlingerne. Fire år efter måtte man forlade loka-
lerne i det gamle hospital til fordel for Kunstindu-
strimuseet, og efter en omflakkende tilværelse til-
kendtes museet i 1929 det tidligere Fysiologiske
Institut i gården til Bredgade 62. I 1946 lykkedes
det museet at få overdraget resten af bygnings-
komplekset Bredgade 60-62, omfattende Det kgl.
kirurgiske Akademi (opført 1786-1787), Titkens
Gaard (opført 1754) og det omtalte fysiologiske
institut (opført 1867).

I disse bygninger blev genstandene opstillet
som studiesamlinger, ordnet efter emne, men i
slutningen af 1960’erne opstod ønsket om at åbne
for et alment interesseret publikum. Samlingerne
blev herefter delt i en offentligt tilgængelig udstil-
ling og studiesamlinger med bibliotek, billedsam-
ling og arkiv. Samtidig oprettedes konservatoraf-
deling, fotoatelier og værksteder. I de seneste år er
der desuden indrettet et område til skiftende ud-
stillinger.

Museumsvirksomhed:
Museet forvalter de videnskabelige samlinger af
medicinsk-historisk karakter ved Københavns Uni-
versitet således, at samlingerne registreres og be-
vares i overensstemmelse med international sæd-
vane, og som forskningsmateriale står til rådighed
for forskningen, bl.a. som emneopdelte studie-
samlinger. Disse er p.t. opdelt i følgende områder:
Anatomi og patologisk anatomi, mikroskopi, ki-
rurgi, epidemier, klinisk biokemi, oftalmologi,
oto-rhino-laryngologi, obstetrik og gynækologi, ra-
diologi og elektroterapi, osteologi, psykiatri, far-
maci, odontologi, alternativ medicin samt numis-
matik. Hertil kommer bibliotek, billedsamling og
arkiv. Til studiesamlingerne er knyttet et antal
ulønnede konsulenter, der alle er specialister in-
denfor deres område.

I beretningsperioden har museet modtaget
mange værdifulde gaver fra offentlige institutio-
ner og private. En omorganisering af studiesam-
linger og fjernmagasiner til mere tidssvarende for-
hold er indledt, ligesom museets samarbejde med
Danmarks Nationalmuseum omkring EDB-regi-
strering og informationsteknologi udbygges.

Museets opgaver omfatter også opretholdelsen
af en offentlig udstilling til belysning af lægevi-

denskabens, farmaciens og odontologiens historie
i Danmark. Til denne virksomhed over for offent-
ligheden knytter der sig bl.a. vejledning af publi-
kum og samarbejde med andre museer og institu-
tioner for at udbrede kendskabet til faget.

I beretningsperioden har museets arbejde været
præget af Kulturby 96. I januar opførtes Norbert
Stockheim’s opera anatomica: »Steno – et billed-
oratorium« i museets auditorium. Det var en me-
get smuk og særpræget forestilling, som trak fulde
huse i den uge, arrangementet varede. Kontra
Kvartettens koncert i februar var ligeledes en fin
oplevelse, og musikerne spillede for et fyldt audi-
torium.

I juni åbnede museet særudstillingen: »Syg i Kø-
benhavn«, hvortil vi fik økonomisk støtte fra Son-
ningfonden, Københavns Universitets kulturby-
gruppe og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Særudstillingen omfattede alle den offentlige ud-
stillings lokaler, hvortil røntgensamlingens store
sal blev inddraget. Mange nye emner blev taget op
med ikke tidligere viste genstande, billeder, bøger
og dokumenter fra museets studiesamlinger og
fjernmagasiner. Udstillingsteknikken blev moder-
niseret, og alt blev indrettet således, at særudstil-
lingen fra 1. januar 1997 kan blive stående som
museets permanente, offentlige udstilling. I for-
bindelse med særudstillingen og kulturbyåret har
museet udsendt en folder og en bog, omhandlen-
de hvert af udstillingens emner samt påbegyndt
en serie: »Medicinsk-Historisk Museums Småskrif-
ter«, hvor der hidtil er udkommet tre hæfter om
folkemedicin og epidemier. I september lykkedes
det takket være midler fra Det sundhedsvidenska-
belige Fakultet at få opsat to meget smukke skabe
udvendig på Akademibygningen. For første gang i
museets 90-årige historie kan vi nu med ekstern
skiltning gøre offentligheden opmærksom på vo-
res eksistens.

I oktober og november fulgte museet særudstil-
lingen op med en forelæsningsrække (10 aftener)
i Folkeuniversitetets regie. Emnet var det at være
syg i København fra middelalder til i dag og blev
besøgt af ca. 35 tilhørere pr. gang.

Endelig lagde museet lokaler til Det sundheds-
videnskabelige Fakultets forelæsningsrække, der
strakte sig fra marts til november.

Eksternt har museet i beretningsperioden leve-
ret vejledning og materiale til flere særudstillin-
ger: »Universitetet og kunsten« i Universitetets
festsal, »Fabeldyr« på Zoologisk Museum, »Porten
til Europa« på Det Kongelige Bibliotek, Brønshøj
Museums udstilling om svenskekrigene, åbnings-
udstillingen i det nyindrettede Gilleleje Museum
og »Kanonbådskrigen 1807-1814« på Korsør Mu-
seum.

Desuden har museet opretholdt og fornyet de
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permanente udstillinger i Tandlægeforeningen
og på Apoteksassistentskolen.

Ved siden heraf har museet besvaret talrige fo-
respørgsler vedrørende genstands- og billedsam-
lingerne samt biblioteket og har udført mindre
undersøgelser for og afgivet udtalelser til en lang
række institutioner og forskere i ind- og udland.
Mange forskere har benyttet museets bibliotek,
billedsamling og arkiv.

Museets udstillinger har været offentligt tilgæn-
gelige med faste omvisninger ons., tors., fre. og
søndag kl. 11.00 og 13.00 og har været besøgt af
11.376 personer.

Undervisning:
I beretningsperioden har der været afholdt en
række ikke-obligatoriske forelæsninger (debatti-
mer) og VKO-kurser for studerende, ligesom et
stort antal studerende har modtaget personlig vej-
ledning til deres OSVAL 1 og -2 opgaver.

Ved siden heraf har museet sammen med Skole-
tjenesten i Københavns Kommune gennemført
særundervisning for 8.-10. klasser med emnet:
»Epidemier i København«, hvortil der er udarbej-
det undervisningsmateriale til både lærere og ele-
ver. Projektet udvides med emnet »Psykiatri«, og
undervisningsmateriale hertil er under udarbej-
delse. I 1996 har 13 skoleklasser med i alt 245 elever
besøgt museet i forbindelse med epidemiprojektet.

Derudover har museets medarbejdere medvir-
ket ved følgende undervisnings- og formidlings-
opgaver:

Lars Ole Andersen: Epidemier i København
(Folkeuniversitetet). Sund og syg før og nu (Syge-
plejerskernes efteruddannelseskursus). Radiopro-
gram Studie 2000.

Anna-Elisabeth Brade: Kirurgisk Akademis bru-
gere i 200 år (Foreningen Medicinsk-Historisk
Museums Venner).

Landbefolkning og læge ca. 1860 – ca. 1920
(Dansk Medicinsk-Historisk Selskab). Danske
lægeurter (Nordsjællands Folkemuseum). Tilret-
telæggelse af forelæsningsrækken: »Syg i Køben-
havn« – forelæsning: Behandlere i Danmark om-
kring år 1900 (Folkeuniversitetet).

Bodil Haarmark: Hvad fejlede københavnerne?
Klostre og hospitaler fortæller (Folkeuniversite-
tet).

Poul R. Kruse: Københavns lægemiddelforsy-
ning – fra håndværk til industri (Folkeuniversite-
tet). Farmaciens historie på frimærker (Dansk Me-
dicinsk-Historisk Selskab). De danske militærfar-
makopeer (Dansk Farmacihistorisk Selskab). Apo-
tekerpriserne i 1500- og 1600-tallet (Norsk Farma-
sihistorisk Selskab).

Leif Marvitz: Foredrag om odontologiske em-
ner.

Ole Munck: Henri Becquerels opdagelse af den
naturlige radioaktivitet (Dansk Medicinsk-Histo-
risk Selskab og Dansk Selskab for klinisk fysiologi
og nuklearmedicin). Røntgen i 100 år (Folkeuni-
versitetet). Radiologi på Medicinsk- Historisk Mu-
seum (Dansk Radiologisk Selskab).

Mogens Norn: Brillernes og øjenspejlets histo-
rie (International Blindehistorisk kongres). Øjet
og synet (Folkeuniversitetet).

Johannes Præstholm: Røntgen i 100 år (Folkeu-
niversitetet). Dansk Radiologisk Selskab og året
1921 (Dansk Radiologisk Selskab).

Inge Reimann: Kirurgi i København (Folkeuni-
versitetet).

Torben Schiødt: Hvad fejlede københavnerne?
Skeletter og præparater fortæller (Folkeuniversi-
tetet).

Kongresser, symposier, konferencer m.v.:
Anna-Elisabeth Brade har deltaget i »The 8th
Congress of the European Association of Muse-
ums of the History of Medical Sciences« i Göte-
borg den 24. – 17. august. Her fremvist og kom-
menteret videofilmen: »The Old Craft of a Che-
mist«. Deltaget som dansk nationalrepræsentant
i» The 1st International Medical Olympiad« og
»The 35th International Congress on the History
of Medicine« på Kos den 31. august – 8. septem-
ber; foredrag: »Homoeopathy in Denmark, The
first ten years«.

Bodil Haarmark har deltaget i »The 1st Interna-
tional Medical Olympiad« og »The 35th Interna-
tional Congress on the History of Medicine på
Kos« den 31. august – 8. september.

Forskning:
Museets forskningsaktivitet er knyttet til »Center
for tværvidenskabelig medicinsk-historisk forsk-
ning ved Københavns Universitets sundhedsviden-
skabelige Fakultet«, og der har været afholdt ni se-
minarer med deltagelse af ca. 20 forskere pr. semi-
nar.

Forskningsprojekter:
Lars Ole Andersen: Placebo- og nocebo-begrebet i
historisk og kulturel belysning.

Anna-Elisabeth Brade: Homøopatien i Dan-
mark.

Anna-Elisabeth Brade: Tegneren Carl Jensen og
lægerne.

Bodil Haarmark: Fattig og syg i 1850’ernes Kø-
benhavn.

Bodil Haarmark: Ældre dansk journalskrivning.
Poul R. Kruse: Lægemiddelterapien i Danmark

i 1600-tallet.
Leif Marvitz: Danske tandlægers arbejdsplads

gennem 125 år.
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Ole Munck: August Krogh-samlingen på Medi-
cinsk-Historisk Museum.

Mogens Norn: Øjeninstrumenternes historie.
Mogens Norn: Københavns Kommunes Øjenaf-

deling’s historie 1864-1996.
Inge Reimann: Om skudsår, belyst ud fra instru-

menter i Medicinsk-Historisk Museum.
Torben Schiødt: Adolph Hannover’s mikrosko-

pi.

Kollegiale organer:
Lars Ole Andersen: Netværk for humanistisk
sundhedsforskning. Center for tværvidenskabelig
medicinsk-historisk forskning ved Københavns
Universitets sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Anna-Elisabeth Brade: Netværk for humanistisk
sundhedsforskning. Center for tværvidenskabelig
medicinsk- historisk forskning ved Københavns
Universitets sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Network for Homoeopathic Research at Robert
Bosch Stiftung i Stuttgart. European Coorporati-
on in the Field of Science and Technology –
Unconventional Medicine (COST B4). Internatio-
nal Network for Research on Alternative Therapi-
es (INRAT). European Association for the History
of Medicine and Health. European Association of
Museums of the History of Medical Sciences. 

International Society for the History of Medicine
(dansk nationalrepræsentant). Museumsrådet for
København og Frederiksberg. Hovedstadens Sund-
hedsvæsens Museum (bestyrelsesmedlem). Vejle-
der for læge Christian Graugaard’s Ph.D.-studium
om: »Den skrøbelige normalitet – om lægeviden-
skab og sexualitet fra mellemkrigsårene til i dag«.

Bodil Haarmark: Center for tværvidenskabelig
medicinsk – historisk forskning ved Københavns
Universitets sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Poul R. Kruse: Dansk Farmacihistorisk Selskab
(formand). Dansk Medicinsk-Historisk Selskab
(næstformand). Fonden til Bevarelse af Gammelt
Dansk Apoteksinventar (bestyrelsesmedlem).
Apoteker Aage Schæffer’s Fond (bestyrelsesmed-
lem). Den Danske Nationalkomité for The Inter-
national Union of History and Philosophy of
Science under Det Kongelige Danske Videnska-
bernes Selskab. Forskningskonsulent for Norges
Apotekerforenings fond til fremme av norsk apo-
tekfarmasi. Medlem af L’Academie Internationale
d’Histoire de la Pharmacie. Center for tværviden-
skabelig Medicinsk-Historisk forskning ved Kø-
benhavns Universitets sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet (næstformand). 

Mogens Norn: Dansk Medicinsk-Historisk Sel-
skab (formand). Dansk Oftalmologisk Selskabs hi-
storiske udvalg (formand). Nordisk Medicinsk-Hi-
storisk Selskab (kasserer). Center for tværviden-
skabelig Medicinsk-Historisk forskning ved Kø-

benhavns Universitets sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet (formand).

Johannes Præstholm: Foreningen Røntgensam-
lingens Venner (bestyrelsesmedlem).

Torben Schiødt: Foreningen Medicinsk-Histo-
risk Museums Venner (formand).

Redaktion:
Lars Ole Andersen: Medicinsk-Historisk Museums
Småskrifter.

Anna-Elisabeth Brade: Medicinsk-Historisk
Museums Småskrifter (ansvarshavende). Set &
Sket i Medicinsk-Historisk Museum (ansvarsha-
vende).

Poul R. Kruse: Dansk Medicin-Historisk Årbog.
Theriaca – Samlinger til farmaciens og medici-
nens historie. Bibliotek for Læger (det videnska-
belige panel).

Anna-Elisabeth Brade, lektor, Ph.D., institutleder

Stab:
VIP:
Brade, Anna-Elisabeth: Lektor
Haarmark, Bodil: Forskningsadj.

TAP:
Andersen, Lars Ole: Museumspædagog
Albrechtsen, Kurt Eddy Østerby: Konservator
Christensen, Inger Holm: Assistent
Claesson, Rikke Kirstine: Fotograf
Jørgensen, Folke Blomhøj: Betjent
Pryning, Lasse Erland: Laboratoriebetjent
Winkel, Britt: Teknisk tegner

Publikationer:
Andersen L.O.: Epidemiske sygdomme Medi-

cinsk-Historisk museums småskrifter 3. Køben-
havn 1996, 25 s.

–: Epidemier og København – med vægt på tuber-
kulose og influenza. Set & Sket i Medicinsk-Hi-
storisk Museum 6, s. 23-32, København 1996.

–: Om »expecto-effekten«. Forventninger —- for
banalt, for indviklet eller for overset? Nord Nytt.
Nordisk tidskrift for etnologi och folkloristikk
64, s. 19-31, København 1996.

Brade A.E.: Homeopatiens første 10 år i Danmark.
Set & Sket i Medicinsk-Historisk Museum 6.
årg., s. 6, København 1996.

–: Et højst simpelt og pålideligt universallægemid-
del. Dansk medicinhistorisk Årbog, s. 13, Her-
ning 1996.

–: Die Welt der Meizin und die Haltung der Legi-
slative: Dänemark. i: Weltgeschichte der Ho-
möopathie. Länderschulen – Heilkundige, Mar-
tin Dinges, s. 23, München 1996. 
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–: Københavns Universitets Medicinsk-Historiske
Museum. Om udstillingens emner. København
1996, 46 s.

–: Kloge folk og lærde folk. Medicinsk-Historisk
Museums småskrifter 1, s. 25, København 1996.

–: Lægeurter i familiens sygdomsbehandling. Me-
dicinsk-Historisk Museums småskrifter 2, s. 22,
København 1996.
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De kliniske sektioner

H:S Frederiksberg Hospital

Anæstesiklinikken

Hovedforskningsområder:
Lokalanæstesi specielt med henblik på ambulant
kirurgi.

Christian Christiansen

Urologisk afdeling

Afdelingens hovedforskningsområder:
1. Evaluering af nyere, minimalt invasive behand-
lingsmodaliteter for nyre/uretersten med hoved-
vægt på ekstracorporal trykbølgebehandling og
behandling af uretersten via tynde endoskoper.

2. Prospektive undersøgelser af effekten af nye-
re farmaka og TransUrethral Mikrobølge Ther-
moterapi som ambulant behandling af symptom-
givende, ukompliceret prostatahyperplasi.

3. Prospektiv undersøgelse af effekten af bæk-
kenbundstræning hos kvinder med urininkonti-
nens, vurderet ved urodynamiske undersøgelser
og ultralydscanning af bækkenbunden. Under-
søgelsen foregår i samarbejde med gynækologisk
afdeling. Ph.D.-afhandling indleveret til Køben-
havns Universitet, oktober 1996.

4. Prospektiv analyse af funktionen af en åben
tværfaglig inkontinensklinik med fokus på etable-
ring af minimale relevante udredningsprogram-
mer, konservativ behandling og dennes indflydel-
se på livskvaliteten hos urininkontinente kvinder.
Analysen indgår i Ph.D.-studiet for klinikkens kli-
niske assistent.

5. Deltagelse i internationale prospektive og
fase III multicenterundersøgelser af nyere non-
steroide antiandrogener og farmakologisk kastra-
tion ved avanceret prostatacancer.

Internationalt samarbejde:
Internationalt standardisering af målemetoder og
terminologi til anvendelse i international kvalitets-
sikring af behandling af benign prostatahypertro-
fi. Arbejdet foregår i samarbejde med Universitets-
klinikken i Bristol (professor P. Abrams), Universi-
tetsklinikken i Newcastle – upon-Tyne (professor
David Neal), Universitetsklinikken i Edmonton,
Canada (dr. Derek J. Griffiths), Universitetsklinik-

ken i Aachen (dr. Werner Schäfer) og Universi-
tetsklinikken Hokkaido (professor T. Koyanagi).

Afdelingens kliniske lektor deltager i WHO-
samarbejde vedrørende retningslinier for udred-
ning af patienter med benign prostatahypertrofi.

Internationalt samarbejde vedrørende effekt af
medikamentel behandling af benign prostatahy-
pertrofi. Arbejdet foregår i samarbejde med
Queens University, Kingston, Ontario, Canada
(Professor J. C. Nickel), Flinders Medical Center,
Bedford Park, South Australia (Professor V. R.
Marshall), University of Brussels (Professor C.
Schulman) og Division of Epidemiology and Bio-
statistics, European Institute of Oncology, Milano,
Italien (Professor P. Boyle).

Urologisk afdeling, overlæge, 
dr.med. Jens Thorup Andersen

Psykiatrisk afdeling

Afdelingens hovedforskningsområde:

Biologisk psykiatri
Flere større forskningsprojekter i samarbejde med
regionens andre psykiatrisk afdelinger:

Kognitive forstyrrelser og depressive symptomer
ved skizofreni. Udløsende faktorer ved bipolær af-
fektiv sindslidelse.

DUAG – gruppens undersøgelser om medika-
mentel behandling af depressioner. Med udgangs-
punkt i den psykiatriske afdeling udføres flere en-
dokrinologiske projekter:

a) Vedrørende depressive, specielt i forbindelse
med kombineret konventionel behandling og lys-
behandling for sæsonbetingede depressioner.

b) Kinetikundersøgelse vedrørende gerontopsy-
kiatri klientel.

Socialpsykiatri
Prospektiv interviewundersøgelse vedrørende per-
soner, der har foretaget selvmordsforsøg, psykoso-
ciale forhold undersøges. Prospektiv undersøgelse
vedrørende det retspsykiatriske klientel i afdelin-
gen og vedrørende ambulant behandling. 

Undersøgelse vedrørende sociale forhold for
ældre.

Prospektiv undrsøgelse af patienter behandlet i
distriktspsykiatrisk ambulatorium og behandlings-
center.

3. Internationalt samarbejde:
Speciallægesektion i UEMS-regi.
European algorithms on the Psychopharmacology
of Psychiatric Diseases (Chairman prof. Siegfried
Kasper, Vienna).
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H:S Rigshospitalet

Anæstesi- og Intensiv afdelingerne

Hovedforskningsområder:
1. Neuromuskulært blokerende stoffer, herunder
specielt monitorering af disse stoffers effekt.

2. Genetisk betingede defekter i plasma koline-
sterase og disses kliniske betydning.

3. Kredsløbsregulation under hypovolæmisk
shock og muskelarbejde med evaluering af centra-
le og perifere faktorers betydning – ved hjælp af
regional anæstesi og partiel neuromuskulær blok-
ade. 

4. Kognitive dysfunktioner efter anæstesi og ki-
rurgi.

5. Translokation af endotoxiner fra tarmen hos
intensive patienter og i forbindelse med hjerte-
operationer.

6. Regional blodforsyning i forbindelse med
kardiopulmonal bypass.

7. Splanknikusperfusionsforhold under forskel-
lige former for hjertekirurgi udført på børn og
voksne.

8. Cytokinproduktion i vævsprøver fra lunge-
transplanterede patienter med henblik på belys-
ning af de immunologiske mekanismer involveret
i rejektion/tolerance. 

Internationalt samarbejde:
Glaxo Wellcome(USA): Abnormal plasma choli-
nesterase and reaction to muscle relaxants.

Akzo Nobel, Holland: Afprøvning af nye mu-
skelrelaksantia og nyt monitoreringsudstyr.

EU projekt PC 921768: Improving control of pa-
tient studies in critical care.

Department of Medicine and Physiology, UT
Southwestern Medical Center, Dallas, USA: Kreds-
løbsregulation under arbejde.

EU projekt BMH1-CT93-1290: Prolonged cog-
nitive dysfunction: A preventable postoperative
complication in elderly patients?

Department of Anaesthesia, Hospital for Sick
Children, London: Evaluering af effekten af modi-
ficeret ultrafiltration vs. konventionel ultrafiltra-
tion post-bypass på splanknikusperfusion samt det
postoperative intensive forløb hos spædbørn, der
opereres i ekstrakorporal cirkulation.

Jørgen Viby Mogensen

Klinisk Biokemisk afdeling, KB 3011

Hovedforskningsområder:
1. Hvilke, hvor og hvorledes gener for peptidhor-
moner og neuropeptider udtrykkes; transkriptori-

ske, translatoriske og posttranslatoriske mekanis-
mer. Peptid producerende tumorer samt ekspres-
sion i flere almindelige cancerformer. Regulatori-
ske sekvenser er i peptid-gen promotorer. Udvik-
ling af nye analysetyper fortsættes ligeledes – især
baseret på højaffinitets monospecifikke antistof-
fer. Identifikation af nye peptidhormoner i hu-
mant væv baseret på homologi med invertebrate
peptidsystemer.

2. Identifikation af genmutationer ved arvelige
hæmostasesygdomme (protein C, protein S og
faktor VII-mangel) med henblik på forbedret dia-
gnostik, udvidelse af kendskabet til struktur-funk-
tion og genekspression af hæmostaseproteiner.
Forskning vedrørende plasminogenaktivator-
plasmin systemet, spec. vedrørende fibrinstruktur
relateret til fibrineffektorfunktion, molekylære
former af PAI-1 og deres reaktion med vitro-
nectin, mekanismer for regulation af blodplasmas
koncentration af plasminogen.

Jens F. Rehfeld

Afdelingen for klinisk Fysiologi og Nuklear-
medicin

Hovedforskningsområder:

Positron emissions tomografi (PET)
Forskningsområdet omfatter A) onkologiske PET
undersøgelser med 18fluor-deoxyglucose (FDG)
og receptor ligander (hoved-hals-, testis- og pro-
statacancer og malignt melanom). B) kardio-
vaskulære PET undersøgelser: FDG optagelse og
flowmåling til vurdering af myokardiets »viability«
og flowregulation (iskæmisk hjertesygdom og fy-
siologisk og patologisk venstre ventrikelhypertro-
fi), skeletmusklernes flowregulation m.v. C)
neuro-PET: Metoder til funktionel kortlægning af
hjernen. Hjernetumormetabolisme og behand-
lingseffekt. Psykiatriske sygdomme (obsessive,
compulsive disorder). Sammenligningen mellem
strukturelle (MR) og funktionelle (PET) foran-
dringer. 

Isotopproduktion og radiokemi
Udvikling af generelt anvendelige automater til
produktion af 11-C og 18-F mærkede radiophar-
maca. Fremstilling og anvendelse af ultra-kortle-
vende flowtracere. Udvikling af androgen og mo-
noamin receptor ligander. 

Konventionelle isotopundersøgelser af hjertet
Vurdering og prædiktion af kardiotoksicitet ved
kemoterapi. Vurdering af normalvariationer og
deres indflydelse på myokardieperfusionsscinti-
grafiens rigtighed. 
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Helkropstæller
Målinger af kropssammensætning samt bestem-
melse af absorption af sporstoffer fra fødevarer (i
samarbejde med institut for human ernæring,
Landbohøjskolen).

Internationalt samarbejde:
Prof. Lionel Opie (Cape Town, Sydafrika): Kardio-
logiske PET undersøgelser.

Prof. M. Bourgignon (Paris): Europæisk databa-
se for nuklearkardiologiske undersøgelser.

Dr. Heikki Minn og S. Leskinen (Turku, Fin-
land): Onkologiske PET undersøgelser. 

Bruce Mackay, Medical cyclotron unit, Ham-
mersmith Hospital, London UK: Target-teknologi. 
John C. Clark, Wolfson Brain Imaging Center,
Cambridge, UK: 11-C synteseteknologi. 

R. J. Nickles, Inst. Medical Physics, Madison Wi-
sconsin, USA: Udvikling af 10-C tracer teknik. 

E. R. Danielsen, Huntington Medical Research
Centre, Californien, USA: Heteronukleært betin-
gede NMR-kontrast metoder til bestemmelse af
flow og perfusion. 

Prof. J. Mitchell, University of Texas, Dallas,
USA.

Overlæge, dr.med., klinisk lektor Birger Hesse

Neurocentret

Psykiatrisk afdeling

Udenlandske gæsteforskere:
Derek Eder, cand. psyk.

Afdelingens hovedforskningsområder:
1. Affektive tilstande: Ved hjælp af PET (positron
emissions tomografi) belyses hjernens glukoseme-
tabolisme ved endogen depression (melankoli).
Effekten af ECT og tricykliske antidepressiva må-
les. Endvidere undersøges ECT’s indvirkning på
serotonerg og adrenerg neurotransmission belyst
ved måling af beta-endofin og prolaktinsekretion
hos patienter før og efter behandling. 

For at vurdere funktionen af det serotonerge
nervesystem foretages challengetest med clomip-
ramin ved depressive tilstande.

Lysbehandling af Seasonal Affective Disorder
(vinterdepression).

2) Neuropsykiatri: Kliniske studier omfatter
EEG »Brain Mapping« af patienter med Alzhei-
mers sygdom, temporallaps epilepsi, primær autis-
me, postmenopausalt syndrom. Patienter med ob-
sessiv-kompulsiv sygdom (OCD) undersøges kli-
nisk med PET, neurofarmakologisk og neurofysio-
logisk med henblik på afgrænsning af sygdom-

mens formodede neurobiologiske funktionsfor-
styrrelse.

Eksperimentelle undersøgelser i afdelingens la-
boratorium for eksperimentel neuropsykiatri om-
fatter studier af kindlingfænomenet, induceret
krampeaktivitets indvirkning på astrocytforhold
og synaptisk remodellering, studier af immedia-
te/early genes i forbindelse med CNS-aktivering.
Der udføres studier af alkoholintoxikation og ab-
stinens samt neuroleptikas virkemåde.

3) Spiseforstyrrelser: Prospektiv tværdisciplinær
undersøgelse af unge kvinder indlagt for anorexia
nervosa. Projektets mål er undersøgelsen af effekt
af det bredspektrede behandlingstilbud, som af-
delingen tilbyder patienterne.

4) Klinisk psykologi: Spiseforstyrrelser: Ved-
rørende anorexia nervosa den psykodynamiske
komponent i projektet under afdelingen spisefor-
styrrelser udføres i et tværdisciplinært samarbejde
mellem læger og psykologer.

I samarbejde mellem læger og psykologer retro-
spektiv undersøgelse af psykoterapiforløb med
henblik på at opnå baggrundsinformation til
fremtidig planlægning, og at indsamle viden med
henblik på justering af afdelingens visitationsprak-
sis.

Patenter:
Ingen.

Videnskabelige priser:
Ingen.

Ledende videnskabelige poster:
WHO Collaborative Center for Biological Psychia-
try and Psychopharmacology (professor Tom G.
Bolwig).

Karkirurgisk afdeling RK

Hovedforskningsområder:

Overvågning af infrainguinale arterielle rekon-
struktioner
Projektets formål er at udvikle en metode baseret
på ultralydteknik, hvorved forsnævring kan identi-
ficeres, afklares den enkelte forsnævrings betyd-
ning for strømningsforholdene i bypass’en samt
klarlægge, hvilken behandling der er bedst. Des-
uden søges at afdække faktorer af betydning for
udvikling af stenoser samt histologiske sam-
mensætning af stenoserne.

Intravaskulær ultralyd
Formålet er at evaluere og udvikle intravaskulær
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ultralyd i forbindelse med en række endovasku-
lære procedurer, herunder perkutan transluminal
angioplastik (PTA), stentanlæggelse samt endova-
skulær proteseindsættelse. Desuden sammenlig-
nes teknikken med konventionelle undersøgelses-
metoder: Ultralyd-duplex-skanning, arteriografi
og 3D CT-skanning.

Non-invasiv diagnostik og karakteristik af ater-
osklerose i carotis bifurkaturen
Formålet er at kortlægge og udvikle muligheder-
ne for generering af kvantitativt korrekte ultra-
lydsbilleder med henblik på vævskvantitering. Ca-
rotis plaque karakteristik opnået med traditionel
ekstravaskulær teknik, med intravaskulær og med
3-dimentionel rekonstruktion sammenholdes
med 3-dimentionel CT-skanning, histologi, lipid-
profil og genotype. Desuden sammenholdes
plaquekarakteristik med symptomatologi og na-
turhistorie.

Internationalt samarbejde:

Supragenicular femoro-popliteal bypass: Dacron
(Uni-graft) eller PTFE (Goretex) – Pop-UP
Samarbejde med øvrige karkirurgiske afdelinger i
Danmark samt Malmö Sykehus, Sverige, Regions-
sykehuset Trondheim, Rogaland Sentralsykehus,
Akershus Sentralsykehus, Fjøvik Fylkessykedus,
Norge, Helsinki University Central Hospital og
Tempere University Hospital, Finland.

Intravaskulær ultralyd – IVUS
Samarbejde med karkirurgerne Malmö Sykehus.

Scandinavian Miller-Collar Study –
SCAMICOS
Kirurgisk klinik, Lasarettet Noorköping, Sverige,
samt øvrige nordiske karkirurgiske afdelinger.

Professor, dr.med. Torben V. Schroeder

Kirurgisk afdeling D

Hovedforskningsområder:

Kirurgisk behandling af brystkræft
Afdeling D står for to protokoller. Den ene proto-
kol analyserer langtidseffekten af brystbevarende
terapi overfor mastektomi. En »failure analyse« er
iværksat (82-TM) sammen med en lignende EOR-
TC protokol. Den vurderer værdien af stråleterapi
ved brystbevarende operation hos lavrisikopatien-
ter med mammacancer.

Nyrestensdannelsens patofysiologi hos patienter
med primær hyperparathyroidisme (pHPT)
Nyrestensdannelsen ved pHPT er ufuldstændigt
undersøgt. Det er uafklaret, hvorfor kun en del af
patienterne med pHPT danner nyresten efter vel-
lykket parathyreoidektomi. I aktuelle studier un-
dersøges alle kendte lithopatogenetiske faktorer
hos patienter med pHPT med og uden nyresten
præoperativt samt et år efter parathyreoidektomi.

Urethras fysiologi og patofysiologi vurderet ved
simultane tryktværsnitsarealmålinger
Forskningen aktuelt relateret specielt til pars pro-
statica urethraes fysiologi og patofysiologi.

Mandlig infertilitet
Forskningen aktuelt specielt relateret til vibrati-
onsfremkaldt ejakulation og sædkvalitet hos ryg-
marvsskadede mænd.

Cancer prostatae
Forskningen specielt relateret til epidemiologi, ra-
dikal prostatektomi og nye principper i hormon-
manipulation.

Internationalt samarbejde:
Fertility in spinal cord injured men. University of
Michigan, Ann Arbor. Farmakologisk manipulati-
on af pars prostatica urethrae Klinisk Farmakolo-
gisk Afdeling, Lund. Evaluation of breast irradiati-
on in early-stage, low risk breast cancer patients af-
ter complete tumor excision. Protokol 10932,
EORTC. Breast conservation vs. mastectomy. Uni-
ted States General Accounting office. Ductal carci-
noma in situ (DCIS). EORTC Working Commit-
tee, Amsterdam. Local treatment of brast cancer:
Early Breast Cancer Trialist Collaborative Group
(ebctcg), Oxford. 

J. Kvist Kristensen

Kirurgisk afdeling C

Afdelingens hovedforskningsområder:

1. Gastrointestinal endokrinologi
De igangværende hovedprojekter vedrører virk-
ning og metabolisme af forskellige cirkulerende
gastriner (disputasprojekt for Carsten Palnæs
Hansen): Og regulationen og betydningen af ek-
stragastrisk lipasesekretion (Morten Wøjde-
mann). Desuden delprojekter vedrørende isolere-
de problemstillinger af klinisk eller patofysiolo-
gisk art.

2. Gastroenterologiske cancere
Genetiske, kliniske, kirurgiske og diagnostiske

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet298



problemstillinger især vedrørende oesophagus-,
ventrikel-, lever- og kolerektal cancer. En hovedli-
nie vedrørende diagnostik og stagning af øvre
gastrointestinale cancere ved hjælp af 2 forskellige
endosonografiske teknikker (Mette Siemsen).

3. Inflammatoriske tarmsygdomme
Kirurgiske og kliniske problemstillinger vedrøren-
de behandling af morbus Crohn og colitis ulcero-
sa.

4. Organtransplationer
Udviklingsarbejdet har medført en transplanati-
onsaktivitet på omkring 50-60 levere årligt. Aktivi-
teten har i kort årrække været udskilt som et selv-
stændigt transplantionsafsnit (afdeling V), men er
ført tilbage i afdeling C. Forskningen er koncen-
treret mod kirurgisk teknik, behandlingsresulta-
ter, immunosuppression, anvendelse af leverseg-
menter, behandling af akut leversvigt, kredsløbsre-
gulation under transplantation og tyndtarmstran-
plantation.

prof., dr.med. Flemming Stadil

Børnekirurgisk klinik, Juliane Marie Centret

Hovedforskningsområder:
1) Kryptorchisme og tilhørende udviklingsanoma-
lier. 

2) Medfødte misdannelser, prænatal diagnostik
og dens konsekvenser.

3) Urininkontinens hos børn.
4) Obstruktive urinvejsanomalier.
5) Atresia oesophagi, behandling og senfølger.

Internationalt samarbejde
Nordisk projekt om medfødt hydronefrose, »Nor-
disk Hydro«, med deltagelse af næsten alle nordi-
ske børnekirurgiske klinikker.

Klinisk lektor, Ole Henrik Nielsen

Afsnit for Klinisk Genetik, Juliane 
Marie Centret

Afdelingens hovedforskningsområder:
Molekylærgenetisk diagnostik: Udvikling af meto-
der til hurtig diagnostik af 21-hydroksylase defekt
ved hjælp af solidfase minisekventering; under-
søgelse af gen-dosis hos patienter med spinal mu-
skelatrofi; genotype/fænotype-undersøgelser af
glutarsyreuri, propionsyreæmi og x-bunden oku-
lær albinisme; kliniske og genetiske undersøgelser
af patienter med osteogenesis imperfecta; udvik-
ling af metoder til analyse af mitokondriemutatio-
ner.

Biokemisk diagnostik og patofysiologi: Glutarsy-
reuri; carbohydrate-deficient glycoprotein syn-
drom; osteogenesis imperfecta; peroksisomale
sygdomme; purin-og pyrimidinstofskiftet.

Prænatal diagnostik: Randomiseret, sammenlig-
nende undersøgelse af tidlig amniocentese ved
hjælp af filterteknik og chorion villus biopsi; fluo-
rescens-in-situ hybridisering (FISH) til hurtig dia-
gnostik af kromosomabnormiteter hos fostre;
sammenligning af ultralydsundersøgelse og bioke-
misk screeningsværdi til diagnostik af medfødte
misdannelser; isolation og diagnostik på føtale cel-
ler fra den gravide.

Onkogenetik: Udvikling af metode (comparativ
genomisk hybridisering, CGH) til kromosomana-
lyse uden anvendelse af metafasestudier. Anven-
delse til udforskning af cervixcancers naturhisto-
rie, undersøgelse af mammacancer og testiscancer
samt af konstitutionelle kromosomabnormiteter.

Internationalt samarbejde:
Carbohydrate-deficient glycoprotein syndrom: H.
Freeze, The Burnham Institute, La Jolla, Califor-
nien, USA; T. Martinsson, Avdelningen för Klinisk
Genetik, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sveri-
ge; H. Stibler, Karolinska Sjukhuset, Stockholm,
Sverige (S. Kjærgaard og F. Skovby).

Peroksisomale sygdomme: R. Wanders, Acade-
mic Medical Center, Amsterdam, Holland (E.
Christensen).

Purin-og pyrimidinstofskiftet: A. van Gennip,
Academic Medical Center, Amsterdam, Holland
(E. Christensen).

Osteogenesis imperfecta: B. Steinmann, Kin-
derspital, Zürich, Schweiz, og A. Nichols, Cam-
bridge University, Cambridge, England (A. M.
Lund og F. Skovby).

FISH: Genzyme, USA, Applied Imaging,
USA/Storbritannien; samarbejde om udvikling af
metoder til prænatal diagnostik på føtale celler i
maternelt blod (J. Philip) og samarbejde om ud-
vikling af software til CGH (C. Lundsteen).

EU Concerted Action om Automated Molecular
Cytogenetic Analysis (AMCA) (C. Lundsteen).

Professor, undervisningsansvarlig Flemming Skovby

Pædiatrisk klinik I, Juliane Marie Centeret

Lungeambulatoriet

Vigtigste satsningsområder inden for
forskningen:
1. Udvikling af metode til bestemmelse af lunge-
funktion hos småbørn.

2. Udvikling af metoder til inhalationsbehand-
ling af småbørn.
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Afdeling for Vækst og Reproduktion, Juliane
Marie Centret

Videnskabeligt personale:

Seniorforskere:
Professor, dr.med. Niels E. Skakkebæk.
Afdelingslæge, dr.med. Jørn Müller.
Afdelingslæge, dr.med. Aleksander Giwercman.
Seniorstipendiat, læge, Ph.D. Ewa Rajpert-De

Meyts.
Cand. scient, Ph.D. Anna-Maria Andersson.
Cand. scient Henrik Leffers.
Statistiker Thomas Scheike.
Læge, Ph.D. Anders Juul.
Læge, Ph.D. Katharina Main.

Ph.D.-studerende:
Læge Thomas Hertel.
Læge Kirsten Holm.
Læge Niels Jørgensen.
Læge Eva Mosfeldt Laursen.
Læge Tina Kold Jensen.
Biolog Fan-Jing Meng.
Læge Peter Meidahl Petersen.
Læge Anne Grethe Andersen.
Cand. scient René Hummel.
Cand. scient Marianne Jørgensen.

Udenlandske gæsteforskere:
Ass. professor, dr.med. Jorma I. K. Toppari, Uni-
versity of Turku, Finland.

Forskningslaboranter og lignende:
8 fuldtidsstillinger.

Omsorgsforskere:
Ingen.

Specialestuderende:
Stud. scient Susanne Poll.

Andre forskere:
Biolog Zhou Yue, Beijing, P. R. China. 
Cand. scient Maja Bévort.

Vigtigste satsningsområder inden for
forskningen
Undersøgelser af forstadier til testikelkræft med
henblik på opklaring af årsager til testiscancer og
tidlig diagnose.

Ventetid til graviditet og biologiske markører
for mandlig fertilitet.

Miljøfaktorers betydning for mandlig reproduk-
tion.

Udvikling af computerstyret analyse af sædcel-
lernes motilitet.

Testikelfunktionen hos patienter med testikel-
kræft.

Væksthormons metaboliske virkninger – vækst-
faktorer, bindingsproteiner og temperaturregule-
ring.

Vækst og udvikling hos børn og unge, der tidli-
gere er behandlet for kræft, og patienter med
cystisk fibrose.

Vækst og væksthormonstatus samt effekt af
væksthormonbehandling hos børn med dværg-
vækst på grund af skeletsygdomme.

Molekylærbiologiske og cellebiologiske under-
søgelser af kernelokaliserede hormonreceptorer
og deres effekt på cellevækst og differentiering.
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Føde- og Gynækologisk afdeling Y

Hovedforskningsområder:

1. Gynækologisk onkologi
Afdelingen deltager i en international multicen-
ter randomiseret undersøgelse af værdien af ultra-
lydscanning og bestemmelse af tumormarkører
som en screening for ovariecancer. Desuden un-
dersøges relationen mellem gonadotropin og ova-
riecancer bl.a. i en række dyreeksperimentelle un-
dersøgelser. Human papillomavirus’ betydning
for opståelsen af cervixcancer er genstand for sto-
re epidemiologiske og molekylærbiologiske un-
dersøgelser. Udvikling af nye automatiske kromo-
somanalyser.

Comparative Genomic Hybridization; metode
til kromosomanalyse. Metodestudier og under-
søgelser af cervixcancer og forstadier hertil.

2. Prænatal diagnostik
Der foretages randomiserede undersøgelser af ri-
sikoen ved chorion-villus biopsi, amniocentese og
tidlig amniocentese kombineret med recirkulati-
on og filtrering af fostervandet. Der arbejdes med
en screeningsmetode til hurtig detektion af fostre
med visse kromosomale abnormiteter – trisomi
13, 18 og 21.

Indledt projekt om detektion af føtale celler i
maternelt blod.

3. Diabetes mellitus og graviditet
Svangerskabssukkersyges ætiologi og patogenese,
langtidsvirkninger af svangerskabssukkersyge.
Den diabetiske metabolismes indflydelse på foster-
vækst samt årsagerne til øget hyppighed af konge-
nitte malformationer i det diabetiske svangerskab.
Modeller om kønshormoners indflydelse på glu-
kose- og lipidomsætningen samt det hæmostatiske
system for at vurdere risiko/beskyttende effekt for
opståen af kredsløbssygdomme hos normale kvin-
der og udvalgte risikogrupper.

4. Reproduktionsbiologi
Det drejer sig dels om basalvidenskabelige under-
søgelser af ovarieudvikling, follikelvækst, oocytens
modning og fertilisering samt implantation, dels
om videreudvikling indenfor klinisk asisteret re-
produktion, herunder nedfrysning af embryoner
og donation af oocyter og spermatozoer. 

5. Præterm fødsel
Der arbejdes med infektioners betydning for den
truende for tidlige fødsel. Afprøvning af medica-
menter til forhindring af preterm fødsel.

Internationalt samarbejde:
Screening for ovariecancer i samarbejde med
grupper i London og de nordiske lande.

HPV undersøgelsen i samarbejde med grupper
i USA og Belgien.

Diabetes mellitus og graviditet i samarbejde
med grupper i Liege, Aberdeen, London og
Stockholm.

Detektion af føtale celler i maternelt blod i sam-
arbejde med amerikanske og engelske virksomhe-
der.

Medlem af concerted actions (EU) om toxop-
lasmose og om automatisering af molekylære cyto-
genetiske analyser.

Neonatalklinik GN, Juliane Marie Centret

Hovedforskningsområder:
Hjernens lokale blodgennemstrømning målt med
SPECT og måling af hjernens iltning og blodvolu-
men med nær-infrarød spektrometri. Tidlig ophør
med nasal-CPAP behandling. Vækst og knoglemi-
neralisering. Mucosa-pH og blodlaktat til bedøm-
melse af kredsløbsinsufficiens. Behandling med
eksogent surfaktant. 

Internationalt samarbejde:
NIRS&I: Et Biomed II program under EU. Genop-
livning med hypobar ilt efter hypoksi: Pediatrisk
forskningsinstitut, Oslo, Pediatrisk klinik, Lund. 
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Disputatser og Ph.D.-afhandlinger:
Lotte Skov: ‘Non-invasive brain monitoring with
near-infrared spectroscopy in newborn infants’
(disputats).

Klaus Børch: ‘Quantification of regional cere-
bral blood flow in preterm infants’ (Ph.D.).

Stab:
Sten Petersen, cand.med. Gorm Greisen, dr.med.

Øvrige videnskabelige medarbejdere: 
Klaus Børch, Jan Færch, Nikolai Brun, Hesham
Abdel-Hady, Lars Hove.

Publikationer:
15, heraf 9 originalpublikationer, 6 oversigtsartik-
ler.

(Fuld publikationsliste kan fås hos Gorm Grei-
sen).

Gorm Greisen

Klinisk Immunologisk afdeling

Hovedforskningsområder:
Immungenetik, især med henblik på menneskets
HLA vævstypesystem, dets biologiske funktion og
dets betydning ved transplantation samt dispositi-
onen til  immunologiske sygdomme, især kronisk
ledegigt, dissemineret sclerose og allergi samt dets
mulige rolle ved tumor-immunologi. En vigtig mo-
del er såkaldte transgene mus, der udtrykker be-
stemte humane vævstypegener. Menneskets speci-
fikke immunologiske respons undersøges hos per-
soner, der  vaccineres mod bakterielle infektioner,
hvorefter vi undersøger, hvilke antistofgener, or-
ganismen anvender til dette respons. Det uspeci-
fikke immunologiske respons eksemplificeret ved
det såkaldte mannan-bindende protein, der udvi-
ser genetisk variation både i den kodende del af
genet og i den regulatoriske del, hvilket bestem-
mer koncentrationen af proteinet i blodet; denne
har betydning for dispositionen til forskellige bak-
terielle infektioner. Fremstilling af rekombinante
monoklonale antistoffer rettede dels mod Rhesus-
blodtypeantigener mhp. bedre immunprofylakse
mod erytroblastosis foetalis, og dels mod kom-
plekser bestående af bestemte vævstypemolekyler,
som har bundet specifikke peptider. Transplanta-
tionsimmunologi, bl.a. ved brug af stamceller og
solide organer. Alle disse projekter udføres i sam-
arbejde med andre danske institutioner, især på
Panum Instituttet.

Internationalt samarbejde:
International Histocompatibility Workshops: Om

HLA vævstypesystemets genetik og dets betydning
ved transplantation

Hugh O. McDevitt, Department of Immunology
& Microbiology, Stanford University: Om patoge-
nesen ved autoimmune sygdomme.

Diane Mathis, INSERM, Strasbourg: Om frem-
stilling af knockout mus.

European Science Foundation Network: Om
den generelle og specifikke disposition til allergi.

Rikard Holmdahl, Lunds Universitet: Om dyre-
modeller for rheumatoid artrit og dissemineret
sklerose.
EU Concerted Action: Optimization of target-effe-
ctor interaction of prophylactic anti-rhesus D anti-
bodies (project leader: M. Dziegiel).

Arne Svejgaard

Abdominalcentret, Medicinsk afdeling A

Hepatologisk afsnit

Forskningsområder:

Gc-globulin ved akut leversygdom
Aktin frigives fra bl.a hepatocytter og kan obstrue-
re kapillærer og forårsage lokal iskæmi. Vore un-
dersøgelser viser, at serumværdier af den hepatisk
syntetiserede aktin-scavenger Gc-globulin er
stærkt nedsat hos patienter med akut leversvigt,
særligt hos ikkeoverlevende patienter. Kritisk lave
Gc-globulin værdier er associeret med senere ud-
vikling af multiorgansvigt. Substitutionsbehand-
ling med Gc-globulin til patienter med kritiske Gc-
globulin værdier foreslås.

Patofysiologi ved leversvigt
For at øge forståelsen for patofysiologien ved akut
leversvigt foretages levervenekaterisation på ptt.
med hepatisk coma. Der udføres splanknisk
flowmåling ved hjælp af Fick’s princip. Bedøm-
melse af leverfunktionen omfatter udover flow,
bestemmelse af div. cytokiner, vasoaktive substan-
ser og redoxforhold m.m.

Leverens genekspression af akut fase reaktanter
med henblik på virkningen af leverskade og mal-
nutrition hos rotter
Akut fase responset betegner lokale og systemiske
ændringer, som reaktion på infektion, traumer og
andre stress påvirkninger. En væsentlig del af det
systemiske respons er stærkt øget produktion i le-
veren af akut fase reaktanter, der har vital betyd-
ning. Disse forhold er ufuldstændigt undersøgt
under omstændigheder hvor leverens reaktions-
mulighed er begrænset, enten fordi traumet har
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ramt leveren, eller dens funktion belastes af ab-
norme metaboliske forhold. Det er tidligere påvist
at der sker en prioritering af genekspressionen ef-
ter hepatectomi, antageligt som udtryk for deres
betydning for overlevelse. Det er hensigten at
måle ekspressionen af mRNA (både total specifik
for at vurdere deres indbyrdes prioritering og be-
tydning for overlevelsen under eksperimentel le-
verskade).

Behandling af kronisk hepatitis B og C
Kronisk hepatitis B og C medfører udvikling af
skrumpelever, som kan medføre død af gastroin-
testinal blødning, leversvigt eller primær levercel-
lecancer. Tidlig behandling af de kroniske virale
hepatiter er vigtig. Afdelingen deltager i en inter-
national multicenter undersøgelse af behandling
af kronisk hepatitis B med -Interferon og er pri-
mus motor i to projekter vedrørende kombina-
tionsbehandling af kronisk hepatitis C med -Inter-
feron kombineret med enten granulocyt-makrof-
ag koloni stimulerende faktor eller ribavirin.

Ernæringsbehandling
Den dårlige ernæringstilstand hos ptt. med kroni-
ske leversygdomme skyldes en kombination af
nedsat appetit og øget behov for visse essentielle
næringsstoffer. Den igangværende forskning kon-
centreres om proteinbehov og proteinomsætning,
med det formål at forbedre leverfunktion, im-
munfunktion og fysisk præstationsevne.

Internationalt samarbejde:
European Concerted Action on Viral Hepatitis.

Helmer Ring-Larsen

Medicinsk afdeling, Reumatologisk-Allergologi,
TA
Afdelingen består af 2 specialsektioner (dele af
RHIMA-centret) med selvstændige forskningspro-
grammer og økonomi: 1) En reumatologisk-im-
munologisk sektion: Reumatologisk og Medicinsk-
Immunologisk Klinik med tilhørende Laboratori-
um for Medicinsk Immunologi og 2) en medi-
cinsk-allergologisk sektion: Allergiklinikken med
tilhørende Laboratorium for Medicinsk Allergolo-
gi. 

Reumatologisk-Immunologisk sektion
Klinisk chef: Overlæge Vagn Andersen. Forsk-
ningschef og Laboratoriechef: Professor, overlæge
dr. med. Klaus Bendtzen.

Reumatologisk og Medicinsk-Immunologisk kli-
nik

Hovedforskningsområder:
1) Ekspression af immunglobulingener hos men-
nesket. B-lymfocyt-defekter. Mannan-bindende
protein (MBP): Betydning for reumatologiske syg-
domme (reumatoid arthritis, systemisk lupus ery-
thematosus).

2) Patofysiologiske studier af vasculitis. Syg-
domsklassifikation og epidemiologi ved vasculitis.
Immunsuppressiv terapi af vasculitis. Produktion
og regulation af tumornekrotiserende faktor alfa
ved immuninflammatoriske sygdomme.

3) Ekspression af komplementreceptorer på T-
lymfocytter hos normale og hos patienter med sy-
stemisk lupus erythematosus, Sjögrens sygdom og
under farmakoterapi.

4) Primært Sjögrens syndrom: Udvikling af ter-
minologi, klassifikation og statuskriterier, udvik-
ling af klinisk anvendelige procesvariable (autoan-
tistoffer, cytokiner m.m.), studier af fedtsyrestof-
skiftets betydning.

5) Cytokinprofiler ved autoimmune sygdomme
undersøgt forløbsrelateret ved reumatoid arthritis
og arteritis temporalis.

6) Adhæsiuonspeptiders og cytokiners betyd-
ning for bruskcellers fysiologi, herunder for ma-
trixkomponenter.

Internationalt samarbejde:
EU concerted action (ELSYSVASTRIAL) ved-
rørende immuninflammatorisk vasculitis. Samar-
bejde med flere skandinaviske universitetsafdelin-
ger om Sjögrens syndrom. Efamol Research Insti-
tute, Canada: Cellemembranlipider ved Sjögrens
sygdom. Institutter i Huddinge, Göteborg, Oslo:
Undersøgelse og behandling af hypoimmunglo-
bulinæmi. Publikationer: Der henvises til afdelin-
gens samlede publikationsliste.

Laboratorium for Medicinsk Immunologi
Laboratoriechef: Professor, overlæge, dr.med.
Klaus Bendtzen. Klaus Bendtzen er tillige leder af
Institut for Inflammationsforskning og »Statens
Bioteknologiske Center for Cellulær Kommunika-
tion (CCC)« samt forskningschef i RHIMA-cen-
tret.

Hovedforskningsområder:
1. Basal og klinisk-farmakologisk udforskning af
det humane »cytokinnetværk« især ved immunin-
flammation og infektion. Der lægges særlig vægt
på monitorering af cytokiner og cytokinreceptor-
medierede processer i målceller inklusive styring
af cellevækst og -død m.h.p. udvikling af nye me-
toder og reagenser til klinisk anvendelig modulati-
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on af immuninflammatoriske processer, e.g. reu-
matisk inflammation (reumatoid artrit, juvenil
reumatoid artrit, visse vaskulitformer), alvorlige
infektioner (AIDS, sepsis, malaria), allergisk in-
flammation (astma), autoimmune sygdomme
(type I diabetes mellitus, thyreoideasygdomme,
diss. sklerose) samt cancersygdomme (myeloma-
tose, T celle lymfomer). Særlig vægt lægges på den
naturlige regulation af cytokiner, herunder natur-
ligt forekommende anti-cytokin antistoffer og opl.
cytokinreceptorer.

2. Udvikling af biologiske, immunkemiske og
genteknologiske metoder til påvisning (på DNA-,
RNA- og proteinniveau) af humane cytokiner i
blod/væv fra mennesker, (e.g. cellebiologiske as-
says, ELISA, RIA, radioreceptor assays, »primer
design«, »nuclear run-off«, »ribonuclease prote-
ction«, PCR, RT-PCR, XL-PCR, PCR/MAPPing, in
situ hybridi-sering, »differential display«, DNA se-
kventering, cDNA biblioteker, transformation/
transfektion af prokaryoter, plasmid og lambda
bakteriofag oprensning, molekylærkloning i plas-
mider og lambda bakteriofager).

3. Monitorering af cellebundne og opløselige
adhæsionsmolekyler især hos patienter med reu-
matoid artrit og diss. sclerose.

4. Normalfysiologiske og patofysiologiske knog-
lemetaboliske processer hos mennesket under-
søges med henblik på kortlægning af (proto)on-
kogeners samt komplement og komplementre-
ceptorers rolle ved reumatisk inflammation og
ved visse neoplastiske sygdomme. Endvidere un-
dersøges D-vitamins og fusidins immunmodulato-
riske funktioner, især makrofagers produktion af
1,25(OH)2D3 samt virkningen af dette på makro-
fagsystemet, aktiverede T lymfocytter og på knog-
leceller.

Internationalt samarbejde:
G. R. Adolf, Vienna, Austria: Bioactivities of TN-
Falpha, -beta and IFNgamma. William Arend,
Denver, USA: IL-1ra: Basic and applied research.
Jaques Banchereau, Schering-Plough, France:
Human aAb to IL-1alpha. Hans-Dieter Flad, Bor-
stel, Germany: LPS-neutralization, LPS partial
structures; therapeutic potential. Charles Dinarel-
lo, Denver, USA: Chemokines and HIV/AIDS.
Bernhard Klein, Montpellier, France: Role of mu-
tations in the gp130 gene in signal transduction in
myeloma cells. Luigi Meroni, Milano, Italy: Cytoki-
nes and cytokine-modulation: age-related func-
tions. Satwant Narula, Schering-Plough, NJ, USA:
IL-4, IL-10: basic and applied research. Ferdinan-
do Nicoletti, Catania, Italy: Role of cytokines (and
cytokine modulation) in rodent models of infecti-
ons and other immunoinflammatory diseases.
Kenneth Nilsson, Uppsala, Sweden: IL-6/IL-6R in-

volvement in myeloma growth. Ivan G. Otterness,
Pfizer, Groton, USA: IL-1a antibodies in mice.
Gregory E. Rice, Carlton, Victoria, Australia: Cyto-
kines and preterm labour: basic and applied re-
search. Graham Russell, Sheffield, UK: Role of cy-
tokines in bone- and joint diseases: basic and ap-
plied. Stellan Sandler, Uppsala, Sweden: Role of
cytokines (and cytokine modulation) in insulin-
dependent diabetes mellitus. Martin Schönhar-
ting, Wiesbaden, Germany: Pharmaceutical mo-
dulation of TNF gene transcription: pentoxifylline
and derivatives. Eva Strandell, Biomedicum, Upp-
sala, Sweden: Cytokines and IDDM in NOD mice.
Guiseppe Teti, Messina, Italy: Modulation of cyto-
kines in rodent sepsis models. Daniel E. Tracey,
The Upjohn Comp., Michigan, USA: IL-1ra. Mi-
chael Widmer, Immunex, Seattle, USA: Human
recombinant cytokines and cytokine receptors: ba-
sic and applied research Kiyoshi Yasukawa, Kana-
gawa-ken, Japan: Role of IL-6 receptors and gp130
in myeloma growth.

Allergiklinikken
Allergiklinikkens forskning er fordelt på Aller-
giambulatoriet, Fødevareallergi-ambulatoriet, La-
boratorium for Medicinsk Allergologi og Referen-
celaboratoriet ved Righospitalet.

Hovedforskningsområder:
1) Immuninflammatoriske mekanismer ved aller-
gi (T-lymfocyt cytokinprofiler, IgE-regulationen,
mediatorrelease og adhæsion af mastceller, basofi-
le og eosinofile granulocytter, karakterisering og
bestemmelse af allergener i miljøet, in vitro diag-
nostik v.h.a. specifikt IgE og basofil histaminre-
lease).

2) Allergener i miljøet (Bestemmelse af luftbår-
ne allergener i indendørs luft. Naturtro allergen-
provokationsmodeller. Allergensanering).

3) Fødevareallergi (»Klassiske« fødevareallergi-
er: mælk, æg, hvede, rug; pollenkrydsreagerende
fødevareallergener, fødevareintolerans, diagnosti-
ske og terapeutiske diæter, provokationsmodel-
ler).

4) Allergenspecifik immunterapi ved allergiske
sygdomme (Perorale og parenterale adminstra-
tionsformer, bivirkningsprofiler, immunologiske
mekansmer).

5) Monitorering og terapi ved allergisk asthma
og rhinoconjunctivit (afprøvning af mediatoran-
tagonister og antiinflammatoriske farmaka (GCP),
kontrollerede studier af »alternative« behandlings-
former, cytokiner, mediatorer og adhæsionsmole-
kyler ved den allergiske inflammation i næsen).

Internationalt samarbejde, administrativt:
Hans-Jørgen Malling: Immunotherapy Subcom-
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mittee, WHO/Interna-tional Union of Immuno-
logical Societies, Allergen Standardization Sub-
committee, WHO/International Union of Immu-
nological Societies. Dansk repræsentant i Section
and Board of Allergology U.E.M.S.

Insect venom hypersensitivity subcommittee,
European Academy of Allergy and Clincial Immu-
nology (EAACI). Steering committee of the Aller-
gen Standardization and skin test subcommittee,
EAACI. Steering committee of the Anti-allergic
drug subcommittee, EAACI. 

Formand for Immunotherapy Subcommittee,
EAACI. Bestyrelsen i Nordisk Forening for Allergi-
forskning

Lars K. Poulsen: Secretary for in vitro test Sub-
committee, EAACI. Scientific officer of WHO.

Internationalt samarbejde, eksperimentelt:
Sverige: Lund Universitetshospital, Öre-, näse-
hals afd. Norge: Bergen Universitetshospital, Lun-
gemed. afd. Litauen: Kaunas Medical Academy,
Dept. of Pathology. Polen: Medical University of
Lodz, Department of Medicine, Lodz. Tyskland:
Dermatologische Klinik und Poliklinik der Uni-
versität München. Holland: Academic Hospital,
Dept. of Pulmonology, Amsterdam; Red Cross
Central Laboratory, Dept. of Allergy, Amsterdam;
Leiden University, Dept. of Parasitology. Leiden.
England: Southampton General Hospital, Dept.
of Pharmacology, Southampton; Royal Brompton
National Heart and Lung Hospital, London.
Schweiz: Swiss Tropical Institute, Basel Schweiz.
Kenya: Ministry of Health/Division of Vectorbor-
ne Diseases, Nairobi. Tanzania: Ifakara Medical
Research Center, Ifakara. USA: University of Texas
Medical Branch at Galveston, Division of Allergy &
Immunology, Galveston, Texas; Genentech, South
San Francisco, California Derudover en lang ræk-
ke medicinalfirmaer i Europa og USA.

Nefro-Endokrinologisk afdeling P

Afdelingens hovedforskningsområder:
1. Regulation af calcium og parathyreoideahor-
mon med specifik relation til sammenhængen
mellem PTH og calcium.

2. Thyreoglobulin og onkogeners relation til
thyreoidea.

3. Væksthormonbehandling af voksne samt GH
organpåvirkning ved akromegali.

4. Det uræmiske toksin.
5. Non-diabetisk mikroalbuminuri.

Internationalt samarbejde:
1. Professor M. Roderiques, Cordoba, Spanien:
Regulation af parathyreoideahormon.

2. Professor Justin Silver, Hadassah Hospitalet i
Jerusalem, Israel: PTH messenger RNA.

3. Professor Jacques Dumont og Gilbert Vassart,
Bruxelles: Biocommunication in thyroid molecu-
lar biology, physiology and pathology (et EU-pro-
jekt).

4. Professor David Wynford-Thomas, Cardiff,
England: Oncogenes in thyroid carcinoma.

5. Professor Pierre Carayon, Marseille: Thyro-
peroxidase antigen ekspression på dyrkede thyre-
oideaceller.

Professor, dr.med. K. Ølgaard

Neurologisk afdeling

Neurocentret

Afdelingens hovedforskningsområder:
Hjernens blodcirkulation, stofskifte og receptor-
forhold samt transport mellem blodet og hjerne-
vævet er et af afdelingens hovedforskningsområ-
der. Forskningen spænder metodologisk fra dyre-
eksperimentelle studier til kliniske undersøgelser
med anvendelse af højteknologiske billeddiagno-
stiske metoder som enkel fotons computer tomo-
grafi (SPECT) og positron emissions tomografi
(PET). Forskningsemnerne spænder fra basale re-
gulatoriske mekanismer til kortlæggelse af hjer-
nens fysiologiske aktivering og videre til under-
søgelser af en række sygdomstilstande som cere-
brovaskulære sygdomme og demens. Der er etab-
leret et samarbejde med MR-centret på Hvidovre
Hospital.

Dissemineret sklerose er et væsentligt forsk-
ningsfelt ved afdelingen og omfatter bl.a. PET-un-
dersøgelser som nævnt ovenfor, dyreeksperimen-
telle undersøgelser på modellen eksperimentel
autoimmun encefalomyelitis, immunologiske un-
dersøgelser og kliniske undersøgelser. Forsknin-
gen er tæt knyttet sammen med den kliniske funk-
tion, og der er etableret en scleroseklinik med
henblik på at tilgodese begge disse aktiviteter.

Neuropsykologisk forskning, dels selvstændigt
og dels i relation til flere af de ovennævnte projek-
ter er veletablerede forskningsaktiviteter ved neu-
rologisk afdeling.

Perifere neuromuskulære sygdomme er et
forskningsområde, der er under udbygning, bl.a.
med nye neuroimmunologiske tiltag.

Internationalt samarbejde:
Udvikling af nye metoder til billeddiagnostik med
positron emissions tomografi (PET) og magnetisk
resonans (MR) med brug af princip component
analyses og kunstige neurale netværk. Arbejdet
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udføres i samarbejde med Rigshospitalet, Niels
Bohr Institutet, Danmarks Tekniske Universitet,
Boston, Chicago, Tallahassee og Minneapolis i
USA samt Akita i Japan.

Undersøgelser af hjernens funktionelle aktive-
ring er planlagt i detaljer i et samarbejde med
Rigshospitalet, Hvidovre Hospitals MR-afdeling,
Psykologisk Laboratorium på Københavns Univer-
sitet, Niels Bohr Institutet, Bergen i Norge, Bir-
mingham i England og San Diego i USA.

Professor, dr.med. Olaf B. Paulson

Neurokirurgiske afdeling

Neurocentret

Hovedforskningsområde:
1. Cerebrospinalvæskens cirkulation og absorpti-
on samt intrakranielt tryk er et af afdelingens ho-
vedforskningsområder. Forskningen er både basal
og klinisk inden for en række forskellige neuroki-
rurgiske sygdomme. Den nyeste metodeudvikling
omfatter standarder og teknik til liquordynamisk
undersøgelse af børn. Afdelingen råder over et
liquordynamisk laboratorium. Inden for samme
emne vurderes CSF-cirkulationen ved MR-spektro-
skopi, og der foretages højteknologisk billed-
diagnostiske undersøgelser med SPECT og PET
sammen med neurologisk afdeling, RH.

2. Hjernens gennemblødning og stofskifte er et
andet hovedforskningsområde, både klinisk og dy-
reeksperimentelt. Forskningen spænder over ba-
sale fysiologiske forhold ved eksperimentel suba-
raknoidalblødning, forhøjet intrakranielt tryk og
eksperimentelt hovedtraume hos forsøgsdyr og
kliniske undersøgelser ved subaraknoidalblød-
ning og hovedtraumer.

3. Prospektiv og retrospektiv epidemiologisk
forskning over forekomst, befolkningskarakteristi-
ka og prognose for hjerne- og rygmarvssvulster,
både hos børn og voksne samt ved kolumnafraktu-
rer.

4. Forskning inden for spinale operationstek-
nikker med sammenligning over brug af forskelli-
ge implantater ved spinal kirurgi og endoskopisk
kirurgi.

5. Udvikling og forskning inden for stereotak-
tisk Linac-baseret radiokirurgi i samarbejde med
onkologisk afdeling.

Internationalt samarbejde:
M. Czosnyka, Institute of Electronic Fundamen-
tals, University of Technology, Warsaw, Polen.

Multicentre studies in CSF-dynamics, J. D.
Pickard, Cambridge, UK.

Treatment of subarachnoid haemorrhage and se-
vere head injury, Calamasu, USA.

T. K. McIntoch, University of Pennsylvania,
USA.

Flemming Gjerris

Patologiafdelingen

Hovedforskningsområder:
1. Føtalpatologi.

2. Transplantations patologi.
3. Onkologisk patologi – med særlig henblik på

udvikling af molekylær biologiske metoder.
4. Neuropatologi.
5. EORTC, sarcom (EU-projekt). EORTC,

Creutzfeldt-Jakobs sygdom (EU-projekt). Mal.
mesotheliom (EU-projekt). Melanom (EU-pro-
jekt). Telepatologi (EU-projekt). Vasculitis (EU-
projekt). Int. Thorotrast Study (EU-projekt).
SIOP (Int. projekt). Mammacancer (EU-projekt).

Professor, dr.med. Jakob Visfeldt

Radiologisk afdeling X

Hovedforskningsområder:
MR inden for muskuloskeletal radiologi.

MR ved flowanalyser og funktionel billeddan-
nelse.

Diagnostiske strategier ved CT-undersøgelse af
onkologiske patienter.

Radiologisk analyse af faktorer, der bidrager til
løsning af hofteledsproteser.

MR af traumatiske knoglemarvslæsioner.
Interventionel ultralyd.
Endosonografi af anal- og rectalregionen ved

tumorer og tumorrecidiv.

Stab:
Videnskabeligt personale:
Professor Niels Egund.
Overlæge, dr.med. Karen Damgaard-Pedersen, kli-
nisk lektor (sats B).
Læge Michael Bachmann-Nielsen, Ph.D., klinisk
lærer.

Ph.D.-studerende:
Læge Kirstine Herman.

Publikationer:
Disputatser og Ph.D- afhandlinger forsvaret i året:
Nolsøe, C. P. US-Guided Percutaneous Interstitial

Nd-YAG Laser Hyperthermia of Colorectal Li-
ver Metastases. Ph.D.-afhandling 1996; Køben-
havns Universitet (udgået fra KAS Herlev).
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Thomsen, C. Quantitative Magnetic Resonance
Methods for in vivo Investigation of the Human
Liver and Spleen. Technical Aspects and Preli-
minary Clinical Results 1996; Doktorafhand-
ling, Københavns Universitet (udgået fra MR
Videncentret, Hvidovre Hospital).

Andre publikationer:
Nielsen MB, Pedersen JF. Changes in the anal

sphincter with age: An endosonographic study.
Acta Radiol 1996;37:357-61.

Nielsen MB, Qvitzau S, Pedersen JF, Christiansen
J. Endosonography for preoperative staging of
rectal tumours. Acta Radiol 1996;37:799-803.

Albeck MJ, Wagner A, Knudsen LL. Contrast en-
hanced computed tomography and magnetic
resonance imaging in the diagnosis of recur-
rent disc herniation. Acta Neurochir (Wien)
1996;138:1256-60.

Bonde H, Sejr T, Erdman L, Meyhoff L, Lendorf
A, Rosenkilde P, Bødker A, Nielsen MB. Residu-
al urine in 75-year-old men and women. A nor-
mative population study. Scand J Urol Nephrol
1996;30:89-91.

Cortsen M, Petersen LJ, Ståhlberg F, Thomsen C,
Søndergaard L, Petersen JR, Ladefoged SD,
Henriksen O. MR velocity mapping of renal ar-
tery blood flow in patients with impaired kidney
function. Acta Radiol 1996;37:79-84.

de Wagter C, de Poorter J, Thomsen C, Ståhlberg
F, de Deene Y, Martens L, Achten E. Numerical
procedure for the quantitative verification of
magnetic resonance imaging of time-depen-
dent temperature distributions in phantom mo-
del. J Heat Transf 1996;118:198-202.

Emamian SA, Nielsen MB, Pedersen JF. Can dips-
stick screening for hematuria identify individu-
als with structural renal abnormalities? A sono-
graphic evaluation. Scand J Urol Nephrol 1996;
30:25-7.

Gideon P, Ståhlberg F, Thomsen C. Cerebrospinal
fluid dynamics investigated by magnetic reso-
nance imaging. Imaging 1996;8:92-102.

Giedon P, Thomsen C, Gjerris F, S¢rensen PS,
Ståhlberg F, Henriksen O. Measurement of
blodd flow in the superior sagittal sinus on he-
althy volunteers, and in idiopathic intracranial
hypertension with phase-contrast MR inmaging.
Acta Radiol 1996;37:171-6.

Hasselbalch H, Jeppesen D, Engelmann MDM,
Michaelsen KF, Nielsen MB. Decreased thymus
size in formula-fed infants compared to breast-
fed infants. Acta Pædiatr 1996;85:1029-32.

Hasselbalch H, Nielsen MB, Jeppesen D, Pedersen
JF, Karkov J. Sonographic measurement of the
thymus in infants. Eur Radiol 1996;6:700-3.

Jensen HV, Plenge P, Stensgaard A, Mellerup ET,

Thomsen C, Aggernæs H, Henriksen O. Twelve-
hour brain lithium concentration in lithium
maintenance treatment of manic-depressive di-
sorders: Daily versus alternate-day dosing sche-
dule. Psycopharmacol 1996;124:275-8.

Keretis U, Wingstrand H, Forsberg L, Egund N.
The effect of arthrocentesis in transient synovi-
tis of the hip in the child: A longitudinal sono-
graphic study. J Pediatr Orthoped 1996;16:24-9.

Kramhøft M, Gehrchen PM, Bødtker S, Wagner A,
Jensen F. Inter- and intraobserver study of radi-
ographic assessment of cemented total hip art-
hroplasties. J Arthroplast 1996;11:272-6.

Sørensen JL, Nielsen MB. Periurethral tumour in-
volving the vagina: Clinical and sonographic
findings. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:
191-2.

The East-Danish Gallstone Study Group. Bile acid
therapy versus placebo before and after extra-
corporeal shock wave lithotripsy of gallbladder
stones. Aliment Pharmacol Therapy 1996;10:
651-7.

Toft PB, Leth H, Peitersen B, Lou HC, Thomsen
C. The apparent diffusion coefficient of water
in grey and white matter of the infant brain.
JCAT 1996;20:1006-11.

von Eyben FE, Bech J, Madsen JK, Efsen F. High
prevalence of smoking in young patients with
acute myocardial infarction. The Journal Royal
Society of Health 1996;116:153-6.

Wirestam R, Greitz D, Thomsen C, Brockstedt S,
Olsson MBE, Ståhlberg F. Theoretical and expe-
rimental evaluation of phase-dispersion effects
due to brain motion in diffusion and perfusion
magnetic resonance imaging. JMRI 1996;6:348-
55.

Albertsen J, Barfred L, Egund N. MR Skanning af
knæleddet med traumatisk eksudat. Kasuistik.
Ugeskrift for Læger 1996;158:4199-200.

Hansen A, Wagner A, Lavard LD, Nielsen JT. Ud-
redning af børn med urinvejsinfektion. Uge-
skrift for Læger 1996;158:274-7.

Hansen A, Wagner A, Lavard LD, Nielsen JT. Ud-
redning af børn med urinvejsinfektion. Spiller
intravenøs urografi stadig en rolle? Ugeskr.
Læger 1996;158:274-7.

Jørgensen T, Jensen LB, Duun S, Hirsch FR, Mou-
ridsen HT, Blichert-Toft M, Rank FE, Christen-
sen LH, Hansen AG, Nissen FH, et al. Mammo-
grafiscreening i Københavns Kommune. Uge-
skrift for Læger 1996;158:1212.

Rørdam P, Enevoldsen MT, Grønvall J, Lauersen
N, Hensler MK, Vasehus P, Schroeder TV.
Trombolysebehandling ved akut underekstre-
mitetsiskæmi. Ugeskrift for Læger 1996;158:
5018-21.

Jurik A, Egund N. Radiologisk bedømmelse af ef-
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fekten af kemoterapi ved maligne knogletumo-
rer: International forskning, udvalgt og kom-
menteret. Ugeskrift for Læger 1996;158:7099-
101.

Lund B, Egund N. Kan MR skanning erstatte diag-
nostisk artroskopi af knæleddet? (Leder). Uge-
skrift for Læger 1996;158:4170.

Hjertecentret – Thoraxkirurgisk afdeling RT

Afdelingens hovedforskningsområder:
Lungetransplantation med bronkial revaskularise-
ring med brug af arteria thoracica interna. Dyre-
eksperimentel og klinisk forskning om revaskula-
riseringens betydning ved bronkieopheling og
langtidsresultater.

Klapbevarende hjertekirurgi med klinisk forsk-
ning omkring brugen af autolog aortahomograft
(Ross operation), stentless aortaklapper og mitral-
klapbevarende operationer. 

Tidlig postoperativ iskæmi efter koronararterie
bypass operationer. Klinisk studie med tidlig re-an-
giografi hos patienter med tidlig postoperativ
iskæmi med henblik på diagnose og behandling.

Ekstrakorporal cirkulation. Klinisk forskning
omkring dyb hypotermi, højre- og venstresidig as-
sist samt neonatal ECMO-behandling.

Hjertetransplantation. Kliniske undersøgelser
omkring immunosuppressiv behandling, forskel-
lig induktionsbehandling og livskvalitetsopgørel-
se.

Internationalt samarbejde:
Professor Hans Huysmans, MD, University Hospi-
tal, Leiden, Holland. 

Zvi Ziskind, MD, The Chaim Sheba Medical
Center, Tel Hashomer, Israel. 

Remigijus Sipavicius, MD, Heart Clinic, Vilnius,
Litauen. 

Vadim Lobumudrov, MD, Childrem’s Hospital,
St. Petersborg, Rusland. 

Professor Glenn Whitman, MD, Medical Colle-
ge of Pennsylvania, Philadelphia, USA. 

Professor Aram Smolinsky, MD, The Chaim
Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel. 

Professor David Sugerbaker, MD, Harvard Me-
dical School, Boston, USA. 

Professor Jaroslav Stark, MD, Great Ormond
Street Hospital for Children, London, England. 

Videnskabelige assistenter:
Martin Nørgaard. 
Christian Rasmussen. 
John Gade.

Professor, dr.med. Gösta Pettersson

Hjertecentret, Medicinsk afdeling B

Afdelingens hovedforskningsområder:
Hjertets blodcirkulation, stofskifte og receptorfor-
hold samt samspillet mellem blodets formede ele-
menter, endothelceller og koronarkarrenes glatte
muskelceller under normale og patofysiologiske
forhold er afdelingens hovedforskningsområde.
Der fokuseres blandt andet på interaktionen mel-
lem humorale og cellulære mediatorer til regulati-
onen af hjertets blodcirkulation med speciel inter-
esse for betydningen af nitrogenoxid, cytokiner,
leukocytter og reaktive oxygene radikaler. Eksperi-
mentelt arbejdes der med dyrkede myocytter, en-
dothelceller, små koronarkar i mikromyograf,
Langendorff’s hjertepræparation, rottemodeller
og det in vivo arbejdende grise- og hundehjerte.

Molekylærbiologiske teknikker som 2D gel elek-
troforese, kloning, sekventering, transfektion m.v.
er etableret i samarbejde med relevante nationale
og internationale samarbejdspartnere. Ved hjælp
af disse teknikker studeres ekspresssion og signal-
transduktionsmekanismer for G-proteiner og der-
til koblede receptorer i det iskæmiske myokardi-
um. Endvidere studeres akutte rejektionsmar-
kører ved hjertetransplantation og proteineks-
pression ved vækststimulation bl.a. induceret ved
gentransfektion. 

Iskæmisk hjertesygdom og dens manifestatio-
ner er fortsat et væsentligt forskningsfelt ved afde-
lingen og omfatter bl.a. forskning i nye iskæmi-
markører og de nye iskæmiske syndromer. Ved
hjælp af Positron Emission Tomografi studeres
myokardiegennemblødning og stofskifte og det
undersøges om myokardievævet er levedygtigt før
og efter revaskularisering. 

Den eksperimentelle forskning er tæt knyttet til
den kliniske funktion, og her foregår der flere kli-
nisk-kontrollerede interventionsundersøgelser
med det formål at belyse patofysiologien og for-
bedre behandlingen af forskellige hjertesygdom-
me. 

Internationalt samarbejde:
Afdelingen har et betydeligt samarbejde med
forskningscentre i Europa og USA og har for ti-
den en forskningsprofessor, der arbejder på Uni-
versity of California, San Francisco (professor
Henry Bourne).

Afdelingen deltager i et EU-støttet Reinforced
Concerted Action-projekt med titlen: New Ischae-
mic Syndromes – stunning, hibernation, remodel-
ling and preconditioning. 
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Epidemiafdeling M

Hovedforskningsområder:

Parasitforskning
Der forskes primært i malaria og Leishmaniasis
med hovedvægt lagt på parasitternes samspil med
immunsystemet, samt cytokinernes indvirken på
det kliniske billede og kemoterapi. En stor del af
forskningen foregår i ulandene, og gruppen un-
derstøtter en række udenlandske Ph.D.-studeren-
de.

HIV og AIDS
En væsentlig del af forskningen er klinisk med af-
prøvning af en lang række antivirale midler i nor-
disk eller internationalt regi. Klinisk epidemiolo-
giske studier gøres desuden i et europæisk samar-
bejde. Monitorering af HIV infektion ved kvantite-
ring af virus, samt karakterisering mhp. resistens
overfor antivirale midler gennemføres i afdelin-
gens laboratorium. 

Granulocytfunktionens betydning for diverse
opportunistiske infektioner undersøges ligesom
der undersøges for mekanismerne bag wasting.

Infektionsimmunologisk forskning
Man undersøger ekstreme fysiologiske påvirknin-
ger af immunsystemet som modelsystem for stress-
induceret immunmodulation. Der arbejdes med
cellulær cytotoksisitet rettet mod bl.a. mykobakte-
rier og HIV, ligesom HIV induceret immundefekt
yderligere belyses. Endvidere undersøges lymfocyt
apoptose og mekanismer bag aldersassocieret im-
mundefekt. 

Immunologisk laboratorium
Påvisning af hypersensitivitet mod en række mi-
kroorganismer, herunder disses betydning for in-
flammatorisk lungelidelse.

Respirationslaboratoriet
Natlig respiratormonitorering med henblik på
vurdering af søvnapnø. Undersøgelser over post
poliosyndrom, livskvalitet i forbindelse med hjem-
merespiratorbehandling. Oxygenets virkning på
lungekredsløbet.

Bakteriel meningitis
Dels gennemføres klinisk epidemiologiske under-
søgelser og dels er igangsat patofysiologiske studi-
er af blood-flow og metabolisme i relation til be-
handling.

Internationalt samarbejde:
Den parasitære gruppe samarbejder med en ræk-
ke universiteter, primært i Afrika og England.

HIV/AIDS forskning involverer EU-projekter.
Derudover en række multinationale projekter,
hvor afd. er repræsenteret i styringskomiteén. Tæt
samarbejde med andre skandinaviske infektions-
medicinsk afd. vedrørende konkrete projekter.
Den infektionsimmunologiske gruppe samarbej-
der primært med amerikanske centre.

Hoved-Orto-Centret, Øjenspecialet

Vigtigste satsningsområder inden for forsknin-
gen:
1. Retino-vitreale sygdomme behandles medicinsk
og kirurgisk i afdelingen. Sygdommenes kliniske
forløb, de vitreoretinale kirurgiske indgrebs mu-
ligheder og forbedring, samt værdien af en i afde-
lingen udviklet biopsiteknik studeres. Biopsitek-
nikkens anvendelighed ved molekulær biologisk
diagnostik af infektioner er i fokus. Transplanta-
tion af pigmentepithelceller undersøges, og al-
dersrelateret maculadegeneration søges diagno-
stisk yderligere opdelt med henblik på terapi.

2. Oculær immunologi udspiller sig i alle øjets
lag. Afdelingens forskellige klinikker udforsker de
immunologiske sygdommes manifestationer i øjet.
Specielt studeres autoimmune exokrinopatier
Sjøgrens syndrom epidemiologisk og terapeutisk. 

3. Oculær onkologi. Afdelingen har landsfunk-
tion for orbitale børnetumorer. Afdelingen stude-
rer behandlingsprincipper og resultater for såvel
conjunctivale melanomer og melanoser som intra-
bulbære maligne neoplasmer, med kombinatione
r af kirurgisk og lokal og extern stråleterapi. Afde-
lingen er ved at tilføre behandling med 125I-
plaques som supplement til behandling med Ru-
tenium-Rhodium-plaques. Afdelingen studerer
samtidig respons på stråleterapi ved hjælp af bil-
leddiagnostiske procedurer.

4. Oculær udviklingsanomalier og defekter. Ud-
gør en stigende del af afdelingens forskningsom-
råde. Dels studeres præmaturitets-retinopati med
udviklingsforløb, klassifikation og tidlig behand-
ling med retinal kirurgisk teknik. Dels sjældnere
malformationer i hoved-halsområde som led i hos-
pitalets kraniofaciale team, dels børneglaukom og
børnecataract.

5. Glaukomer. Glaukomsygdommenes gruppe
bliver med stigende erkendelse stadig mere kom-
pleks. Afdelingen studerer de forskellige glau-
komsygdommes forløb og udvikling samt behand-
ling. For tiden undersøges specielt spontanfor-
løbet af juvenil normaltryks glaukom, og mekanis-
men bag udvikling af pigmentfrigørelsesglauko-
met. Betydningen af anatomiske disponerende
faktorer vurderes. Mulighederne for at forebygge
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glaukomet ved tidlig diagnostik og tidlig præven-
tiv iridotomi studeres.
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Øre-næse-halsafdeling F

Hovedforskningsområder:
Tindingebenspatologi: Lys- og elektronmikrosko-
pi af patologiske lidelser i tindingebenet, især
otosclerose, otitis media cholesteatomatosa og
Mb. Menière, EM undersøgelser af saccus og du-
ctus endolymphaticus på rotter. Basale knoglefysi-
ologiske undersøgelser af re-modelleringsaktivite-
ten i labyrintkapslen samt undersøgelse for mi-
krofrakturer.

Audiologi: Otoakustiske emissionsmålinger
m.h.p. vurdering af ydre hårcellers funktion. Tin-
nitusmasking, forskning og afprøvning af nye
avancerede høreapparater efter aftale med dansk
høreapparatindustri. Ototoxisitet hos patienter i
cisplatin behandling. Objektiv hjernestammeau-
diometri, respons hos nyfødte og børn m.h.p. tid-
lig diagnostik af hørenedsættelse.

Otoneurologi: Forskning i balanceforstyrrelse
(svimmelhed) hos ældre og hos patienter med
neurologiske lidelser ved elektrookulomotorisk
undersøgelse (vestibulær autorotationstest) og
vestibulær undersøgelse hos patienter udsat for
organiske opløsningsmidler. Klinisk undersøgelse
af Menière patienter samt akusticusneurinom pa-
tienter.

Hoved-hals-cancer: Molkylærbiologiske under-
søgelser af specielt epidermal growth factor ved
hoved-hals cancer, kliniske undersøgelser af for-

skellige rekonstruktionstyper i forbindelse med
hoved-hals kirurgi. Immunologiske undersøgelser
af spytkirtelsvulster og thyreoideacancer.

Inflammatoriske/immunologiske lidelser i øvre
luftveje: Internationalt samarbejde omkring We-
geners granulomatose, bakteriologisk-immunolo-
giske undersøgelser af mellemøre- og næsesekret
ved akut suppurativ og sekretorisk otitis media hos
danskere og grønlændere. Undersøgelse af pa-
tienter med allergiske næselidelser med udvikling
af rhinometri udstyr til objektiv måling af næsens
tværsnitsareal.

Internationalt samarbejde:
Otoakustiske emissioner fra cochlea, professor
Gerald Propelka, Central Institute of Deaf, St.
Louis U.S.A.

Elektronmikroskopiske undersøgelser af saccus
og ductus endolymphaticus, professor Helge Rask-
Andersen, Uppsala Universitet, Sverige. House
Ear Institute, Los Angeles, U.S.A.

Vestibulær autorotationstest, professor Dennis
O-Leary, University of South California, L.A.
U.S.A.

Wegeners granulomatose, internationalt samar-
bejde med en række skandinaviske og europæiske
universiteter.

Bakteriologi ved otitis media, professor Karin
Prellner, Lund.

P. Bretlau

H:S Bispebjerg Hospital

Anæstesiologisk afdeling R
Anæstesiologisk afdeling R er opdelt i fire funkti-
onsområder: Anæstesi og opvågning, intensiv tera-
pi, genoplivning og smertebehandling.

Klinisk forsknings- og udviklingsprojekter ud-
føres i samarbejde med danske og udenlandske af-
delinger. Afdelingens specielle forskningsområ-
der omhandler: Forebyggelse af utilsigtede hæn-
delser under og efter anæstesi for derigennem at
øge patientsikkerheden, præoperativ risikovurde-
ring og behandling af kritisk syge operationspati-
enter, optimal nytteværdi af intensiv terapi samt
akut og kronisk smertebehandling. Vedrørende
kronisk smertebehandling arbejdes der specielt
med cancersmerter, opioidbehandling og viscera-
le smerter.
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Forskningsområder:

Utilsigtede hændelser i relation til anæstesi og
opvågning
Afdelingen udfører et kvalitetsudviklingsprojekt,
hvor alle patienter, der bedøves til operativt ind-
greb registreres med hensyn til alder, ASA-gruppe
(præoperativ sygelighed), kirurgisk indgreb,
anæstesitype og anæstesierfaring. Optræder en
utilsigtet hændelse per- eller postoperativt, beskri-
ves hændelsens type, hvor og i hvilken anæstesifa-
se hændelsen opstod, medvirkende faktorer til
hændelsen, om hændelsen kunne undgås og et
skøn over hændelsens betydning for patienten.

Projektet er et metodestudium til udvikling af et
landsdækkende registreringssystem af utilsigtede
hændelser under og efter anæstesi, hvor der er til-
knyttet et Ph.D.-studie. Projektet udføres på 6 hos-
pitaler i ét år og vil beskrive forløbet af ca. 80.000
anæstesier.

Pilotfasen på Bispebjerg Hospital blev finansie-
ret af H:S, multicenterfasen finansieres med 1/6
af udgifterne fra hvert hospital.

Abstract om pilotfasen præsenteret på årskon-
gres for European Society of Anaesthesiologists,
London, juni 1996.

Præoperativ optimering af den kritisk syge
operationspatient, herunder hæmodynamisk
profil, væskebalance, morbiditet og mortalitet
Til projektet, som er økonomisk støttet af eksterne
fondsmidler, har været tilknyttet én klinisk as-
sistent, som forventes indskrevet som Ph.D.-stude-
rende i 1997.

Delprojekterne omhandler sepsispatienter, be-
handlet med supramaksimal ilttilbud og volumen-
ekspansion, højrisikopatienter, som gennemgår
større abdominalindgreb og scores ved hjælp af
en relativ ny perioperativ fysiologisk skala (POS-
SUM) og underinddeles i en åben kirurgisk og en
laparoskopisk gruppe med vægt på ilttilbud, hjer-
te minutvolumen og indkilingstryk samt væskeba-
lance.

De anvendte regulerende mekanismer er vaso-
aktive farmaka, kolloid og hypertone væsker, sym-
paticusblokade og tilførsel af ekstraordinære ilt-
koncentrationer til perifere væv.

Undersøgelser af nyregennemblødning og ilt-
mætning i tarmgebet og forskydninger af plasma-
og blodvolumen gennemføres i samarbejde med
Kredsløbsfysiologisk Laboratorium, Panum Insti-
tuttet samt Flyvemedicinsk afdeling, Rigshospita-
let.

Behandling af neurogene smertetilstande
Da neurogene smerter er vanskelige at behandle
og der er et stort behov for at udvikle nye behand-

lingsformer er i.v. ketamins effekt undersøgt på
både fantomsmerter og neurogene smerter efter
operation sammenlignet dobbeltblindt med mor-
fin. Endvidere er effekten af lokal colchicininjekti-
on undersøgt i den profylaktiske behandling af
fantomsmerter (igangværende) og i behandlin-
gen af cikatricesmerter.

Racemisk ketamins og ketamin isomerers farma-
kokinetik og analgetiske effekter
Ketamin virker analgetisk via en anden mekanis-
me end andre analgetika (NMDA antagonisme).
Afdelingen er i samarbejde med en lang række
danske forskere ved at undersøge både de analge-
tiske effekter overfor forskellige smertetilstande
og de farmakokinetiske forhold af isomererne ved
forskellige administrationsformer. På nuværende
tidspunkt undersøges spinal ketamins farmakoki-
netik og effekt overfor postoperative smerter, ke-
tamin isomerernes effekt overfor primær og se-
kundær hyperanalgesi i en human eksperimental
model, peroral ketamins effekt overfor kroniske
smerter og cancersmerter.

Viscerosensorisk smertefysiologi og behandling
Viscerale smerters fysiologi og behandling er rela-
tiv ukendt. Den humane forskning på dette områ-
de er meget sparsom. Der er indledt et samarbej-
de med Kirurgisk-gastroenterologisk afdeling,
Hvidovre Hospital med henblik på dels at klar-
lægge de smertefysiologiske forhold vedrørende
viscerale smerter og sensationer og dels at forbed-
re den eksisterende behandling af en lang række
viscerale smertetilstande. På nuværende tidspunkt
undersøges værdien af muskulær hyperalgesi i for-
bindelse med viscerale smerter og værdien af co-
londistension som visceralt smertestimulus.

De dermatologiske afdelinger, Rigshospitalet og
Bispebjerg Hospital
Pr. 01.07.96 blev dermato-venerologisk afd. A,
Bispebjerg Hospital og dermato-venerologisk afd.
H, Rigshospitalet slået sammen under bogstavbe-
tegnelsen D, Bispebjerg Hospital. Der undervises
medicinstuderende i 9. og 10. semester. Det drejer
sig om henholdsvis klinisk ophold og klinikker
samt forelæsninger. Der er tilknyttet 2 professorer
og 3 kliniske lektorer til afdelingen.

Forskningsområder:
1) Stipendiat, cand.med. F. de Fine Olivarius for-
sker i urokansyrens betydning for effekten af UV
på huden.

2) Stipendiat, cand.med. Jørgen Lock-Andersen
forsker i objektivisering af risikoparametre i hud-
kræftdannelsen.
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3) Stipendiat, cand.med. Lars Jelstrup Petersen
forsker i mikrodialyse af huden ved allergiske og
inflammatoriske tilstande.

4) Stipendiat, cand.med. Monika Gniadecka
forsker i non-invasiv diagnostik af hudcancer.

5) Stipendiat, cand.polyt Niels Mortensen for-
sker i ultraviolet strålings dosimetri.

6) Ph.D.-studerende, cand.med. Merete Hæ-
dersdal forsker i dermatologiske bivirkninger til
laserbehandling.

7) Ph.D.-studerende Ida Stender forsker i foto-
dynamisk terapi af hudcancer.

8) Ph.D.-studerende, cand.med. Lene Lind-
holm forsker i stomi-relaterede hudproblemer
hos colostomiopererede patienter (i samarbejde
med kirurusk afd. K, Bispebjerg Hospital).

9) Ph.D.-studerende, cand.psyk. Jakob Linnet
forsker i psykiske aspekter ved atopisk dermatitis
(i samarbejde med Institut for Klinisk Psykologi).

10) Cand.med. Niels Bech-Thomsen forsker i
carcinogenese af solarier.

Ud over denne forskning foregår der forskning
relateret til objektivisering af sygdomssværheds-
grad som led i kvalitetssikring, overvågning af fo-
rekomst af HIV/AIDS i EU-lande, hudsygdomme
ved AIDS, hudsvampe, Ehlers-Danlos abnormite-
ter i kollagen, optimering af UV-behandling, re-
tinoid metabolisme, mikrobiologi i sår, behand-
ling af malignt T-celle lymfom i hud, dermatosko-
pi af nævi og melanomer.

Andre aktiviteter:
Den 10. og 11. maj 1996 afholdtes på Bispebjerg
Hospital et »Åbent-hus møde« om hudkræft. I alt
911 personer blev undersøgt og vejledt i spørgs-
mål om hudkræft og solprofylakse. Initiativet blev
omtalt i dagspressen og TV. Efterfølgende holdtes
et pressemøde d. 21. juni, hvor de foreløbige re-
sultater af Åbent-hus mødet blev omtalt. Andre ak-
tiviteter har desuden medført mere end 50 inter-
views i radio, TV og aviser.

Medicinsk afdeling B

Hovedforskningsområder:

Endokrinologi
Diabetes: Forebyggelses- og interventionsforsk-
ning rettet mod diabetessenkomplikationer speci-
elt NIDDM (type 2DM). Diabetesregulationens
betydning for sårheling (med Videncenter for
Sårheling, BBH). 

Thyreoidea: Thyreoideasygdommes prævalens
og incidens. Jodindtagelsens betydning herfor og
jodindholdet i dansk normalkost (Den danske jod
og stofskifteundersøgelse).

Thyreoidecancer udvikling i en population med
benign thyreoideasygdom. Human metabolisme
efter thyreotoxocsebehandling. Thyreoideacelle-
biologi.

Gastroenterologi
Epidemiologiske studier af Helicobactor Pylori ba-
seret på Glostrupundersøgelserne. DANDY-pro-
jektet Diagnostik af øvre dyspepsi i praksis og spe-
cialpraksis og famakoterapis mulighed for identifi-
kation af syrerelateret dyspepsi. Rationelle pati-
entforløb i medicinsk afdeling.

Hepatologi
Prognostiske og terapeutiske modeller for kronisk
leversygdom. Metananalyser vedrørende behand-
ling af kroniske leversygdomme. Faktorer af betyd-
ning for opnåelse af blivende alkoholabstinens
ved alkoholisk leversygdom.

Medicinsk teknologi
Auditive evoked Potentials til måling af bevidst-
hedstilstand i samarbejde med Inst. for konstrukti-
onsteknik, DTU.

Internationalt samarbejde:

Endokrinologi
Thyreoideaepidemiologi i samarbejde med Pro-
fessor Lubartinskys gruppe i Polen, Lublin. Euro-
pæisk multicenterundersøgelse af behandling af
juvenil thyreotoxicose (med børneafdelingen
Odense Universitetshospital, lektor Bendt Brock
Jacobsen) med professor Anette Gruters Berlin.
Collaborative Study Group: Diabetic Nephropathy
Study.

Gastroenterologi
European multicenterrialt: Lanzoprozole/ome-
prazole prophylacsis in reflux oesophagit and re-
flux symptoms.

Hepatologi
Prognostiske modeller for primær biliær cirrhose
med og uden transplantation ( James Neuberger,
Birmingham, UK ). Prognostiske faktorer og tera-
peutiske faktorer for effekten af interferon be-
handling ved kronisk hepatitis C (EUROHEP).

Lektor Hans Perrild
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Medicinsk afdeling P (fra 1. januar 1997:
medicinsk afdeling I)

Afdelingens hovedforskningsområder:

Kronisk obstruktiv Lungesygdom (KOL)
1. Arv eller miljø ? – klinisk tvillingestudie. Under-
søgelse baseret på det Danske Tvillingeregister.

2. Dansk Iltregister – landsdækkende database
af iltbehandling i hjemmet.

3. Østerbro Lungestudie – 3 årig interventions-
undersøgelse af effekten af inhalationssteroid på
fald i lungefunktionen hos patienter med KOL. 

4. KOL i Østerbroundersøgelsen – en prospek-
tiv undersøgelse af risikofaktorer for og helbreds-
følger af KOL.

5. Dansk Alfa-1-antitrypsin register (indtil
1.6.1997).

Klinisk Farmakologi
Først og fremmest antihypertensiv behandling,
herunder udarbejdelse af af normalmateriale ved-
rørende døgn – blodtrykværdier, farmakokinetik
af calciumblokkere og rationel farmakoterapi.

Obstruktiv Søvnapnøe
En epidemiologisk undersøgelse af forekomsten
af obstruktiv søvnapnøe i et repræsentativt udsnit
af den Københavnske befolkning (baseret på
Østerbroundersøgelsen).

Asthma og allergi
Flere epidemiologiske og genetiske undersøgelser
i samarbejde med Østerbroundersøgelsen og In-
stitut for Sygdomsforebyggelse. Desuden flere far-
makologiske undersøgelser i samarbejde med me-
dicinalindustrien.

Internationalt samarbejde:
Kontakt til udenlandske forskningsmiljøer med
samme interesseområder blandt andet til prof.
Ann Woolcocks astmagruppe i Australien og prof.
Amund Gulsviks gruppe i Norge. 

Klinisk lektor, afdelingslæge dr.med. Peter Lange

Psykiatrisk afdeling E

Afdelingens hovedforskningsområder:

Skizofreni og neurobiologi 
Psykopatologi, neurobiologi (SPECT, CT, MR) og
neuropsykologi hos patienter med skizofreni. Af-
delingens forskning er koncentreret om prospek-

tive undersøgelser af førstegangsindlagte skizofre-
ne. Der er påvist dysfunktion af den fronto-striata-
le akse samt strukturelle ændringer af cortex, her-
under i hvid substans. Der pågår studier af dopa-
min- og GABA-receptor (SPECT), herunder nye
antipsykotikas binding til neuro-receptorer.

Dyremodeller for psykose
Der er i samarbejde med psykiatrisk afdeling O,
Rigshospitalet, etableret en non-farmakologisk dy-
remodel for aspekter af skizofren adfærd (Birte
Glenthøjs disputats 1994), og disse studier videre-
føres bl.a. med undersøgelse af intervention med
neuroleptika (klassiske og atypiske) m.h.p. diskri-
mination af stoffernes farmakologiske og kliniske
virkemåde.

Dyremodeller for alkohol-dependens
Dyremodel for effekten af multiple forgiftnings-
og abstinensepisoder med alkohol. Mekanismen
bag progression af abstinensreaktioner (krampe-
anfald) over tid er udforsket. Fænomenet er rela-
teret til abstinensexcitationer. Uddybende regio-
nale undersøgelser af excitatoriske og inhibitori-
ske neurotransmittorer (receptorer) pågår.

Neurale netværk og skizofreni: Computerbasere-
de netværksmodeller for kognitition og sprogfor-
styrrelser ved skizofreni 
Der gennemføres manipulationer af netværkets
struktur, dynamiske karakteristik og »rumlige«
forhold for at identificere de faktorer, der er af-
gørende for skizofreni-lignende fænomener. Der
gennemføres netværksanalyser af normalt og ski-
zofrent sprog.

Socialpsykiatri, epidemiologi og personligheds-
forskning
Socialpsykiatrisk Forskningsafsnit gennemfører
bl.a. kohorteundersøgelser vedr. skizofreni og
selvmordsforsøg. Der indgår randomiseret inter-
ventionsundersøgelse og undersøgelse af tidlig
identifikation. Der er tale om deskriptive og hypo-
tesedannende undersøgelser med sigte på at bed-
re behandlingsindsatsen. Afdelingen gennemfø-
rer undersøgelse af personlighedsforhold (herun-
der metodeudvikling) og disses sammenhæng
med sygdomssymptomer og effekt af behandlings-
interventioner.

Afdelingens skizofrenistudier støttes af Det
amerikanske Forskningsråd (NIMH). Der er i
1996 gennemført flere studierejser bl.a. til univer-
siteterne i Giessen og Oxford.

Ralf Hemmingsen
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Hjertemedicinsk afdeling Y

Hovedforskningsområder:

Klinisk kardiologisk forskning
Spec. randomiserede, kontrollerede kliniske un-
dersøgelser indenfor områderne: Akut myokardi-
einfarkt, hjerteinsufficiens, angina pectoris, reha-
bilitering og forebyggelse af hjertesygdomme.

Afdelingen har initieret en række undersøgel-
ser indenfor de pågældende emner og deltager i
en række multicenterundersøgelser indenfor de
pågældende emner.

Prognoseforskning
Afdelingen har etableret en række patientdatare-
gistre m.h.p. at følge prognosen af kardiologiske
sygdomme, spec. iskæmisk hjertesygdom og hjer-
teinsufficiens.

Interventionsforskning
Afdelingen står overfor etablering af en række pa-
tientdataregistre samt registre m.h.p. at påvise ef-
fekten af forebyggelse på udvikling af iskæmisk
hjertesygdom.

Internationalt samarbejde:
Nært samarbejde med internationalt anerkendte
grupper, især gennem deltagelse i internationale
multicenterundersøgelser (Diamond-studiet, FRI-
SC II, Cibis.

Afdelingens kliniske læger har været gæstepro-
fessorer ved udenlandske universiteter.

Overlæge, hjertemedicinsk afdeling Y., Bjarne Sigurd

H:S Hvidovre Hospital

Anæstesiologisk afdeling 532 

Hovedforskningsområder:

Akut præhospitalbehandling 
Lægeambulancens hovedforskningsområder har
været kvalitetskontrol af dækningsgraden, Læge-
ambulancen satser fortsat på at beskrive forløbet
for multitraumatiserede patienter samt patienter
behandlet for hjertestop.

Smerteforskning
Der foregår en fortsat udvikling af metoder til at
sikre hurtig og smertefri rekonvalescens. Der sig-

tes på at angribe smerter på så mange steder som
muligt. Målgruppen er alle større operationer.
Specielt i forbindelse med at overføre operationer
til sammedagskirurgi i samarbejde med gas. kir.
afd. sker der store fremskridt.

Anæstesiafdelingen er i samarbejde med gas.
kir. afdeling af H:S udset til at videreudvikle den
perioperative behandling, således at komplikati-
onsfrekvensen efter operationer forhåbentlig kan
nedsættes. 

Afdelingen samarbejder med Danmarks Farma-
ceutiske Højskole omkring farmakokinetiske pro-
blemstilligner i smertebehandling. 

Intensiv terapisnit
Der foregår forsøg på at reducere nedbrydningen
af patienternes muskulatur ved hjælp af el-stimula-
tion. Afdelingen har i årets løb deltaget i interna-
tionalt projekt omkring behandlingen af anti-
trombin til sepsispatienter og NO-behandling til
patienter med svær respirationssvigt.

Internationalt samarbejde:
Afprøvning af nyt opioid til anæstesibrug i samar-
bejde med flere europæiske lande. 

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling

Hovedforskningsområder:
Regulatoriske peptiders betydning for reprodukti-
on indgår som et centralt område i afdelingens
forskningsinteresser. Den biosyntetiske processe-
ring af en række peptider undersøges i såvel hun-
lige som hanlige genitalier. Peptidernes biologiske
funktion undersøges både in vivo og in virto. Flere
peptider deltager i regulationen af flow muskelak-
tivitet, hormonsyntese og synes at kunne fungere
som vækstfaktor.

Forebyggelse af hjertesygdom hos postmeno-
pausale kvinder med hormonsubstitution. Obser-
vationelle undersøgelser indikerer en hjertepro-
tektiv effekt af østrogensubstitution, hvorfor der
gennemføres kliniske undersøgelser af kredsløbs-
parametre hos hjerteraske kvinder i alderen 50 til
65 år, som hormonsubstitueres postmenopausalt.
Parametrene som undersøges er minutvolumen,
cerebral blood flow og estimat for koronarflow,
som evalueres med MRI. Undersøgelser af samme
effekter hos postmenopausale kvinder med
iskæmisk hjertesygdom er under planlægning. 

En ny non-invasiv fødselsovervågningsteknik –
pulsoxymetri – kan vurdere fosterets tilstand un-
der fødslen. Der benyttes et eksperimentelt udvik-
let reflektions-pusoxymeter med en lille gummi-
sensor fastgjort til ledende fosterdel. Normalmate-
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riale udarbejdes og de målte værdier (fosterets ar-
tielle iltmætning og pulsfrekvens) relateres til
CTG, skalp-PH og navlesnors-PH. Projektet fore-
går i samarbejde med professorerne Huch,
Z(rich.

Forebyggelse af alkoholbetingede skader hos
børn: Et Ph.D.-projekt, der har til formål at redu-
cere antallet af børn med medfødt alkoholskade
ved fødslen eller tidligt i første leveår, samt sætte
ind med tidlig intervention/behandling, helst al-
lerede i graviditeten, således at barnet sikres opti-
male vækst- og udviklingskår.

Projekt Røgfri Nyfødt: Et randomiseret inter-
ventionsprojekt for 3000 gravide. Formålet er at
evaluere effekten af en målrettet rygeafvænnings-
indsats integreret i jordemødrenes svangreprofy-
lakse. Interventionen er målrettet oplysning om
rygning/passivrygning og hjælp til rygeafvænning
i gruppe/individuel med brug af nikotinerstat-
ning. Effektmålene evalueres med spørgeskemaer
og spytprøver. Effektmålene er: Rygeophør, ned-
sat forbrug, udsættelse for passiv rygning. 

Internationalt samarbejde:
Woemins Study Group: En prospektiv klinisk kon-
trolleret undersøgelse over postmenopausal hor-
monbehandlings mulige betydning som sekundær
profylakse ved corocarinfarkt. Internationalt sam-
arbejde med projektleder dr. Nina Rehnqvist,
Danderyds sjukhus, Stockholm.

Regulatoriske peptider og reproduktion, samar-
bejde med Frank Sundler, Eva Ekbland og Per
Alm, Institut of Cellebiology, Lund Universitet
samt dr. Jui-Tung Chen, Dept. of Gynaecology,
Canser Institut Hospital, Tokyo, Japan.

Professor Stephen Smith, Department of Obste-
trics and Gynaecology, The Rosie Maternity Ho-
spital, Robinson Way, Cambridge CB s, United
Kingdom. Professor Peter Collins, Department of
Cardiac Medicine, Royal Brompton Hospital, Syd-
ney Street, London SW3 6NP, United Kingdom.
HRT og kardiovaskulære sygdomme.

Bent Ottesen

Infektionsmedicinsk afdeling

Hovedforskningsområder:
Afdelingens hovedforskningsområder er infekti-
onsmedicinske sygdomme i almindelighed og
AIDS/HIV infektionen i særdeleshed.

1. Kliniske behandlingsforsøg med antiretrovira-
le lægemidler i behandlingen af HIV-infektionen.

2. EuroSida. En prospektiv undersøgelse af det
kliniske forløb og komplikationer til HIV-infektio-
nen i Europa. Afdelingen er internationalt koordi-

nationscenter for EuroSida, der er et EU-sponso-
reret samarbejde mellem samtlige lande i EU, her-
igennem i alt 38 AIDS-behandlende centre.

3. HIV’s patogenese og immunologi, Basalviden-
skabelig udforskning af samspillet mellem HIV og
det humane immunforsvar, herunder undersøgel-
se af det virale overfladeglykoproteins struktur og
funktion samt dets cellulære receptorer.

4. Udvikling af genterapi mod AIDS og visse
kræftsygdomme. Fokus er her rettet mod gene-
tiske angrebspunkter i HIV´s replikaitonscyklus,
konstruktion af retrovirale transduktionsvektorer
og design af et klinisk pilotforsøg.

5. Lumfocytfunktionen hos AIDS patienter og
undersøgelse af årsagerne til funktionelle forstyr-
relser.

Jens Ole Nielsen

Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling

Kirurgisk patofysiologi
Forskningen har koncentreret sig om det kirurgi-
ske stress respons’s frisætningsmekanismer, smer-
tefysiologi og behandling, hypoksæmi og søvnfor-
styrrelser, det inflammatoriske respons’s frisæt-
ningsmekanismer og modifikation, infektions-
patofysiologi og fistelbehandling.

Colon-neoplasi
Varetagelse af »Polyposeregistret«, »HNPCC-regi-
stret« (Hereditær Non-Polypøs Colorektal Can-
cer) samt undersøgelse over colonneoplasiens ge-
netiske forhold og optimering af kirurgiske be-
handlingsprincipper.

Laparoskoipsk kirurgi
Udviklingscenter for den ekstensive laparoskopi-
ske abdominalkirurgi, herunder etablering af øso-
fagus motilitetslaboratorium med henblik på
rationel diagnostik og operationsindikation af
øsofaguslidelser, samt undersøgelser af virkningen
af laparoskopisk kirurgi på postoperativ organ-
funktion og rekonvalescens.

Kirurgisk Immunologi
Forskningen centreres omkring den posttraumati-
ske immunpatofysiologi samt mulige terapeutiske
tiltag, og immunfunktionens betydning for reci-
div-risiko og overlevelse efter cancerkirurgi.

Internationalt samarbejde:
Nært samarbejde med internationalt anerkendte
grupper indenfor de anførte forskningsprofile-
ringsområder.

Professor, dr.med. Henrik Kehlet
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Klinisk Biokemisk afdeling

Afdelingens hovedforskningsområder:

1. Medicinsk informatik
Baseret på EU projekterne KAVAS 1 og KAVAS 2,
arbejdes der nu med implementering af værktøjer
til dannelse af kliniske protokoller for rationel
diagnostik. Et andet projekt, ISAR-projektet, er et
multinationalt to-årigt forskningsprojekt indenfor
medicinsk informatik, der har til formål at tilveje-
bringe generelle, uafhængige metoder til integra-
tion af systemer til håndtering af data og viden
(Akronymerne »KAVAS« står for: »Enowledge
Aquisition, yisualization, and Assessment System
og »ISAR« står for: »Integration System ARchitec-
ture« 

2. Reproduktionsmedicin
a. Celle- og molekylærbiologiske undersøgelser af
endometriet af betydning for implantationen.
Formålet er at belyse forekomsten af specifikke
proteiner, der har betydning for modning af en-
dometriet og medvirker ved blastocystens (det be-
frugtede ægs) implantation hos forskellige under-
grupper af infertile kvinder.

b. Identifikation af mRNA/proteiner der speci-
elt udtrykkes ved interaktionen mellem trop-
hoblastvævet og endometriet).

c. Etablering af en metode til isolering af foster-
celler (trofoblastceller) fra gravide kvinders peri-
fere blod med henblik på. risikofri prænatal gen-
diagnostik af alvorlige arvelige sygdomme .

d. Undersøgelse af betydningen af vekselvirk-
ninger mellem trophoblastceller og maternelle
immunkompetente celler , herunder også HLA-
vævstypers betydning, for at fostret kan implante-
res i uterus og undgå afstødning.

e. Struktur og funktionsundersøgelse af rekom-
binant endometrie protein PP14, native PP14 og
p-lactoglobulin.

3. Calcium-metabolisme 
a. Undersøgelse af parathyreoideahormonsekreti-
onen ved sekundær hyperparathyreoidisme ved
uræmi. Ved hjælp af Cicaclamp metoden (en se-
kventiel stimulationssuppressionsundersøgelse)
beskrives parathyreoideahormonets frisætnings-
mønster hos patienter med dialysekrævende ne-
fropati.

b. Sammenlignende undersøgelser in vivo og in
vitro af parathyreoideahormon-sekretionen ved
patienter med primær hyperparathyreoidisme.

c. Udvikling af kvalitative og kvantitative meto-
der til maling af osteopontin hos patienter med
tendens til dannelse af urinvejesten. Osteopontin
er nyligt isoleret og identificeret som en højmole-

kylær komponent i human urin med en meget
kraftig hæmmende virkning på væksten af calciu-
moxalat-krystaller in vi tro.

4. Dyslipidæmi
Genotypebestemmelse af apolipoprotein B og E,
lipoprotein lipase og choleste-rolester transport
proteinet (CETP) hos patienter med: (1) Insulin-
resistens og hyperinsulinæmi, (2) ikke- insulin
krævende diabetes mellitus , og (3 ) ikke-insulin
krævende diabetes mellitus og iskæmisk hjertesyg-
dom.

De seneste års udvikling inden for moleky-
lærbiologien har afdækket relationer mellem lipo-
proteiner, relaterede proteiner og enzymer på
den ene side og hyperlipidømi, atherosclerose og
diabetes mellitus på den anden side.

Klinisk lektor, overlæge, dr.med. Steen Sørensen

Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, 239

Afdelingens hovedforskningsområder:

1. Patofysiologi og hæmodynamik ved kronisk
leversygdom
Forskningsområdet omfatter patofysiologiske me-
kanismer ved væskeretention og ascitesdannelse
samt karakterisering af hæmodynamiske ændrin-
ger i det splanchniske og systemiske kredsløb, her-
under neuro-endokrinologiske og regulatoriske
ændringer, der ligger til grund for de homeostati-
ske abnormiteter ved kronisk leversygdom. Her-
udover udføres alkoholforskning med speciel rela-
tion til kulhydratdefekt transferrin (CDT). Forsk-
ningsområdet omfatter også patofysiologiske me-
kanismer ved ændret nyrefunktion og ventrikel-
funktion hos patienter med kronisk leversygdom.

2. Patofysiologi ved ventrikel-galdevejslidelser
Forskningsområdet omfatter patofysiologiske me-
kanismer med henblik på abnormiteter i ventri-
kel- og galdeblæretømning, g.i.motilitet, og bioke-
miske galdeanalyser i relation til smertemekanis-
mer ved galdestenssygdom.

3. Fysiologisk og patofysiologisk kinetik
Forskningsområdet omfatter elimination, omsæt-
ning og transport af en række bioaktive stoffer,
bindevævskomponenter, vasoaktive peptider og
aminer.

I samarbejde med MR-afdelingen er der udvik-
let metoder til perfusionsbestemmelse i hjertet.
Endvidere forskes der i udvikling af metoder til
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bestemmelse af perfusion i hjernen. Øvrige forsk-
ningsområder omfatter funktionel MRI samt dif-
fusion i hjernen hos såvel normalpersoner som
patienter med forskellige sygdomme som dissemi-
neret sklerose, apopleksi, amyotrofisk lateralskler-
ose samt børn med medfødte hjernesygdomme. 

4. Studier over legemssammensætning
Forskningsområdet omfatter studier over legems-
sammensætning bestemt med helkrops 40K tæl-
ling, DEXA, bioimpedens, CT-scanning, anthrop-
ometri hos adipositas patienter før og efter kon-
trolleret vægttab, hos diabetespatienter og hos
normale. I relation til galdestenspatofysiologi og
glukosemetabolisme.

5. Metabolisme og energistofskifte
Inflammatoriske tarmsygdomme og NO. NO i co-
lon ved colitis ulcerosa – inflammatorisk mediator
eller mucosa protektiv faktor. 

Internationalt samarbejde (titel på projekter, og
hvilke grupper, der samarbejdes med):
1. Bioaktive peptider, kredsløbsregulation og pep-
tidkinetik. Ludwig-Maximilians-Universität, Klini-
kum Grosshadern, Medizinische Klinik II, Mün-
chen, PD Dr. Alexander L. Gerbes, MD, Angelica
Vollmar, Ph.D. og Dr. Veit Güllberg.

2. Bindevævskinetik. Prof. Torvard Laurent,
Biomedicinsk Centrum, Uppsala Universitet, Prof.
Risteli, Oulo Universitet, Oulo, Finland.

3. Hepatorenalt syndrom. Prof. Murray Epstein,
MD, Nephrology Unit, Nephrology Section, Uni-
versity of Miami School of Medicine, Miami, Flori-
da, USA

4. Galdestenspatofysiologi. Prof. Skip von Son-
nenberg, Dept. of Radiology, University of Galve-
stone, Texas, USA. NO og colitis ulcerosa. Prof.
Per Helström, Karolinska Sjukhuset, Stockholm.

Professor, overlæge, dr.med. Jens H. Henriksen

Medicinsk Endokrinologisk afdeling

Hovedforskningsområder:

1. Insulinsekretionsstudier
Ved hjælp af matematisk modellering estimeres
den portale insulinsekretion ud fra repetitive
målinger af serumkoncentrationer af insulin og C-
peptid i perifert blod.

2. Diabetisk neuropati
Undersøgelser af perifere somatiske nervers struk-
tur og funktion ved hjælp af MR-scanning.

24-timers Holtermonitorering til vurdering af
hjertets autonome innervering.

Undersøgelser af den autonome innervering af
pancreas ved tidlig type 1 diabetes mellitus.

3. Osteoporose og calciummetaboliske sygdomme
Udvikling og afprøvning af diagnostiske metoder
indenfor osteoporose og calciummetaboliske syg-
domme.

Internationalt samarbejde:
I tæt samarbejde med en række udenlandske labo-
ratorier med arbejdsområde indenfor de ovenfør-
te emnekredse.

Jannik Hilsted

Medicinsk Gastroenterologisk afdeling

Hovedforskningsområder:

1. Dyspepsi/gastrointestinal motilitet/cellebiolo-
giske studier/kronisk pankreatit
Epidemiologiske undersøgelser inden for dyspep-
si i primærsektoren, herunder klassifikation af
dyspepsityper. Strukturelt cellebiologiske studier
af human tynd- og tyktarm med henblik på bag-
grund for gastrointestinale sygdomme med pri-
mære og sekundære motilitetsforstyrrelser. Pato-
genesestudier af smertegivende kronisk pankrea-
tit og eksperimentel endoskopisk behandling.

2. Syrerelaterede sygdomme
Studier af bikarbonatsekretion i den humane
oesophagus i perfusionsdesign.

3. Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
Patogenesestudier af pro-inflammatoriske media-
torers (eikosanoider, neuropeptider, nitrogen
oxid) rolle i det inflammatoriske respons ved de
kroniske inflammatoriske tarmsygdomme, colitis
ulcerosa og Mb. Crohn, og deres variantformer,
kollagen colitis og lymfocytær colitis, – herunder
farmakologiske interventionsstudier og klinisk
kontrollerede undersøgelser med henblik på ud-
vikling af nye behandlingsstrategier. Cellebiologi-
ske undersøgelser af muscularis externa ved mb.
Crohn og colitis ulcerosa.

4. Alkoholepidemiologi
Multiaksial diagnostik og registrering af patient-
population i H:S-områdets alkoholambulatorium,
klinisk kontrollerede undersøgelser af psykofarm-
aka hos patienter med alkoholproblemer og vur-
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dering af den kliniske relevans af biokemiske mar-
kører for alkoholstorforbrug. Desuden populati-
onsbaserede epidemiologiske undersøgelser af al-
koholrelateret sygelighed og dødelighed samt risi-
kofaktorer i relation hertil. Forekomst af alkoho-
lisk leversygdom og komplikationer hertil. Udar-
bejdelse af interventionsmodeller, der muliggør
identifikation af alkoholstorforbrugere.

5. Portal hypertension
Undersøgelser af den tilgrundliggende patofysio-
logi, herunder hæmodynamiske undersøgelser og
endoluminal ultralydskanning af patienter med
portal hypertension. Beskrivelse af forekomsten af
portal hypertensiv gastropati og af diagnosens val-
iditet. Forsøg med farmakas effekt på portal hy-
pertension og disses evne til at mindske øvre
gastrointestinal blødning hos patienter med lever-
cirrose.

Jørgen Rask Madsen

Neurologisk afdeling

Forskningsområder:

Cerebrovaskulære sygdomme
Apopleksi incidens og risikofaktorer for apopleksi
i samarbejde med Østerbroundersøgelsen.

Samfundsmæssige og økonomiske konsekven-
ser af apopleksi vurderes i en prospektiv under-
søgelse. 

Forebyggelse af apopleksi ved atrieflimren i
AFASAK 2 studiet, hvor 2 Ph.D.-studerende under-
søger effekten af forskellige antithrombotiske re-
gimer.

På en eksperimentel cerebral iskæmi-model un-
dersøges infarktudviklingen ved cerebrale emboli-
er hos rotter. Thrombolytica og neuroprotektive
stoffers evne til at mindske infarktudviklingen un-
dersøges.

Udforskning af patofysiologiske mekanismer
ved akut cerebral iskæmi ved hjælp af MRI, MRA
og MRS.

Toksikologi
Den neurotoksiske effekt af organiske opløsnings-
midler efterprøves på en rottemodel med morfo-
logisk, biokemisk og adfærdmæssige parametre
som effektmål.

Epilepsi
Epilepsifunktionen og dermed epilepsiforsknin-
gen flyttede til Rigshospitalet sommeren 1996.

Internationalt samarbejde:
European Stroke Database Collaboration. Euro-
pean Biomed Study of Stroke Care. Atrial Fibrilla-
tion Investigators. The Cochrane Collaboration
for Stroke Review Edinburgh. IST + ECST. EU
støtter projekt om cancerudvikling hos personer
langvarigt udsat for organiske opløsningsmidler

Professor, ledende overlæge, Gudrun Boysen 

Reumatologisk afdeling

Afdelingens hovedforskningsområder:
1. Klinisk bindevævsforskning; Cirkulerende kolla-
genmetabolitter og andre matrixkomponenter
som markør for inflammatorisk sygdomsaktivitet,
fibrogenese og vævs-destruktion hos patienter
med inflammatoriske og degenerative reumatiske
sygdomme.

2. Magnetisk resonans billeddannelse ved reum-
atiske sygdomme, primært patienter med inflam-
matoriske og degenerative reumatiske sygdomme.
Værdien af MRI ved vurderingen af kvalitative og
kvantative forandringer i synovialmembran, brusk
og knogler.

3. Kliniske og immunologiske studier af patien-
ter med systemiske bindevævssygdomme, syste-
misk lupus erythematosus, mixed connective tis-
sue disease og sklerodermi. Studier af sygdomsfor-
løb, prognostiske markører og aktivitetsmarkører.

4. Kliniske studier og laboratoriestudier af pa-
tienter med tidlig reumatoid arthritis.

5. Projekter inden for områderne degenerative
reumatiske sygdomme, primært patienter med de-
generative ryglidelser samt patienter med non-ar-
tikulær reumatisme. 

Internationalt samarbejde:
Biokemiske markører for bindevævs- og bruskbe-
skadigelse: Professor P. A. Price, University of Cali-
fornia, San Diego.

Professor, dr.med. Ib Lorenzen
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Røngtenafdelingen
Siden indberetningen om 1995 har de forsknings-
mæssige aktiviteter i afdelingen lidt stærkt under
de igangværende rokader af kliniske specialer in-
denfor H:S. Dette har betydet at videnskabelige
medarbejdere og kolleger har været vanskelige at
motivere for igangsættelse eller acceleration af vi-
denskabelig aktivitet, ligesom visse igangværende
projekter har været temporært sat i bero, medens
andre har kunnet fortsætte, omend i nedsat tem-
po. 

Den klinisk radiologiske populationsundersø-
gelse om lidelser i bevægeapparatet, der var påbe-
gyndt i 1993, og hvor over 4000 røntgenunder-
søgelser allerede blev færdiggjort ultimo 94 har
været præget af personrokader, således at den me-
get omfangsrige database ikke har kunne bearbej-
des med henblik på sammenligning af generelle
helbredsforhold og levevilkår i populationen til
belysning af valensen af de påvist radiologiske
fund. For 1997 synes det imidlertid muligt at få
gennemført en bearbejdelse af alle data.

Betydningen af ultralydundersøgelser af thymus
i neonatal-perioden og sammenligning af thymus’
ultralydmæssige udseende hos børn med forskel-
lig ernæring er blevet fuldført i 1996, der er ud-
kommet to delarbejder og i 1996 er nu under-
søgelsesresultater ved at være samlet med henblik
på udarbejdelse af en samlet afhandling med hen-
blik på antagelse som disputats. 

Vedrørende ultralydundersøgelser af kongenitte
klumpfødder som de kan påvises hos nyfødte til vur-
dering af ikke-røntgendiagnosticerbare bløddels-
forandringer har i 1996 lidt på grund af meget spar-
som tilgang af patienter indenfor dette projekt. 

Som led i udflytning af det urologiske speciale
fra Hvidovre Hospital har det tidligere igangsatte
projekt om sammenligning af ultralyddoppler-un-
dersøgelser af abdominalkar sammenholdt med
arteriografi af de centrale abdominale kar lidt un-
der de praktisk vanskelige forhold og i øjeblikket
står det uklart, om projektet kan fortsætte i rønt-
genafdelingens regi.

Undervisning:
Som led i undervisningen i billeddiagnostik i sek-
tion IV for studerende på 7. og 12. semester har
den kliniske lektor og professoren i faget gennem-
ført en ændring i undervisningen, idet den nu
også indeholder en sammenligning af forskellige
billeddiagnostiske modaliteter (CT, ultralyd og
MR) samt påbegyndt gennemførelse af undervis-
ningstimer i billeddiagnostisk strategi.

Professor, overlæge, dr.med. Hans Rovsing 

H:S Kommunehospital

De Geriatriske afdelinger

Afdelingens hovedforskningsområder:

Dynamisk geriatri
Intervention igennem behandlingskæden fra ra-
ske til svækkede gamle; immobilitet: intensiv mu-
skelstyrketræning af 9o-årige, opfølgende lægebe-
søg efter apopleksi; urininkontinens: etablering af
urininkontinensklinik, intervention med trane-
bær; faldproblemer: intervention i et lokalområde.

Prævalens af demens
Risikofaktorer for vaskulær demens, gråzonen
mellem demens og depression, demensudred-
ning, dementes retsikkerhed, pårørendegruppe
for demente, sammenhænge i indsatsen for de-
mente, ressourceforbrug til demente på pleje-
hjem, evaluering af faglige team.

Liv på plejehjem
Undersøgelse af alle plejehjemsbeboere i Køben-
havn med anvendelse af et internationalt standar-
diseret instrument (interRAI), som egner sig til
kvalitetsvurdering, vurdering af ressourceforbrug
(tidsstudier på to plejehjem).

Ældres kost og helbred
Longitudinelle kostundersøgelser internationalt
komparative studier, evaluering af MNA (Mini
Nutrition Assessment) instrument til afgrænsning
af risikogrupper vedrørende ernæring.

1914-populationsundersøgelsen i Glostrup
50.-80. år af fysisk, psykisk og social aldring. Histo-
risk prospektiv undersøgelse af risikofaktorer for
fraktur, myokardie infarkt og apopleksi, svækkelse
i alderdommen. Personlighedstræk(fjendtlighed
og depression), som stærke kardiovaskulære risi-
kofaktorer. firs-åriges kost, ernæringstilstand og
immunologiske forhold.

Internationalt samarbejde:
NORA 75 og 8o, Nordic Research on Ageing.
Sammenlignende befolkningsundersøgelser ved
universitetshospitalerne i Jyväskylä Finland, Göte-
borg Sverige og Glostrup Danmark. WHO Moni-
ca. En undersøgelse af lo års ændringer i myokar-
dieinfarkt- og apopleksi-incidens og ændringer i
livsstil og levekår samt behandlingsintensitet i 26
lande. SENECA survey in Europe of nutrition in
the elderly concerted action i l9 europæiske byer
l989 med opfølgningsundersøgelse l993. Register-
opfølgning af 10 års dødelighed og hospitalsind-
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læggelser. InterRAI, sammenlignende undersøgel-
se i l2 lande af vurdering af plejehjemsbeboeres
helbred, funktionsevne og trivsel ved hjælp af
standardiseret instrument.

Amtssygehuset i Gentofte

Anæstesiologisk afdeling

Afdelingens hovedforskningsområder:
Kredsløbs- og respirationsfysiologi: (a) Beta-1 og 2
receptor funktionen hos hjerteopererede patien-
ter. Betydningen af præoperativ beta-1 blokade.
(b) Blodgasser og syre-base balance.

Smertebehandling: (a) Perifert virkende anal-
getika. (b) Et nyt behandlingsprincip for cancers-
merter (epidural Butamben). (c) Forebyggelse af
postoperative smerter, specielt fantomsmerter. (d)
Anvendelse af spinalkatetre.

Neuromuskulært blokerende stoffer: Kombine-
ret farmakokinetisk og farmakodynamisk under-
søgelser af betydningen af plasma kolinesteraseak-
tivitet og forskellige genetiske varianter af plasma
kolinesterase for nedbrydningen af mivacurium.

Autotransfusion efter hjerteoperationer: For at
nedsætte transfusionsbehovet efter hjerteoperatio-
ner tilbageføres det blod, patienterne taber gen-
nem drænene. Levetid, iltbindingsevne etc. af det
tilbageførte blod er emnet for en række delstudier.

Klinisk lektor, overlæge, dr.med. Ivar H. Gøthgen

Børneafdelingen

Afdelingens hovedforskningsområder:
Pædiatrisk allergi og lungesygdomme.
Børneneurologi.
Benign pædiatrisk hæmatologi.
Pædiatrisk urologi.
Pædiatrisk gastroenterologi.

Internationalt samarbejde:
Universitetet i Lund, Pædiatrisk Klinik:

Epidemiologiske studier vedrørende morbus
coeliacus.

Universitetet i Linköping, Immunologisk Afde-
ling: Screening af bloddonorer for mobrus coelia-
cus.

Universitetet i Umeå, Patologisk Afdeling: Hi-
stologiske studier vedrørende morbus coeliacus.

Dermato-Venerologisk afdeling K

Hovedforskningsområder:

Allergisk kontakteksem
Forskningen har til formål at tilvejebringe den
lægevidenskabelige baggrund for forebyggelse af
kontaktallergi overfor de væsentligste hudallerge-
ner som nikkel, parfumestoffer, gummikemikalier
og konserveringsmidler. Årsagerne til kontaktal-
lergi kortlægges ved hjælp af epidemiologiske, ke-
miske og klinisk allergologiske metoder. Der ar-
bejdes på udvikling af experimentelle expositions-
modeller beregnet til at fastlægge sikre udsættel-
seskoncentrationer for de almindeligste hudaller-
gener.

Fondsstøtte: EU contract no: BMH4-CT96-0877,
ENV4-CT95-0267,MATA-CT-940060, Sundhedsvi-
denskabelig Forskningsråd: 9601876, Sundsheds-
styrelsen: 1400/9-200-1996, Miljøstyrelsen: m7041-
0144 og flere private fonde.

Irritativt kontakteksem
Mekanismer bag arbejdsbetinget irritativt eksem.
Cytokiners patogenetiske rolle ved irritativt kon-
takteksem. Hudfysiologiske undersøgelser med
henblik på patogenese og behandling af tilstan-
den. I experimentelle humane modeller evalueres
hudens modstandskraft overfor irritative påvirk-
ninger. Anvendte metoder er Corneometri, laser
Doppler flowmetri, måling af transepidermalt
vandtab, samt colorimetri.

Hudkræft
Der foretages undersøgelser over foto- og tumor
immunologi. Hos mennesker ændrer ultraviolet
lys immunreaktionen på afgørende måde, således,
at hæmmermekanismer, som kan nedregulere an-
dre immunologiske responser, bliver aktiverede.
Betydningen af disse mekanismer for udvikling af
hudkræft undersøges.

Genetisk epidemiologi
Med udgangspunkt i den danske Tvillingekohorte
pågår en undersøgelse af betydningen af arvelige
og miljøfaktorer for udvikling af allergisk og irrita-
tivt eksem på hænderne.

Hudabsorption af lægemidler
Der foretages metodeudvikling af mikrodialyse-
teknik således at den kan anvendes til bestemmel-
se af lægemiddelkoncentratinen efter lokal og sy-
stemisk admimistration. Effekten af påvirkning af
hudens barriere på lægemidlers penetration i hu-
den evalueres. Forskningen gennemføres i samar-
bejde med Løvens Kemiske Fabrik.
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Superantigener
Superantigenernes betydning for udvikling af ato-
pisk dermatitis og psoriasis.

Kirurgisk-Gastroenterologisk afdeling D

Hovedforskningsområder:

Endoscopisk ultralyd
Afdelingen har siden 1989, i samarbejde med ul-
tralydlaboratoriet, deltaget i udviklingen og evalu-
eringen af endoscopisk ultralydscanning. Afdelin-
gen har bl.a. udviklet en ny teknik til endoskopisk
ultralydvejledt finnålsbiopsi. Med denne metode
kan man udtage celleprøver fra små tumorer i og
omkring gastrointestinalkanalen herunder lym-
feknuder i mediastinum, peritoneum og retrope-
ritoneum. Der foregår en fortsat evaluering af me-
todens værdi samt en nyudvikling omkring histo-
logiske nåle. Endvidere udvikles forskellige endo-
skopiske ultralydvejledte terapeutiske procedurer
som f.eks. cystogastrostomi.

Pancreas
Der udføres undersøgelser over forekomsten af,
og trykforholdene i pancreascyster ved akut og
kronisk pancreatitis, samt forløbet af denne kom-
plikation.

Galdeveje
Undersøgelser over det kliniske forløb på længere
sigt hos patienter, som har fået foretaget endosko-
pisk papillotomi p.g.a. galdestenssygdommen
og/eller komplicerende pancreatitis acuta.

Undersøgelser over den kombinerede effekt af
laparoskopisk og endoskopisk behandling ved gal-
destenssygdomme.

Colo-rectal cancer
Indgår i landsomfattende registrering af colo-rec-
tal cancer (DCCG). Afdelingen er med i gruppen
af rectumopererende kirurger, som i protokolle-
ret form foretager total meso-rectal excision.

Medvirker i Panorexprotokolstudie med rando-
misering til 3 alternativer inkluderende kemotera-
pi/immunologisk behandling efter Dukes C colon
adenocarcinom.

Undersøgelser til fastlæggelse af graden af
knoglemarvscarcinose belyst gennem Radnerbi-
opsi hos colo-rectal cancerpatienter.

Afdelingen har i 1996 fra Johan og Birthe Mey-
ers fond modtaget 1 mill. kr. til indkøb af laparo-
skopisk ultralydsudstyr med henblik på udvikling

af denne teknik til staging af øvre G-I cancer og
anden diagnostik i abdomen.

Finn Wilkens Henriksen

Medicinsk afdeling F

Afdelingens hovedforskningsområder:

Klinisk farmakologi
Lægemiddelmetabolisme i leveren, lægemiddelin-
teraktioner, hepatotoxicitet.

Klinisk ernæring
Undersøgelser over digestion i tyndtarm og fer-
mentation i colon af diverse kulhydrater som kost-
fibre, polysakkarider som fruktosaner og stivelse,
resistent stivelse og modificeret stivelse, også i
kombination med andre fødeemner som protein
og fedt. Betydningen heraf for mave-tarmkanalens
funktion hos såvel raske som patienter med defi-
nerbare som udefinerbare mavetarm-lidelser.

Gastroenterologi og ernæring
Ernæringsrelaterede sygdomme som laktose- og
sukrose-maldigestion, fruktosemaldigestion, bak-
teriel overvækst i tyndtarm som årsag til diaré og
vægttab, langtidskomplikationer ved by-pass-ope-
ration for fedme, cøliaki og osteoporose. Især fo-
kuseres på diagnostiske metoder, hyppighed og
kliniske betydning.

Diabetesundersøgelser
Incretineffekten er den ekstra insulinsekretion,
der opnås ved at indtage glukose gennem mun-
den, sammenlignet med den insulinfrisætning der
sker efter den samme mængde glukose indgivet
intravenøst. Der foretages undersøgelser over in-
cretineffekten hos diabetikere, herunder patien-
ter med sekundær diabetes samt årsager til increti-
neffekten, herunder undersøgelser af glukoseom-
sætning ved tracer-teknik.

Internationalt samarbejde:
Deltager i EU-grupper, begge under FLAIR (Food
Linked Agricultural Industrial Research).

1. Cost Action 916 »Bioactive Plant Cell Wall
Components in Food and their Nutritional Signi-
ficance«.

2. PROFIBRE, AIR 3 action. Deltager i vurde-
ring af undersøgelser over kostfibre og andre
svært fordøjelige kulhydrater med fibereffekt. 

3. Afdelingen i Nantes, Frankrig, af INRA (Insti-
tut National de la Recherce Agronomique) ved-
rørende resistent stivelses fysiologiske og biokemi-
ske betydning for mennesker.
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4. Institutionen för Nutrition, Lund, Sverige,
(Professor, dr.med. N-G. Asp) vedrørende kostfi-
bre og deres kliniske betydning for mennesker.

5. Lægerne, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, ved-
rørende den kliniske betydning af den hyppige fo-
rekomst af laktose-, sukrose- og trehalosemalab-
sorption på Grønland.

Lektor, overlæge dr.med. Eivind Gudmand-Høyer

Medicinsk-Lungemedicinsk afdeling Y

Afdelingens hovedforskningsområder:
Medicinske lungesygdomme: Obstruktive lunge-
sygdomme, rygeafvænning inkl. nicotin-substituti-
on, påvisning af mediatorer ved infektiøse lunge-
sygdomme og metode studier vedrørende invasive
procedurer til diagnostik af lungelidelser.

Afdelingen arrangerer hvert år et kursus i fiber-
bronkoskopi for bl.a. læger i uddannelsesstilling i
lungemedicin. I alt har afdelingens medarbejder
publiceret 16 originalartikler heraf 11 i udenland-
ske videnskabelige tidsskrifter.

Medicinsk allergiske sygdomme
En videnksbelig medarbejder har færdiggjort 3 ar-
bejder vedrørende bronkial-allergenprovokatio-
ner af patienter, der er forbehandlet med bl.a. en
ny leukotrien- antagonist.

Medicinske sygdomme
Emnerne har bl.a. været beskrivelse af jernomsæt-
ning og jerndepoter i forskellige patient grupper.
Afdelingen har haft besøg af forskere fra udlandet
og har ved enkelte af publikationerne haft et sam-
arbejde med udenlandske forskere.

Klinisk lektor: Afd. dr.med. læge Lars C. Laursen

Stab:
Universitetsansatte:
Klinisk lektor: Afd. læge, dr. med. Lars C. Laursen,
Tutor: 1. reservelæge, dr. med. Paul Clementsen.
Kliniske lærere. Afd. læge, dr. med. Philip Tønne-
sen, 1. reservelæge, dr. med. Jørgen Bo Rasmus-
sen, 1. reservelæge, dr. med. Paul Clementsen, 1.
reservelæge, Birgitte Rønn. Øvrige videnskabeligt
ansatte: Reservelæge, Ph.D.-studerende Klaus
Phanareth reservelæge, klinisk assisten Charlotta
Pissinger, reservelæge, klinisk assistent Paul Wen-
niche.

Ph.D.-afhandlinger:
Klaus Richter Larsen: »Præoperativ vurdering af

patienter med lungekræft ved anvendelse af ar-
bejdstest«.

Specialer:
M. Larsen og AL Wagenblast. Penicillin og penicil-

lin allergi – Et litteraturstudium. (OSVAL 2 op-
gave).

Publikationer:
En fuld publikationsliste kan rekvireres via Syge-

husdirektoratet, Amtsgården, Stationsparken
27, 2600 Glostrup.

Øre-, næse-, halsafdelingen

Afdelingens hovedforskningsområder:

Mellemørekirurgiforskning
Ved regelmæssige efterundersøgelser følges pa-
tienter, der er opereret i 1964-90. Langtidsresulta-
terne af kirurgi bliver analyseret for patientgrup-
per med cholesteatom, sequelae otitidis med per-
forationer i trommehinden adhæsiv otitits og øre-
gangssygdomme hos børn og voksne især med
henblik på mellemøreventilation.

Eksperimentel akut otitis media forskning med
og uden antibiotisk behandling 
Ved samarbejde med Universitetet i Lund foreta-
ges der kvantitative histologiske undersøgelser af
mellemøreslimhinde hos rotter med akut otitis,
hvor bulla inficeres med pneumococcer, hemop-
hilus influenzae og Moraxella catarrhalis. Mellem-
øreslimhinden undersøges på flere tidspunkter ef-
ter infektionen uden og med antibiotisk behand-
ling.

Basalforskning vedrørende patogenesen af næse-
polypper
Immunhistokemisk undersøgelse af forekomsten
af adhæsionsmolekylerne ICAM-1, VCAM-1 og E-
selectin samt liganderne LFA-1 og VLA-4 foretages
i næsepolypbiopsier og næseslimhinden. Effekten
af lokalsteroid undersøges på ekspressionen af
ovennævnte molekyler på endothelceller samt det
cellulære infiltrat. Studier af næsepolyppernes op-
rindelse, profil og sammensætning af det cellu-
lære infiltrat fortsættes. 

Acusticusneurinomer. Eksperimentale og klini-
ske studier
Vækstundersøgelser af akustikusneurinomer afslø-
rer langsomt, moderat og hurtigt voksende tumo-
rer. Disse korelleres til den cellulære proliferation
og vaskularisering bedømt ved SPECT skanning.
Kliniske studier af akustikusneurinomers vækst
sammenlignet med anamnesen fortsætter. 
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Audiologisk forskning af emissionsbaseret scre-
ening af nyfødte for hørenedsættelse, baseret på
egen udvikling af apparatur og 10.000 screeninger
af nyfødte. Der udføres databehandling med hen-
blik på 1) sensibilitet af lineære versus non-lin-
eære svar, 2) optimal intensitet af stimulation og
3) automatisk statistisk evaluering versus visuel.

Internationalt forskningsarbejde: 
Øre-, næse-, halsafdelingen samarbejder med øre-,
næse-, halsafdelingen på Universitetssygehuset i
Lund, Sverige, omkring forskningen vedrørende
eksperimentel otitis. Endvidere samarbejde med
hospital i Venedig (Ospedale Civile di Venezia)
vedrørende langtidsresultater efter tympanopla-
stik hos børn.

Professor, dr.med. Mirko Tos

Amtssygehuset i Glostrup

Medicinsk afdeling C

Afdelingens hovedforskningsområder:
Medicinsk afdeling C har sammen med Køben-
havns Amts Center for Sygdomsforebyggelse (tid-
ligere Befolkningsundersøgelserne i Glostrup)
godt 50 forskere, der arbejder med såvel kliniske
som kliniske epidemiologiske data.

1. præventiv medicin (Center for Sygdomsfore-
byggelse). Centret er forskningscenter for klinisk
epidemiologi og sygdomsforebyggelse. Hovedvæg-
ten er lagt på kardiovaskulær epidemiologi samt
eksperimentel forebyggende medicin inden for
det kardiologiske område. Yderligere epidemiolo-
giske forskningsområder: Diabetologi, neurologi
(hovedpine/migræne) samt aldringsepidemiolo-
gi.

2. Den kliniske forskning er centreret om hjer-
te-kredsløbssygdomme, specielt patofysiologi og
behandlingsprincipper ved hypertension samt
hjertesvigt.

3. I den kliniske forskning lægges der stor vægt
på vurdering af nye medikamentelle behandlings-
principper for hypertension, hyperlidpidæmi,
akut myokardieinfarkt og hjertesvigt.

Internationalt samarbejde:
1. MONICA: WHO initieret kardiovaskulær epide-
miologisk forskning, deltagende centre i 26 lande.

2. DIACOMP. Samarbejde med Dpt. Epidemiol.
Univ. Pittsburgh. Glostrup og Pittsburgh er koor-

dinerende centre for populationsbaserede studier
af komplikationer blandt IDDM-patienter omfat-
tende 28 centre i 25 lande i 6 kontinenter.

3. NORA: Aldringsepidemiologisk undersøgelse
i samarbejde med Sverige og Finland, Department
of Geriatrics, Göteborg, Department of Health
Science, Finland.

4. Store internationale interventionstudier
vedr. hypertension, hjertesvigt, hyperlipidæmi. Ek-
sempelvis: a) HOT-study – Hypertension Optimal
Treatment Study, foregår i 26 lande. Klinisk lektor
Hans Ibsen, medlem af styrekomiteen. b) LIFE-
study – Losartan Intervention for Endpoint Re-
duction in Hypertension. Internationalt multicen-
terstudie vedr. patienter med hypertension og
venstre ventrikelhypertrofi. Klinisk lektor Hans Ib-
sen er medlem af styrekomiteen.

5. NNPC. Nordic Network in Preventive Cardio-
logy. Ny-etableret netværksstruktur for nordiske
forskningsenheder inden for kardiovaskulær
forskning og præventiv medicin. Coordinating
Center: Center for Sygdomsforebyggelse, Amtssy-
gehuset i Glostrup.

Overlæge, dr.med., klinisk lektor Hans Ibsen

Medicinsk-Gastroenterologisk afdeling F

Hovedforskningsområder:
1. Betydningen af tarmepitelets celleadhæsions-
molekyler ved inflammatorisk tarmsygdom.

2. Interleukin-17’s betydning ved inflammato-
risk tarmsygdom.

3. Ulcussygdommens forløb efter eradikation af
Helicobacter pylori.

4. Undersøgelse af den diagnostiske værdi af
symptomer ved øvre dyspepsi.

5. Eksperimentelle behandlingsmetoder til akut
pankreatitis.

6. Calciummetaboliske forstyrrelser ved kronisk
pankreatitis.

7. Helicobacter pylori-infektion hos patienter
med kronisk pankreatitis og ulcus duodeni.

8. Gastrisk lipase og glucagon-like-peptide-1
(GLP-1) sekretionen ved kronisk pankreatitis.

Internationalt samarbejde:
I samarbejde med The European Helicobacter
Study Group udfærdiget guidelines for studier
vedrørende infektion med Helicobacter pylori.
Klinisk multicenterundersøgelse af rekombinant
interleukin-10’s virkning ved behandling af kro-
nisk aktiv morbus Crohn.

Samarbejde med Cornell Medical Center, New
York vedrørende det cellulære inflammationsre-
spons ved inflammatorisk tarmsygdom.
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Samarbejde med medicinsk afdeling, Universi-
tetshospitalet i Lund om registrering af kliniske
parametre ved kronisk pankreatitis.

Ole Haagen Nielsen

Kirurgisk afdeling D, Gastroenterologisk og Uro-
logisk sektion

Afdelingens hovedforskningsområder:

Øsofagusfysiologi
Forskningsprojekt vedrørende galderefluks til
øsofagus og til ventriklen pågår.

Ventrikelfunktionsundersøgelser
Der gennemføres ventrikelsekretionsundersøgel-
ser specielt med henblik på effekten af peptiderne
PPY og GLP på den måltidsstimulerede syresekret-
ion og ventrikeltømningen. Undersøgelse af den
gastriske lipaseaktivitet hos normale forsøgsperso-
ner og hos patienter med pankreassygdomme
gennemføres i samarbejde med medicinsk afde-
ling F. Indometacin’s virkning på syresekretionen
undersøges som led i OSVAL II-projekt. 

Eksperimentel pancreatitis og frie iltradikaler
Undersøgelser af de frie iltradikalers betydning
for udviklingen af akut pankreatit i 2 forskellige
dyremodeller pågår i samarbejde med Farmakolo-
gisk Institut.

Systematisk registrering af patienter med akut pan-
creatitis (Ranson) gennemføres i afdelingen.

Anorektalfysiologiske undersøgelser
Anorektalfysiologiske undersøgelser videreføres
med særlig vægt på elektromyografiske under-
søgelser hos patienter med neurologisk betingede
defækationsforstyrrelser hos kvinder med fødsels-
læsioner af den eksterne lukkemuskel, samt analy-
se af nervedegeneration som årsag til analinkonti-
nens.

Barrett’s Esophagus
Der er påbegyndt oprettelse af et landsregister til
registrering af patienter med Barrett’s Esophagus,
specielt med henblik på vurdering af neoplasirisi-
koen og med henblik på selektion af patienter til
interventionsstudier. 

Endotoksin
Studier over forekomsten af endotoksiner og en-
dotoksinneutraliserende faktorer i forbindelse
med ERCP og colonkirurgi, gennemføres i samar-
bejde med klinisk mikrobiologisk afdeling, Amts-
sygehuset i Herlev.

Urologisk forskning
Epidemiologiske undersøgelser af urinvejssympto-
mer hos normale kvinder.

Validering af spørgeskemaer i forbindelse med
symptomer fra de nedre urinveje hos kvinder.

Medicinsk behandling af prostatacancer i
»Scandinavian Prostate Cancer Study Group« pro-
tokoller nr. 5, 6 og 8.

Undersøgelse af intenderet kurativ behandling
af prostatacancer (Copenhagen Localized Prosta-
te Cancer Study Group).

Kliniske undersøgelser af anticholinergica i be-
handling af detrusorinstabilitet og alfa-adrenerge
inhibitorer ved symptomatisk ukompliceret pro-
statahyperplasi.

Kliniske undersøgelser
Afdelingen gennemfører en række klinisk kon-
trollerede undersøgelser blandt andet vedr. colon
irritabile, perforeret ulcus duodeni og mamma-
cancer.

Afdelingen bidrager endvidere med materiale
til undersøgelser af Mycobacterium paratubercu-
losis og Mb Crohn. 

Afdelingen deltager i kliniske undersøgelser
vedr. kirurgisk behandling af neoplasma malig-
num recti a.m. Heald.

I samarbejde med Københavns Amts Center for
Sygdomsforebyggelse gennemføres en større un-
dersøgelse over årsagen til dyspepsi hos personer
med karakteristiske symptommønstre. 

Afdelingen bidrager endvidere til en række
multicenterundersøgelser indenfor emnerne re-
fluksøsofagit og langtids syrehæmning overfor ki-
rurgisk behandling og gastroøsofageal refluks hos
børn samt kemoterapi ved coloncancer.

Afdelingen fortsætter undersøgelser af tidlig
postoperativ enteral ernæring hos abdominalt
opererede patienter.

Afdelingen er vært for årlig Workshop, det så-
kaldte Ørestadssymposium om klinisk og basal
pankreasforskning.

Steen Boesby

Neurokirurgisk afdeling H

Afdelingens hovedforskningsområder:
1. Studier af monoamin peptidreceptorer og nitrid
oxid i humane cerebrale blodkar. Betydningen for
migræne og andre cerebrovaskulære lidelser.

2. Gen expression og enzymatisk aktivitet af ni-
trogen oxid synthase i hjernetumorer.

3. Undersøgelser af carpal tunnel syndrom. Et
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case-control studie over mulige årsagssammen-
hænge, og et studie over electrofysiologiske, klini-
ske og CT forandringer før og efter operation.

4. Kontinuerlig registrering af patienter med in-
trakranielle aneurysmer.

5. Organiske opløsningsmidlers indvirkning på
hjernens funktion og struktur hos litografer.

Overlæge, dr.med. Leif Henriksen

Neurologisk afdeling

Afdelingens hovedforskningsområder:
Afdelingen har påvist, at nitrogenoxid (NO) er af
afgørende betydning for migræne. Hvordan NO
udøver denne virkning optrævles nu i humane
eksperimentelle modeller med infusion af nitrog-
lycerin, histamin m.v. Migrænes molekylære meka-
nismer søges på denne måde klarlagt, og der an-
vendes også in-vitro undersøgelser på isolerede
blodkar. Cerberal SPECT, transkraniel doppler og
højfrekvent ultralyd anvendes til at analysere de
cerebrovaskulære forandringer både under ekspe-
rimentelle og spontane migræneanfald.

Hovedpinesygdommens arvelighed undersøges
i genetisk-epidemiologiske studier. En stor tvilling-
undersøgelse af migræne med aura og migræne
uden aura skal belyse arvs og miljøs relative betyd-
ning. Sammen med grupper i USA, England og
Holland arbejdes der på opsporing og identifice-
ring af flere migrænegener.

Klinisk farmakologiske undersøgelser af hoved-
pinesygdommenes behandling indbefatter fase 1,
2 og 3 undersøgelser med nye præparater samt
metodeudvikling i et omfattende samarbejde med
medicinalindustrien.

Kronisk hovedpine af spændingstypen har en
enorm socioøkonomisk betydning, men udforskes
kun få steder i verden. Myogene mekanismer vur-
deres med EMG, smertetærskelbestemmelser og
provokationsprocedurer. 

Vi har for nylig udviklet et særligt apparatur til
vurdering af muskelømhed, og et japansk apparat
til måling af muskelhårdhed videreudvikles. Cen-
tral smertemodulation vurderes ved måling af
smertetærskler og smertetolerance samt ved kli-
nisk farmakologiske forsøg. Nye fysioterapeutiske
principper for behandling udvikles.

De immunologiske mekanismer ved dissimine-
ret sklerose vurderes hos patienter i akut attak og
udenfor attak. Der udføres undersøgelser af dyr-
kede lymfocytter og af humorale antistoffer. Ba-
handlingsforsøg med højdosis steroid. Nyudvikle-
de synsfysiologiske undersøgelser af dissimineret
sklerose.

Afdelingen råder over en ny hjernededikeret

SPECT-skanner, som anvendes i farmakologiske
undersøgelser og i et projekt om betydningen af
hovedtraumer.

Internationalt samarbejde:
Peptiders mekanismer i humane cerebrale og ek-
stracerebrale blodkar. Professor Lars Edvinsson,
Lund, Sverige.

Mekanismer ved kronisk daglig hovedpine. Pro-
fessor Fumihiko Sakai, Japan.

Isolation af migrænegenerne. Professor George
Ebers, Canada, Califirnien, Professor Newton
Morton, England, Professor Rune Frants, Leiden.

Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling

Afdelingens hovedforskningsområder:
Langtidsforløb af infantil autisme.

Børnepsykiatrisk epidemiologi – forekomst af
prædiktorer for psykisk sygelighed i førskolealde-
ren. Intervention overfor børnepsykiatriske risi-
kopopulationer.

Anorexia nervosa.
Familiediagnostik.

Børneafdeling L

Afdelingens hovedforskningsområder:

Neurologi
Langtidsopfølgningen af børn med feberkramper
fortsætter med henblik på at identificere risikofak-
torer.

Vækst og endokrinologi
Afdelingen deltager i multicenter-undersøgelser
vedrørende udredning og behandling af adreno-
genital syndrom, kongenit myksødem og deltager
i en skandinavisk afprøvning af væksthormon, be-
handling til børn med svær medfødt væksthæm-
ning.

Diabetes
Oprettelse af Dansk Register for Børne- og Ung-
domsdiabetes med biologisk bank til kortlægning
af IDDM i Danmark, og løbende kvalitetssikring af
behandlingen. Opfølgning af 2 tidligere lands-
dækkende undersøgelser omfattende 1000 børn
og unge med insulinkrævende diabetes mellitus
med henblik på komplikationer og risikofaktorer.
Projektleder for international diabetesunder-
søgelse af 3000 unge diabetikere, behandlet på 22
pædiatriske afdelinger i 17 forskellige lande.
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Øvrige aktiviteter:
Adm. overlæge, dr.med. Karsten Kaas Ibsen og
overlæge, dr.med. Finn Ursin Knudsen er hoved-
vejledere på Ph.D.-afhandling udarbejdet af kli-
nisk assistent Eva Merete Øjvind Skaarup: »En kli-
nisk epidemiologisk testundersøgelse af præva-
lensen af epilepsi af den voksne københavnerbe-
folkning«, accepteret til forsvar, Københavns Uni-
versitet 1996. Undersøgelse af leptinforholdene
hos børn med adipositas. Ph.D.-projekt udarbej-
det af reservelæge Jens-Christian Holm, hovedvej-
leder adm. overlæge, dr.med. Karsten Kaas Ibsen.
Institutionaliseringens sundhedsmæssige spor, en
sammenlignet undersøgelse af 0-6 årige børn på
de forskellige institutionstyper herhjemme med
henblik på belysning af helbredsforholdene hos
børnene. Ph.D.-projekt udarbejdet af reservelæge
Henrik Steen Madsen. Hovedvejleder adm. over-
læge, dr.med. Karsten Kaas Ibsen. 

Ortopædkirurgisk afdeling A

Afdelingens hovedforskningsområder:

Biomekanisk forskning
Ortopædkirurgisk forskningsenhed – Biomeka-
nisk Laboratorium. »Fodafsæt hos børn med dia-
betes« i samarbejde med børneafdeling (v/ Over-
læge Henrik Mortensen) og fodterapeut. Musgra-
ve fodprint gangbro anvendes. Computerstyret
analyse af fodens belastningspunkter og -kræfter
målt i et 3-D system under stand og gang. 

»Fod-til underlag kraftanalyse« hos normale og
patienter med hofte og knæartrose. Fem delpro-
jekter. Musgrave fodprint gangbro anvendes (se
Pkt 1.). Undersøgelserne består dels af fod-til un-
derlag kræfter hos normale forsøgspersoner stå-
ende og ved definerede ganghastigheder, dels af
undersøgelser af personer med hhv slidgigt i knæ
og hofter før og efter isættelse af ledprotese under
samme forsøgsomstændigheder.

Biologisk forskning
»Tenidab« projekt. Medicinsk behandling af tidlig
knæartrose. Indflydelse på brusk. Histologisk un-
dersøgelse af celleforandringer i knæetsledbrusk
efter behandling med medicinsk præperatet
»Tenidab«. Udføres i samarbejde med medicinal-
firmaet Pfizer.

»Chondrocyt« projekt. Klinisk anvendelse af
chondrocytkulturer til behandling af osteochond-
rale lidelser (osteochondrit/artrose) i knæ. Histo-
logisk undersøgelse af bruskregenerat efter chon-
drocyttransplantation.

Uddannelsesansvarlig overlæge Jebs Bagger

Arbejdsmedicinsk Klinik
Arbejdsmedicinsk Klinik, KAS Glostrup, er en kli-
nisk epidemiologisk afdeling under Københavns
amts sygehusvæsen. Klinikkens hovedformål er at
medvirke til forebyggelsen af arbejdsbetingede li-
delser i bred forstand. Klinikken blev oprettet i
1989.

Klinikkens hovedaktiviteter:
1. Klinisk undersøgelse og diagnostik af patienter
henvist på mistanke om en arbejdsbetinget lidelse.
Undersøgelserne omfatter almindelig diagnostisk
udredning, gennemgang af tidligere arbejdsmæs-
sige ekspositioner og belastninger med relevans
for den aktuelle sygdom, udredning af andre fak-
torer, herunder livsstilsfaktorer med mulig betyd-
ning, og afsluttes med en vurdering af den sand-
synlige årsag til lidelsen. Der tages på den bag-
grund stilling til patientens videre erhvervsmæssi-
ge forhold (individuelle forebyggende foranstalt-
ninger i bred forstand, omplacering, revalidering,
pension), forebyggende foranstaltninger af mere
generel betydning, og om der skal rejses en ar-
bejdsskadesag. Der undersøges ca. 600 nye patien-
ter om året.

2. Gruppeundersøgelser foretages med henblik
på, om der blandt ansatte på enkelte arbejdsplad-
ser er ensartede symptombilleder, der peger på
skadelige arbejdsmiljøpåvirkninger, og disse søges
indkredset og afhjulpet. Det drejer sig ofte om in-
deklimasager og hud- og slimhindelidelser, men
også om gruppeundersøgelser relateret til mere
klassiske arbejdsmedicinske påvirkninger (f.eks.
blypåvirkning, kromforgiftning). Antallet af disse
undersøgelser varierer med hensyn yil antal virk-
somheder og antal personer, typisk 4-5 virksomhe-
der og 50-200 personer pr. år.

3. Formidling, undervisning og rådgivning:
Klinikken deltager i undervisningen i klinisk ar-
bejdsmedicin af medicinstuderende ved Køben-
havns Universitet, i uddannelsen af speciallæger i
arbejdsmedicin, og ad hoc postgraduat undervis-
ning i arbejdsmedicin.

Formidling og undervisning ad hoc i relation til
faglige organisationer, arbejdstilsynet, virksomhe-
dernes sikkerhedsorganisationer og bedriftsund-
hedstjenester.

Rådgivning sker i en lang række sammenhænge
i forhold til mange forskellige institutioner og en-
keltpersoner (f.eks. Arbejdstilsynet, bedriftsund-
hedstjenester, offentlige myndigheder, embeds-
lægeinstitutionen, faglige organisationer, virksom-
heder, sikkerhedsorganisationer m.v.)
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4. Forskning (se nedenfor)

Forskning:
Klinikken er involveret i forskningsprojekter ved-
rørende især bevægeapparatslidelser, allergi og
neurotoksicitet:

1) PRIM-projektet (Project on Research and In-
tervention in Monotonous work), et større tværvi-
denskabeligt kohortestudium af ca. 3000 personer
med forskellige former for ensidigt gentaget ar-
bejde. Kohorten følges prospektivt over 5 år med
registrering af udviklingen af lidelser i bevægeap-
paratet (1. reservelæge Jane Frølund Thomsen, 1.
reservelæge Charlotte Brauer, overlæge Sigurd
Mikkelsen).

2) Karpaltunnelsyndrom i forbindelse med en-
sidigt gentaget arbejde. Ph.D.-studium. Projektet
knytter delvist an til PRIM-projektet (1.reserve-
læge Jane Frølund Thomsen).

3) Validitet og reproducerbarhed af et spørge-
skema anvendt til screening for muskuloskeletale
lidelser. Delprojekt under PRIM-projektet (1. re-
servelæge Charlotte Brauer, 1. reservelæge Jane
Frølund Thomsen, overlæge Sigurd Mikkelsen).

4) Ændringer i muskuloskeletalt besvær efter
ophør med ensidigt gentaget arbejde. Delprojekt
under PRIM-projektet (reservelæge Birgitte Haus-
childt, 1.reservelæge Jane Frølund Thomsen,
overlæge Sigurd Mikkelsen).

5) Knælidelser ved knæbelastende arbejde (1.
reservelæge Lilli Kirkeskov Jensen, overlæge Si-
gurd Mikkelsen).

6) Forebyggelse af allergiske lidelser hos bage-
re. Et 10-årigt prospektivt kohortestudium (1. re-
servelæge Lisbeth Nüchel-Petersen, overlæge Si-
gurd Mikkelsen).

7) Varige neurotoksiske effekter af lav-dosis ud-
sættelse for kviksølv (reservelæge Kaj Grunnet,
overlæge Sigurd Mikkelsen).

8) Krom-udsættelse ved plasmaskæring (1. re-
servelæge Jane Frølund Thomsen, overlæge Si-
gurd Mikkelsen).

Klinikken deltager endvidere i et udviklingsar-
bejde omkring standardisering af spørgeskema-
metoder til vurdering af indeklimasyndrom (1. re-
servelæge Lisbeth Nüchel-Petersen, 1. reserve-
læge Charlotte Brauer, overlæge Sigurd Mikkel-
sen).

Overlæge, dr.med. Sigurd Mikkelsen

Amtssygehuset i Herlev

Anæstesiologisk afdeling

Afdelingens hovedforskningsområder

Smerteforskning
Afdelingen foretager en større undersøgelse af
sammenhængen mellem morfinmetabolitter,
smerte og bivirkninger hos cancerpatienter i lang-
tidsbehandling med morfin. Meget tyder på, at vis-
se metabolitter er årsag til nogle af de svære bi-
virkninger og den aftagende effekt, som af og til
ses under behandling med morfin.

Respiratorisk patofysiologi
I en større undersøgelse søges forhold af betyd-
ning for postoperativ pulmonal dysfunktion be-
lyst. Faktorer, som antages at have betydning og
derfor undersøges er kronisk obstruktiv lungesyg-
dom, intraanæstetisk opstået atelektase (og den
forebyggende effekt af peep), postoperativ dia-
fragmatisk dysfunktion og postoperativ smertebe-
handling.

Sophus-Sophieprojektet
Dette projekt vedrørende brug af simulatorer i
anæstesi og intensiv terapi fortsættes. Hovedvæg-
ten aktuelt ligger på effekten af forskellige uddan-
nelsesmæssige tiltag inden for ledelses-og samar-
bejdsforhold, prioritering i akutte situationer
samt kommunikation.

Iltbehandling i intensiv terapi
Også disse undersøgelser til belysning af iltopta-
gelse, ilttransport, og iltforbrug hos kritisk syge
patienter fortsættes.

Malign hypertermi 
Det internationale samarbejde omkring de kom-
plekse genetiske forhold vedr. malign hypertermi
(MH) har i det forløbne år bragt antallet af kend-
te mutationer som kan medføre MH op på 16, alle
lokaliseret på den lange arm af kromosom 19. Der
er ikke fundet nye loci.

Internationalt samarbejde:
Samarbejdspartnere inden for malign hypertermi
er Institut for Medicinsk Genetik, Oslo Universi-
tet, Norge, Institute of Biochemistry, University of
Cork, Ireland, Anestesikliniken, Lund Universitet,
Sverige, Department of Pediatrics, Münster Uni-
versity Hospital, Tyskland.

Klinisk lektor, overlæge, dr.med. Helle Ørding
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Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling

Afdelingens hovedforskningområder:
Det centrale og perifere kredsløb med hovedvægt
på hjertets pumpefunktion, hjertemusklens blod-
forsyning og perifere vasospastiske lidelser. Der
undersøges patofysiologiske mekanismer, afprøves
lægemidler og udvikles metoder til klinisk rutine.

Nyrens patofysiologi ved nedsat nyrefunktion
og efter transplantation med hovedvægt på vand-
salt udskillelse og renale regulationsmekanismer
samt det sympatiske nervesystems funktion vurde-
ret ved mikroneurografi som led i sygdomsmeka-
nismer.

Diagnostisk udredning af lidelser i bevægeappa-
ratet. Indvirkning af træning/inaktivitet på knog-
lemetabolisme og øvrige organfunktion.

Undersøgelse af nyre-, lunge- og hjertetoksicitet
ved antineoplastiske behandlinger.

Indvirkningen af akut hypoxi på organfunktion,
herunder nyrefunktion, central hæmodynamik,
hormonal regulation og endotelcellefunktion.

Internationalt samarbejde:
Association pour la Recherche en Physiologie de
l’Environnement. UFR de Médecine, 74 rue Mar-
cel Cachin, 93012 Bobigny cedex, France. Samar-
bejde omkring akut hypoxi og organfunktion
(forskningsområde 5).

Overlæge, dr.med., klinisk lektor Inge-Lis Kanstrup

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling

Hovedforskningsområder:

1. Studier af den humane blastocystes implanta-
tion
Den humane blastocystes implantation under-
søges in vivo og in vitro ved anvendelse af transmis-
sions- og scanning elektronmikroskopi, samt med
histokemiske og molekylærbiologiske metoder.
Bl.a. undersøges betydningen af urokinasesyste-
met ved trofoblastens invasion af stromaet. Påvis-
ning af vækstfaktorer i humant endometrium.

2. Udvikling og vurdering af metoder til be-
handling af barnløshed
Undersøgelserne omfatter bl.a. forskellige proto-
koller til follikelstimulation. Endvidere udvikling
og gennemprøvning af nye metoder til behand-
ling af barnløshed som følge af nedsat sædkvalitet,
bl.a. ved udhentning af sædceller fra testikel og bi-
testikel, samt mikroinjektion af sædceller i æg. En-
delig gennemføres en kohorteundersøgelse af pa-

tienter, som er påbegyndt behandling for barnløs-
hed i årene 1993-95.

3. Gynækologolisk epidemiologi
a. Vurdering af forskellige gestageners mulige be-
tydning for udvikling af tromboemboliske kompli-
kationer. b. Hormonbehandlings mulige indfly-
delse på udvikling af ovariecancer. c. Sammen-
hæng mellem anvendelse af hormoner og udvik-
ling af colon-rektal cancer. d. Disponerende fakto-
rer for udvikling af endometriecancer.

4. Udvikling og implementering af kvalitets-
kontrol i obstetrik og gynækologi
Systematisk gennemgang af undersøgelse og be-
handlingsprocedurer som del i en landsdækkende
kvalitetsudvikling.

5. Gynækologisk onkologi 
a. Gennemgang af resultater og komplikationer af
operativ behandling af cervixcancer i afdelingen
siden 1978 med analyse af faktorer, som kan an-
vendes som prognostiske indikatorer. b. Forløbet
af cervikale præcancroser diagnosticeret i gravidi-
teten. 

Internationalt samarbejde:
Samarbejde med en EC-forskningsgruppe ved-
rørende registrering af obstetriske komplikatio-
ner, bl.a. maternel død.

Medicinsk Endokrinologisk afdeling

Afdelingens hovedforskningsområder:
Katekolaminer, herunder metoder: 1) Katekolaminer
og ældning. 2) Molekylærbiologiske undersøgel-
ser af adrenoceptorer. 3) Insulins virkning på
kredsløbet. 4) Microgravity. 5) Metoder, så som
mikrodialyse, mikroneurografi og RT-PCR-HPLC.

Undersøgelser vedrørende glandula thyreoidea: 1) En
sammenlignende undersøgelse af thyreoideasti-
mulerende immunglobuliner, antiTPO-antistoffer
og anti-thyreoglobulin-antistoffer, forløb efter ra-
diojodbehandling af forskellige thyreoideasyg-
domme. 2) En sammenligning mellem forskellige
ultralydmetoder og røntgen-CT-scanning af glan-
dula thyreoideas størrelse samt en undersøgelse af
moderne røntgenkontrastmidlers virkning på
glandula thyreoideas funktion.

Undersøgelser vedr. hypofysen: 1) Undersøgelser
vedrørende ACTH-sekretionen og virkningen af
forskellige glukokortikoidbehandlingsregimer hos
patienter med Addisons sygdom.

Undersøgelser vedr. hjertet: 1) DIAMONDPROJEK-
TET: Multicenterundersøgelse i DK om anvendel-
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sen af dofetilid som antiarytmikum ved svær hjer-
teinsufficiens m.h.p. reduktion af incidensen af
pludselig død. 2) AFASAK 2: Monocenterunder-
søgelse af 4 forskellige antitrombotiske regimer
ved kronisk, nonreumatisk atrieflimren. 3) SO-
TAMI: Undersøgelse af sotalols effekt efter AMI
hos patienter med moderat venstresidig hjerteins-
ufficiens. 4) Diastolisk venstre ventrikel dysfunkti-
on efter AMI. 5) Transøsofagal-ekko som perope-
rativ monitoreringsmetode.

Internationalt samarbejde:
Rummedicin i samarbejde med DAMEC Research
A/S. Mikrodialyse i samarbejde med Vanderbilt
University. Svenska Socialstyrelsen og Läkemed-
elverkat: Antikoagulantiabehandling vid förmaks-
flimmer.

Professor, overlæge Niels Juel Christensen

Medicinsk-Gastroenterologisk afdeling C

Afdelingens hovedforskningsområder:
1. Betændelsesprocessens biologi i almindelighed
og med særlig vægt på patienter med inflammato-
riske tarmsygdomme. Afdelingen har fortsat sin
mangeårige forskning af de i inflammationspro-
cessen indgående celler og de signalstoffer der
udløser, henholdsvis hæmmer betændelsesproces-
sens forskellige faser. Specielt arbejdes der i øje-
blikket med kolonocytter in vitro og forskellige in-
flammationsmediatorers indvirkning på disse cel-
ler.

2. Klinisk-epidemiologisk udforskning af de in-
flammatoriske tarmsygdomme, colitis ulcerosa og
Crohn’s sygdom.

Gennem mere end 30 år har afdelingen ind-
samlet en stor regional patientkohorte med disse
sygdomme, og en disputats om »Forekomst, for-
løb og prognose af Crohns sygdom« af 1. reserve-
læge Pia Munkholm er antaget til forsvar for den
medicinske doktorgrad, mens endnu et dispu-
tatsarbejde om colitis ulcerosa ved 1. reservelæge
Ebbe Langholz er ved at blive færdiggjort. Des-
uden har afdelingen, dels selvstændigt, dels i sam-
arbejde med arvebiologer i ind- og udland forsket
i arveligheden af disse sygdomme.

3. Kontrollerede kliniske undersøgelser inden
for den medicinske gastroenterologi og almene
interne medicin.

En række projekter har været gennemført, både
inden for ulcus-sygdommene og de kronisk in-
flammatoriske tarmsygdomme. Herudover pågår
der undersøgelser med forskellige antibiotikado-
sisregimer for pneumoni.

4.Undersøgelser af hepatitis C forekomst, dels ved
hjælp af molekularbiologiske undersøgelser på le-
verbiopsier fra tidligere patientkohorte, dels som
led i den såkaldte »Look back undersøgelse« af pa-
tienter der har fået donorblod inficeret med he-
patitis C. Denne del af afdelingens arbejde fore-
stås af konstitueret overlæge, dr. med. Poul Schli-
chting i samarbejde med Læge Karin Grønbæk. 

Internationalt samarbejde:
Overlæge Vibeke Binder har som medlem af IOI-
BD (International Organisation for the Study of
Inflammatory Bowel Disease) og inden for et af
EU støttet europæisk projekt angående forekom-
sten af sygdommene i Europa – en bred kontakt-
flade til andre forskergrupper inden for dette om-
råde. Konstitueret overlæge, dr. med. Poul Schli-
chting har som medlem af IASL (International As-
sociation for the Study of the Liver) samt et tidli-
gere medlemskab af et af EU sponsoreret projekt
(The Eurohep Executive Team on Antiviral The-
rapy) en bred kontaktflade med andre forsker-
grupper inden for dette område.

Konstitueret overlæge, dr. med. Ole Østergaard
Thomsen har bred kontaktflade til gastroentero-
loger inden for organisationen OMGE (Organisa-
tion Mondiale de Gastroenterologie). 

Vibeke Binder

Medicinsk Hæmatologisk afdeling L

Afdelingens hovedforskningsområder:

Hæmopoietiske stamceller
Flowcytometrisk og molekylærbiologisk identifika-
tion og kvantitering af normale/maligne stamcel-
ler og blodcelleforandringer ved hæmatologiske
sygdomme, specielt B-celle sygdomme.

UPAR systemet
Plasminogen-aktivatorsystemets betydning for gra-
nulocytmigration og fibronolyse. Langtidskulturer
af knoglemarvsceller med henblik på interaktio-
nen mellem stamceller og stromaceller.

Kliniske studier
Kvalitetssikring af autologe stamceletransplanta-
ter ved maligne lymfomer, leukæmier og solide tu-
morer. Optimering af vækstfaktor-medieret eks-
pansion af hæmatopoiesen inklusiv mobilisering
samt opsamling af blodstamceller. Autologe sta-
mcelletransplantationer ved lymfomer, leukæmier
og myelomatose.

Internationalt samarbejde:
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Vedrørende laboratoriestudier
St. Jude Children Research Hospital, The Cell &
Gene Therapy, Memphis Tennessee, USA.

Vedrørende Kliniske studier
European Bone Marrow Transplantation Group.
International Society of Haematotherapy and
Graft Engeneering. British Lymphoma Investigati-
on Group. Nordisk StamCelle Laboratorie Grup-
pe. Nordisk Myelomatose Studie GruppeNordisk
BMT Gruppe. Nordisk KML – studiegruppe.

Overlæge, dr.med. Erik Hippe

Ortopædkirurgisk afdeling T

Afdelingens hovedforskningsområder:

Epidemiologi
Løbende bearbejdelse af registrerede data fra
Dansk Amputationsregister, oprettet i 1972, f.eks.
udarbejdelse af materiale vedrørende forhold
mellem karkirurgi og amputationsfrekvens. 

Klinisk forskning
Udvikling af kvantitering af skulderinstabilitet ved
hjælp af ultralydsmåling. Undersøgelse af blød-
delstumorer vurderet med ultralyd og MR-skan-
ning og måling af plantarfleksionskraft efter
Achillesseneruptur. 

Kliniske opgørelser
Efterundersøgelse af hofte- og knæalloplastikope-
rationer. Efterundersøgelse af hallux valgusopera-
tioner.

Udviklingsområder
Undersøgelser af ændringer i knogledensiteten
efter hoftefrakturer og efter ucementerede hofte-
alloplastikker. MR-skanning af knæled ved trau-
mer og knæsygdomme. 

Overlæge, dr.med. Bent Ebskov

Patologisk-Anatomisk Institut

Afdelingens hovedforskningsområder:
Lymfomer og leukæmier: Histologiske, immuno-
logiske og genotypiske undersøgelser med speci-
elt henblik på differentieringsantigener, adhæsi-
onsproteiner, antigenreceptorer og oncogener.
Endvidere undersøgelse af ekstranodalt malignt
lymfom med henblik på prognose og klassifikati-

on. I internationalt regi samarbejde med WHO
med henblik på udarbejdelse af nye retningslinier
for klassifikation og diagnostik af maligne hæma-
tologiske sygdomme.

Undersøgelser vedrørende informationstekno-
logiens anvendelse indenfor patologisk-anatomi;
udvikling af sundhedsøkonomiske modeller til
produktionsopgørelse, systemer til automatisk bil-
ledanalyse og studier over computer-hjælp i un-
dervisningen.

Elektronmikroskopisk påvisning af diabetes re-
laterede antigener i pancreas ß-celler og andre or-
ganer. Undersøgelserne udgøres af morfologiske
og immunelektronmikroskopiske analyser af cyto-
kinpåvirkning, antiinflammatorisk terapi og anti-
genekspression.

Cellebiologi: In vitro undersøgelser vedrørende
mulige immunologiske mekanismer bag interstiti-
el cystitis og renal allograft rejection. In vitro mo-
dellerne analyseres v.h.a. immunologiske og bio-
kemiske teknikker (FACS, ELISA, RIA, enzymas-
says, HPLC).

Detrusormorfologi med korrelation til urody-
namiske parametre – lys- og elektronmikroskopi-
ske analyser.

Dyrkning af endometrieceller og dannelse af en
in vitro-endometriemucosa med henblik på ultra-
strukturelle undersøgelser af den tidlige implanta-
tion.

PCR undersøgelser af urotelceller i urin og gra-
nulocytter hos patienter med og uden blæretumo-
rer med korrelation af resultater til kliniske para-
metre.

Internationalt samarbejde: 
Peter Jones, Kenneth Noris Cancer Hospital, USC,
LA, USA. Alterations in tumorsupressor genes in
bladder cancer with reference to detection of ear-
ly invasion and progression.

Lymfom og leukæmi: Oxford Universitet (dr. D.
Mason, dr. K. Gatter), Toulouse Universitet (dr. G.
Delsol), National Institute of Health and Cancer
(dr. E. Jaffe); EORTC (European Organization
for Research and Treatment of Cancer); Interna-
tional lymphoma Study Group; WHO.

Vedrørende tidlig diabetes. Samarbejde med
med. afd. Aker, Norge, Nefrologisk afd., Ullevål,
med. afd. RH, Norge, Diabetes research Institute
Århus og Niels Steensen.

Samarbejde med Department of Clinical Neu-
roscience, Section of Psychiatry and Neuroche-
mistry, University of Göteborg, Mölndals Sjukhus,
Mölndal, Sweden.

Samarbejde med professor A. Elbadawi, Depart-
ment of Pathology, Suny Health Science Center,
Syracus, USA vedrørende detrusormorfologi.

Professor, dr.med. Svend Larsen
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Psykiatrisk afdeling Y

Forskningsområder (afdeling Y):
1) Psykiatrisk sygdomsbeskrivelse og beslutning-
steori.

2) Problemer vedrørende incidens, prævalens
af døvepsykiatriske tilstande, herunder en natio-
nal kortlægning, idet afdelingen har landsfunkti-
on på området.

3) Psykofarmakologisk forskning, idet afdelin-
gen deltager i projekter vedrørende evaluering af
nye antidepressiva og neuroleptika. 

Internationalt samarbejde:
1) Arbejdsgruppe vedrørende den rationelle an-
vendelse af benzodiazepiner, organiseret af WPA
og WHO. Forventes afsluttet 1997.

2) Deltagelse i EU-samarbejdet vedrørende eva-
luering af mental health i Europa (European Net-
work on Mental Health Policy).

3) Deltagelse i det internationale samarbejde
vedrørende døvepsykiatriens organisation. 

Professor, dr.med. Mogens Mellergård

Reumatologisk afdeling U, Kliniske sektion V

Hovedforskningsområder:

1. Inflammatoriske reumatiske sygdomme
a) etablering af en klinisk database, b) anæmiens
patofysiologi ved kroniske reumatiske sygdomme
(sammen med hæmatologisk afdeling, KAS Her-
lev), c) MR-scanning ved perifere ledsygdomme
(sammen med røntgenafdelingen, KAS Herlev).

2. Rehabilitering
Patofysiologi og effekt af fysioterapi ved eksperi-
mentel muskelskade. Virkning af intensive
træningsprogrammer ved a) fodledsdistorsioner,
b) lyskesmerter efter idrætsskader og c) efter dis-
cusprolaps operation.

3. Epidemiologi
Forekomst af graviditetsrelaterede bækkensmer-
ter og en vurdering af langtidsprognosen. Fore-
komst og langtidsforløbet og prognostiske mar-
kører ved systemisk lupus erythematosus (sam-
men med reumatologiske afdelinger på Rigshospi-
talet, Hvidovre Hospital, Odense Sygehus, Århus
Kommunehospital og Gigthospitalet i Gråsten).

Internationalt samarbejde:
Overlæge, dr.med. Jan Pødenphant er Danmarks
repræsentant i den internationale sammenslut-

ning af videnskabelige reumatologiske selskaber
(EULAR).

Troels Mørk Hansen

Røntgenafdelingen
Afdelingens forskningsaktiviteter har i 1996 i al
væsentlighed baseret sig på MR-skanning.

Bløddelstumorer
Man søger at beskrive de forskellige tumorer ud
fra deres signalintensiteter ved forskellige sekven-
ser. Tumorernes volumen bestemmes både plani-
metrisk og stereologisk med henblik på simpel vo-
lumenbestemmelse.

Nefrotoksicitet
I 1996 har man fulgt en gruppe i behandling med
CAPD efter at de har fået MR-kontraststof, som
led i afdelingens traditionelle arbejde med under-
søgelse af nefrotoksicitet.

Knæ
Arbejdet med at vurdere artroskopi versus MR-
skanning er afsluttet med, at sygehuset som det
første i Danmark har besluttet at erstatte den diag-
nostiske artroskopi med MR-skanning. 

Led
I juni 1996 donerede A. P. Møller og hustru Chasti-
ne McKinney Møllers Fond til almene Formaal af-
delingen en ekstremitets-MR-skanner til forskning,
specielt af rheumatoid arthritis og idrætsskader.

Genitalia femina
Stadieinddeling af cancer corporis uteri og cancer
cervicis uteri.

Internationalt samarbejde:
Afdelingen samarbejder med Lunds Universitet
med henblik på kontraststoffers nefrotokricitet og
Londons Universitet med henblik på udvikling af
spoler til brug rektalt og vaginalt.

Konst. professor, overlæge dr.med. Henrik S. Thomsen

Urologisk afdeling H

Afdelingens hovedforskningsområder:
1. Benign prostatahyperplasi – specielt relationen
mellem symptomer, obstruktion og prostatavolu-
men.

2. Ultralydsundersøgelser, såvel inden for urolo-
gi som generel medicin.

3. Rekonstruktiv blærekirurgi, bl.a. metaboliske
problemer efter store blærekonstruktioner.

4. Canser prostatae, randomiserede undersøgel-
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ser over forskellige behandlingsprincipper samt
cryokirurgi.

5. Urodynamik, specielt aldersforandringers be-
tydning for ændrede funktioner.

Internationalt samarbejde:
Afdelingen samarbejder med en række udenland-
ske afdelinger inden for ovennævnte områder.

Professor, dr.med. Tage Hald

Øjenafdelingen

Afdelingens hovedforskningsområder:
Basal patofysiologisk udforskning af diabetisk ma-
culaødem. Klinisk farmakologiske studier af sam-
me sygdom. 

Forskning vedrørende linsen og hornhindens
autofluorescerende egenskaber specielt ved dia-
betes. Kobling mellem fluorescensen og den dia-
betiske metabolisme. 

Forskning vedrørende blod-nethindebarrierens
permabilitetsegenskaber hos normale, ved retini-
tis pigmentosa samt ved nethindens aldersforan-
dringer (druser). 

Retrospektiv og prospektiv undersøgelse ved-
rørende kataraktkirurgi og diabetes. 

Udvikling af diodelaserbehandling af visse for-
mer for grøn stær. 

Internationalt samarbejde:
Deltager som koordinationscenter i det euro-
pæiske samarbejde (euroeye) vedrørende:

1) Udvikling af noninvasive metoder til studiet
af øjets fysiologiske og patofysiologiske forhold.

2) Studiet af blodnethindebarrierens permabili-
tetsegenskaber ved specielt diabetes. 

Studie vedrørende Astimizols mulige beskytten-
de effekt på det retinale endotel i forbindelse med
udvikling af diabetisk maculaødem, samarbejde
med University of Pensylvania, USA.

Professor, overlæge, dr.med. Henrik Lund-Andersen

Videnskabeligt samarbejde:
Klinisk koordinator for »Astemizole Retinopathy
Trial«, en kontrolleret klinisk afprøvning af anti-
histaminbehandling til patienter med diabetisk
maculaødem. Undersøgelsen foretages i samarbej-
de med University of Pennsylvania, Hershey Medi-
cal Center, Hershey, USA.

Foredrag ved videnskabelige møder:
Birgit Sander, Michael Larsen, Sven Johansen,
Henrik Lund-Andersen: Blood-Retina Barrier
Changes and Foveal Avascular Zone Area in Dia-
betic Macular Edema. Annual Meeting, Associati-

on for Research in Vision and Ophthalmology, Ft.
Lauderdale, 21. – 26. april 1996.

Birgitte Moldow, Birgit Sander, Michael Larsen,
Henrik Lund-Andersen: The Effect of Azetazola-
mide on Outward and Inward Permeabilities for
Fluorescein Across the Blood-Retinal Barrier. An-
nual Meeting, Association for Research in Vision
and Ophthalmology. Ft. Lauderdale, 21. – 26.
april 1996.

Michael Larsen: Blood-Retina Barrier Break-
down: Electrolyte Transport and Macular Perfusi-
on in Diabetic Macular Edema. XII International
Congress of Eye Research. Yokohama, September
29. – October 4., 1996.

Michael Larsen og Gøril Boberg-Ans: Akut or-
bita. Minikasuistik. Dansk Oftalmologisk Selskabs
576. møde, 30. november 1996.

Michael Larsen: Spotdiagnose (om Elschnigs
pletter). Minikasuistik. Dansk Oftalmologisk Sel-
skabs 576. møde, 30. november 1996.

Kongresdeltagelse:
Dansk Oftalmologisk Selskabs Efteruddannelses-
kursus, Neurooftalmologi, 1. – 3./3.

Annual Meeting, Association for Research in Vi-
sion and Ophthalmology, Ft. Lauderdale, 21. –
26./4.

XII International Congress of Eye Research, Yo-
kohama, 26./10 – 29./10.

Klinisk lektor, afdelingslæge, dr.med. Michael Larsen

Amtssygehuset i Roskilde

Amtssygehuset i Roskilde

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling

Forskningsområder:
Afdelingen er en bredt anlagt klinisk afdeling,
som beskæftiger sig med alle forhold indenfor gy-
nækologi og obstetrik, der er således ikke noget
særligt hovedforskningsområde endsige internati-
onalt samarbejde.

Afdelingen oppebærer en vis forskningsmæssig
indsats, men i 1996 er der ikke afsluttet nogen
publikationer.

Afdelingens undervisningsansvarlige overlæge Svend
Steenstrup Pedersen
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Pædiatrisk afdeling

Afdelingens hovedforskningsområder:
Allergologi.
Neonatologi.
Diabetes mellitus.
Epilepsi.
Infektionssygdomme.

Henrik Sardemann

Steno Diabetes Center

Afdelingens hovedforskningsområder:
»Patogenese af insulinkrævende diabetes melli-
tus« under ledelse af professor, overlæge, dr.med.
Jørn Nerup og overlæge, dr.med. Thomas Man-
drup-Poulsen. Gennem en kombination af ge-
nomscreening, proteomanalyse og funktionelle
studier in vitro og in vivo er det gruppens mål at
beskrive beta-celle destruktionsprocessen på det
molekylærbiologiske niveau samt hvorledes denne
er under polygenetisk kontrol. Dette arbejde støt-
tes fra Juvenile Diabetes Foundation International
(USA), det Sundhedsvidenskabelige Forsknings-
råd, Bioteknologi Programmet samt EU Biomed
2.

»Studier af patofysiologi og patogenese ved
ikke-insulinkrævende diabetes mellitus (NID-

DM)« under ledelse af professor, overlæge, dr.
med. Oluf Borbye Pedersen. Forskningsprogram-
met er fokuseret på at identificere funktionelle
mutationer, som har ætiologisk betydning for ud-
vikling af NIDDM og insulin-resistens. I studierne
benyttes positionel kloning, kandidatgenanalyse,
transfektioner og molekylærgenetisk epidemiolo-
gi.

Internationalt samarbejde:

Projekter baserer samarbejdet med:
Professor C. Ricordi, University of Miami, USA.
Professor C. Dinarello, University of Colorado,
USA. Professor H. McDevitt, Stanford University,
USA. Dr. E. Leiter, Jackson Laboratories, Bar Har-
bor, USA. ZymoGenetics, Seattle, USA. Professor
M. Boutry, University of Louvain, Louvain-la-Neu-
ve, Belgium. Professor J. J. Cassiman, University of
Leuven, Leuven, Belgium. Professor Alberto De
Leiva, Barcelona, Spanien. Dr. Holger Luthman,
Karolinka Instituttet, Stockholm, Sverige. Profes-
sor G. Dahlqvist, University of Umeå, Umåe, Sveri-
ge. Dr. K. S. Rønningen, University of Oslo, Nor-
ge. Professor A. Burger, University of Geneva,
Schweiz. Professor J. Bruining, University of Rot-
terdam, Holland. Dr. J. Molenard, Graff Hospital,
Delft, Holland. Professor Ann Cooke, Cambridge
University, UK. Professor Philippe Froguel, Insti-
tut Pasteur de Lille, France. Professor Leif Groop,
Lund University, Sweden. Dr. Mark Lathrop, Wel-
come Trust Center for Human Genetics, UK.

Professor, overlæge, dr.med. Jørn Nerup
Professor, overlæge, dr.med. Oluf Borbye Pedersen
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Dekanens beretning

I årets sidste måned offentliggjorde undervis-
ningsminister Ole Vig Jensen det første resultat af
den internationale arkitektkonkurrence om et nyt
KUA. De ni vindende arkitektfirmaer, der går vi-
dere i konkurrencen, skal på grundlag af dom-
merkomiteens betænkning og et nyt program for
anden etape udarbejde forslag til en bebyggelses-
plan for fakultetsområdet i den nordligste del af
Ørestaden og til en første udbygning på ca. 25.000
m2. Denne etape afsluttes den 15. september 1997
med kåringen af en vinder, der i samarbejde med
bygherre og brugere skal udarbejde de endelige
planer. De første nye bygninger skal være indflyt-
ningsklare i sensommeren 2000. Derefter vil der
ske en løbende udbygning, indtil alle ca. 135.000
m2 kan være taget i brug midt i næste årti.

Dermed er de planer, der har været omtalt i sid-
ste årbog, tættere på at blive til virkelighed. Sam-
men med Rigsarkivets nye domicil ved Grønjords-
vej vil området blive hjemsted for en enestående
koncentration af humanistisk forskning og uddan-
nelser: Ud over et samlet fakultet med en række
nye installationer vil også Musikkonservatoriet bli-
ve placeret i den nordligste del.

Fakultetet har i 1996 haft endnu et rekordoptag
af nye studerende, over 2000. Det høje niveau
med 1700 personer på Åbent Universitet er blevet
opretholdt. De eksisterende bygninger er slet ikke
indrettet til så megen aktivitet. En af forudsætnin-
gerne for de årlige store optag er, at der hele tiden
er tilstrækkeligt med lokaler til både undervisning
og forskning. I endnu en årrække må der nødven-
digvis blive tale om flere lejemål. På grundlag af
erfaringerne fra 1996 må det konstateres, at der er
brug for at planlægge for disse midlertidige lokali-
teter i god tid, da akutte nødforanstaltninger fører
til mange gener.

Fakultetet gennemførte en større mediekam-
pagne forud for optaget 1996. Formålet var at få
de mange tusinde ansøgere til at vælge rigtigt
første gang blandt fakultetets mange fag, evt. slet
ikke vælge humaniora. Den dermed sammenkob-
lede massive studievejledningsindsats blev fulgt op
af en minutiøs spørgeskemaundersøgelse – fag for
fag – af russernes baggrund og forventninger.

Der er i årets løb blevet udarbejdet studieord-
ninger for alle BA-uddannelserne, i alt 53.

I den igangværende turnusevaluering af de hu-
manistiske uddannelser er følgende afsluttet: Ro-
manske sprogfag (fransk, spansk, italiensk, portu-
gisisk) og Film- og medievidenskab. Disse har ført
til tilfredsstillende rapporter. Det har heri bl.a.
været fremført igen, at gymnasiesidefagets omfang
på 11/2 år er et meget stort problem, som endnu
ikke har fundet en løsning.

Også faget Psykologi er blevet evalueret. I den
grundige rapport vedrørende uddannelsen er der
fremført en så kontant kritik, at det har ført til en
fakultetsrådsbeslutning om reduktion af optaget
til faget og til en omfattende rekonstruktion, der i
samarbejde med Dekanatet skal implementeres
over de nærmest følgende år. Sideløbende med
uddannelsesevalueringen er der blevet foretaget
en evaluering af den psykologiske forskning. Cen-
trale afsnit i rapporten er kritiske og har givet an-
ledning til en selvransagelse og strategiske overve-
jelser på de to institutter. Der er imidlertid tale om
en evaluering med visse metodemæssige skævhe-
der, der gør den mindre egnet til umiddelbar
handling. Efter en ledelsesudskiftning ved årsskif-
tet vil Studienævn og Institutbestyrelser samarbej-
de om den nødvendige kursændring. 

Følgende fag har påbegyndt turnusevaluering
vedrørende uddannelserne i 1996: Dansk, Folklo-
ristik og Slavisk.

Fakultetsrådet var i 1996 stærkt optaget af
Forskningsministeriets fortsatte planer for æn-
dringer i rådgivningsstrukturen. Rådet advarede
mod en sammenlægning af forskningsrådene og
mod den foreslåede superstruktur med minister-
udpeget flertal, der skulle binde de enkelte råds
initiativer sammen. Med lige så stor bekymring
studerede Fakultetsrådet de forskellige modeller
for forskningsbudgettering, som Undervisnings-
ministeriet fremlagde. Rådet fandt den endelige
model uigennemskuelig, og udtalte, med henvis-
ning til erfaringer fra andre lande og diverse rap-
porter, at det ville være ødelæggende, hvis en
sådan opacitet skulle føre til umiddelbar (om)for-
deling af ressourcer, og at det ville være menings-
løst at forsøge at opstille vurderings- og fordelings-
kriterier på tværs af hovedområderne.

Fakultetsrådet vedtog i slutningen af året en
langtidsplan med tilhørende plan for udviklingen
i bemandingen. Der opereres heri bl.a. med nøg-
letildelinger til normberegnede fag, med konkre-
te afsætninger til småfag og andet samt med nøje
styret ekspansion og udskiftning i personalet. Der
er en række forudsætninger knyttet til denne
plan: Et stabilt studenteroptag, bedre gennem-
førelsestakt, uddannelsesfinansiering på mindst
samme niveau som nu, samt en udvikling i basis-
bevillingen, der som minimum matcher udviklin-
gen i uddannelsesbevillingerne.

Fakultetets ekspansion falder sammen med en
ganske stor fragang af VIP, således at den nødven-
dige store rekruttering til flere fag er blevet – og
bliver – lige så problematisk, som det blev forudset
efter 80’ernes krisetilstand. Da samtidig antallet af
Ph.D.-stipendier der tildeles fakultetet, er så lavt,
at det kun rækker til 12-13 nye om året, er der kla-
re tegn på, at problemerne vil vokse i de kommen-
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de år. Dette er også dokumenteret af Statens hu-
manistiske Forskningsråd i den såkaldte NASHU-
rapport. I 1996 har Fakultetet måttet afsætte store
beløb til egenfinansiering af stipendier for 1997
for at sikre, at der kommer ansøgere til de kom-
mende stillinger.

Ved udgangen af 1996 blev 20% af fakultetets
opsparing inddraget til bl.a. centrale formål. Så-
danne initiativer gør det ikke let at foretage en an-
svarlig planlægning.

John Kuhlmann Madsen

Besvarelse af universitetets prisspørgsmål

Bruhn, Jørgen, »En ukonstruerbar syntese«, (Lit-
teraturvidenskab, Sølv).

Danneskiold-Samsøe, Jacob: »Den forskansede
Prometheus«, (Historie B, Guld).

Eriksen, Carin Kollster, »Boligkvalitet – Livskvali-
tet. En arkitektursociologisk analyse af boliger
og boligidealer«, (Kunsthistorie, Sølv).

Gerlach, Christian, »Effects of Category and Late-
rality in Object Recognition«, (Psykologi C,
Guld).

Jensen, Loa Haagen, »J. F. Willumsen ved indgan-

gen til det 20. århundrede. En belysning af J. F.
Willumsen i tysk-germansk kontekst 1895-
1918«, (Kunsthistorie, Guld).

Jensen, Tina Gudrun, »Samspillet mellem tradi-
tion og fornyelse i et umbandacenter i Sao Pau-
lo«, (Religionssociologi, Guld).

Madsen, Finn, »Om forholdet mellem tradition og
fornyelse i Gaudiya Matha«, (Religionssociolo-
gi, Sølv).

Petersen, Klaus, »Fra legitimitet til legitimitetskri-
se«, (Historie B, Guld).

Skovbjerg, Jette, »En kritisk analyse af de princip-
per, som den litterære og den videnskabelige
kritik har anvendt på læsningen af Luceberts
(1924-1994) lyriske værk«, (Germansk filologi
B, Guld).

Staunæs, Dorthe, »Transitliv – om flygtningearbej-
dets betydning for asylansøgende unge flygtnin-
ge i Danmark«, (Psykologi G, Sølv).

Thomasen, Hanne, »Det minoiske privathus på
Kreta«, (Klassisk arkæologi, Sølv).

Trier, Christina, »Rækkehuse i 3. – 2. årh. f. Kr. i
Pompeji og Cosa«, (Klassisk arkæologi, Sølv).

Vad, Anne Vibeke, »Den europæiske baggrund for
dansk natur- og lægevidenskabs udvikling i
1600-tallet«, (Historie B, Guld).
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Historie

Institut for Historie

Institut for Historie oprettedes i 1993, da tre min-
dre enheder på fakultetsledelsens foranledning –
men uden eget ønske – blev lagt sammen til eet.
Undervisningsmæssigt fungerer faget ligesom tid-
ligere som en enhed under eget studienævn, stu-
dieleder, eksamensleder m.v., og alle økonomiske
og administrative opgaver pålagt af fakultetet vare-
tages af institutlederen, institutbestyrelsen og in-
stituttets kontor. Men fagligt set er det en sam-
mensat størrelse.

Som den forskning der drives i flere andre sam-
funds-, kultur- og naturvidenskaber tjener histo-
riske studier mange forskellige formål. Historiefa-
get har derimod sit centrale genstandsområde i
den systematiske og generelle indsigt i fortidens
menneskelige samfund, som den kan opnås og
forstås i vor tids civilisation. Som sådan udgør hi-
storisk forskning en helhed kendetegnet af væ-
sentlige tværgående fællestræk både i sit sigte og i
en del af de anvendte metoder. Men den karak-
teriseres også af meget stor bredde i forskernes
emnevalg, problemstillinger og arbejdsmåder, for-
di der typisk er store forskelle på den basisviden
og teoretiske ballast, som behøves til løsningen af
forandringerne i samfundenes struktur og i det af-
lejrede kildegrundlag betyder, at studiet af oldti-
dens historie forudsætter brug af andre data og
andre forkundskaber, sprog og kultur end studiet
af nutiden, der må inddrage mange af de systema-
tiske samfundsvidenskabers teoretiske og empiri-
ske landvindinger.

Den specialisering i udvalget af studieopgaver,
der findes i historie som i alle andre videnskaber,
medfører da, at historikeren typisk forsker i tæt
forbindelse med et begrænset kollegialt fagmiljø,
der rækker ud over hans arbejdsplads til andre in-
stitutioner i ind- og udland. Lærerne ved Institut
for Historie arbejder, mere eller mindre fast, i
uformelle sektioner eller »afdelinger«, der dan-
ner ramme om kollegiale fagseminarer og virker
som repræsentationsenhed og som høringsorgan i
den interne styrelse og arbejdsdeling på institut-
tet.

Der findes fem sektioner – antikhistorie, mid-
delalder, nyere tid, perioden 1750-1914, samtids-
historie – og en særlig afdeling for moderne øko-
nomisk, social og oversøisk historie, foruden en
lille lokalhistorisk afdeling, der aflægger særlig
årsberetning (se det af Knud Prange fremsendte
bidrag til Lokalhistorisk Afdelings årsberetning).

Mens kontorets seks TAP’er og timelønnede med-
hjælpere arbejder direkte i instituttets regi, omfat-
ter de syv nævnte underenheder 5 professorer, 26
faste lektorer, 27 forsknings- og Ph.D.-stipendiater
og tildels de 33 eksterne lektorer. Herudover un-
derviser fire andre lektorer i faget, skønt de er fast
ansat ved andre institutter (arbejderstudier, kvin-
deforskning, film og medier, informatik).

Forskningsvirksomhed:
Nedenstående oversigt over de enkelte medarbej-
deres forskningsaktiviteter er søgt udformet såle-
des, at resultater og ændrede prioriteringer vil
fremgå ved sammenligning med tidligere årsbe-
retninger.

Antikhistorie
Fortsatte studier over Italiens samling i Oldtiden
som led i en større Italienshistorie (Jens Erik
Skydsgaard).

Videregående arbejde på publikation af: San Gi-
ovenale, Area D (vol. III:2) (Bengt Malcus). En ar-
tikel om The Persian Expedition of the Emperor
Julian er under udarbejdelse.

Project African proconsularis. En arkæologisk-
historisk undersøgelse af forholdet mellem by og
land i det romerske Tunesien. Færdiggørelse af
Vol. III; historisk analyse og konklusion. Samarbej-
de med det Tunesiske arkæologiske institut. Dan-
ske medarbejdere: Jesper Carlsen, Marie Berg,
Erik Poulsen, Cathrine Gerner Hansen, Thomas
Kampmann, Merete Harding og Keld Grinder-
Hansen (Peter Ørsted).

Fortsat arbejde med en undersøgelse om saltud-
vinding, fiskeri og fiskeriindustri i antikken, speci-
elt med henblik på den iberiske halvø ca. 200 f. Kr.
– 200 e. kr. (Peter Ørsted).

Arbejdet med monografien »The Naval Aristo-
cracy of Hellenistic Rhodes« er afsluttet (og under
udgivelse). Vincent Gabrielsen er i gang med at
redigere bidragene til en international konferen-
ce om »Det hellenistiske Rhodos« og har derud-
over påbegyndt a) en undersøgelse af krigsførel-
sens betydning for de græske bystaters økonomi-
ske og sociale udvikling i hellenistisk og romersk
tid, og b) en undersøgelse af en unik historisk kil-
de, »Den lindiske Tempelkrønike« (fra 99 f. Kr.),
med særligt henblik på at fastlægge dens plads i
den historiografiske tradition samt dens politiske
betydning.

Et projekt om Thukydids historiesyn og ideolo-
gi er fortsat (Anders Holm Rasmussen).

Middelalderen
Ved fakultetets projekt »Den billedskabte virkelig-
hed« har Axel Bolvig følgende forskningsaktivite-
ter: a) Nederlandsk billedproduktion i 1500-tallet.
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Med udgangspunkt i Roskilde domkirkes altertav-
le fra o. 1555 undersøges produktions- og afsæt-
ningsforholdene for billedkunst i De sydlige Ne-
derlande; b) Kvantitative og kvalitative analyser af
de danske kalkmalerier. Ved anvendelse af databa-
sen Danmarks kalkmalerier i elektronisk database
og Internet-undersøgelser over diakrone og syn-
krone forhold ved Danmarks Kalkmalerier; c)
Morten Maler. Forsøg på at indkredse en af de
største individualister (1400-tallets første halvdel)
inden for dansk kunst.

Af Axel Bolvigs andre aktiviteter kan nævnes, at
han er initiativtager til og fra 1.7. 1996 som forsk-
ningsprofessor og daglig leder af projektet Dan-
marks kalkmalerier i elektronisk database og på
Internet. Projektet består af en billeddatabase
med for tiden over 4.000 indscannede billeder af
danske kalkmalerier. Det bygger på programmet
Phraséa Administrator III, som kan håndtere tu-
sinder af billeder, tekst, lyd og musik. For allerede
nu at gøre basen forskningsrelevant, er National-
museets komplette registrant over kalkmalede
motiver (ca. 9.300 enkeltemner) indlagt. 6-7 stu-
derende er løbende beskæftiget med scanning, re-
gistrering, opbygning, revision m.v. Billedbasen er
udviklet med støtte fra diverse menighedsråd, fle-
re bispeembeder, Kulturfonden, Undervisnings-
ministeriets mediekontor, Institut for Historie og
Den billedskabte Virkelighed. Hovedparten af ba-
sens billeder stammer fra venligt udlån af fotogra-
fier af kalkmalerier af mag.art. Niels M. Saxtorph
og overlæge John-Erik Stig Hansen.

Studier i højmiddelalderen, især Saxos Dan-
markshistorie (Inge Skovgaard-Petersen).
Nordens historie i senmiddelalderen (Esben Al-
brectsen).

Fortsatte studier over Jordanes’ skrifter om ro-
mernes og goternes historie (Arne Søby Christen-
sen).

Det nordeuropæiske kornmarked 1250-1350.
Projektet udforsker kornhandelen mellem de øst-
og vestlige regioner i Nordeuropa. Formålet er at
kortlægge leverancerne af korn til Vesteuropa fra
Nordtyskland, Baltikum og Danmark med henblik
på bedømmelse af hvorvidt det interregionale
nordeuropæiske kornmarked blev permanent i
første fjerdedel af 1300-tallet (Nils Hybel).

Klima, misvækst og hungersnød i Danmark
1311-1319. Europa var i tiden mellem 1310 og
1320’rne præget af usædvanligt dårligt vejr, mis-
vækst, dyrtid og hungersnød. Hungersnøden i
1315-17 er den bedst kendte i europæisk middel-
alder. Undersøgelsen søger en sandsynliggørelse
af, at Danmark passer ind i det almindelige euro-
pæiske mønster, skønt de danske kilder er få og
usikre (Nils Hybel).

Fortsatte studier i vikingetidens almindelige hi-

storie, med særligt henblik på det politiske sam-
spil mellem Skandinavien og Vesteuropa i perio-
den (Niels Lund).

Fortsatte studier i militær organisation, særlig
med henblik på militærets betydning som sam-
fundsorganiserende faktor (Niels Lund).

Forskningsprojekt med titlen Kirken, ægteska-
bet og slægten: En undersøgelse af slægtsskabs-
strukturer i Danmark. Projektet stiller spørgsmåls-
tegn ved den traditionelle opfattelse af den tidlige
middelalder som et slægtssamfund. Tesen er, at de
kristne normer om det uopløselige, mono- exo-
game ægteskab får konsekvenser for den bilatera-
le slægtsstukturs fungeren (Thyra Nors).

Ph.D.-projektet »Dansk retsvæsen og lokaladmi-
nistration i senmiddelalderen« er videreført. Ar-
bejdsindsatsen har navnlig været koncentreret om
Valdemar Atterdag og Margrethe I`s forhold til
retsvæsenet (Henrik Lerdam).

Nyere tid (ca. 1500-1750)
Arbejdet med en bestemmelse af den interkonti-
nentale handels sammensætning og omfang før
1750 fortsætter (Niels Steensgaard).

Roskildes historie 1536-1750 som en del af Ros-
kildes historie bd. 2. Der lægges særlig vægt på en
social-topografisk undersøgelse af Roskilde i 1682
ved en bearbejdelse af grundtaksten fra samme
med GIS-programmet MAPS (Karl-Erik Frand-
sen).

Som et element i et større fagligt formidlings-
projekt ved instituttet arbejdes der sammen med
Benedicte Fonnesbech-Wulff på et pilotprojekt
om Danmark og 30-årskrigen, der skal resultere i
en film, to radioudsendelser, et program til data-
matstøttet fjernundervisning og en bog (Karl Erik
Frandsen).

Mentalitetshistoriske studier i perioden ca.
1500-1800. I forlængelse af bogen om Tyge Brahe
(1994), der omhandler de nye videnskabelige re-
sultater og deres baggrund i tidens tankegange og
forudsætninger, har Alex Wittendorff fortsat stu-
diet af, hvordan ændringer i forestillinger og
holdninger er sket, også uden for de intellektuelle
eliters kredse. Arbejdet tænkes ført frem til en
større samlet fremstilling.

Ph.D.-projektet »Middelalder- og renaissance-
studier. En undersøgelse af den tidlige humanis-
me i Danmark 1510-1540 er påbegyndt (Johan
Jensen).

Fortsatte studier af Enevælden i 1600-tallet med
henblik på en undersøgelse af nyere enevældeteo-
rier (Benito Scocozza).

Projektet vedrørende »Magtudøvelse og Magti-
scenesættelse under den ældre danske enevælde
1660-1730« er afsluttet, og manuskript er indleve-
ret til bedømmelse for Ph.D.-graden. Afhandlin-
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gen består bl.a. af bogen »Poesi og politik – lejlig-
hedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660«.
(Sebastian Olden-Jørgensen).

Der arbejdes med et forskningsprojekt om »Ret-
ten til landskabet« (Bo Fritzbøger).

Ph.D.-projektet »Engelsk privathandel i Den
Bengalske Bugt og relationer til City of London«
er et projekt om det engelske handelsdiaspora i
Den Bengalske Bugt og benyttelsen af kapital fra
City of London i opbyggelsen af handelsnetværket
i Indien (Søren Mentz).

Europæiske beskrivelser af Siam i det 17. århun-
drede. Et led i de europæiske rejsebeskrivelser var
rejserne til Siam. Projektet består i en systematise-
ring og analyse af disse beskrivelser, hovedsageligt
de trykte franske, engelske og hollandske. Finansi-
eres af Statens Humanistiske Forskningsråd (Hen-
riette Bugge).

Danmark og Norge i fællestiden. bind 4: 1720-
1814. Fremstillingen afleveres januar 1997 (Ole
Feldbæk).

19. århundrede (ca. 1750-1920)
Studier i »Danske mejeriers bygningshistorie«
sammen med stud.mag. Claus B. Hansen og
stud.mag. Peter D. Rasmussen. Forventes afsluttet
april 1997 (Claus Bjørn).

Der arbejdes på en bog om revolutionen i Dan-
mark og Slesvig-Holsten 1848, samt en grundbog
for landbrugsskolerne sammen med Erland Pors-
mose (Claus Bjørn).

Arbejdet med en fremstilling af Osmannerri-
gets historie 1789-1923 forventes afsluttet somme-
ren 1997 (Johny Leisner).

Bidrag om Martsdagene 1848 til projekt
»Schleswig-Holstein im Europä in seinem Revolu-
tionsjahr 1848«, arr. af Gesellschaft für Schleswig-
Holsteinische Geschichte. (Fra instituttet deltager
tillige Claus Bjørn og Niels Clemmensen) (Hans
Vammen).

Fortsatte studier i den danske guldalders men-
talitetshistorie (Hans Vammen).

Projektet om opfattelser af sundhed, sygdom og
død i Danmark 1830-1920 – belyst gennem børne-
dødelighedsniveauer, selvbiografier, breve og em-
bedslægeindberetninger – er fortsat. Projektets
formål er at undersøge sundhedens, sygdommens
og dødens placering i den mentale struktur under
den demografiske transition. Projektet finansieres
af Statens Sundhedsvidenskabelige Forsknings-
råd, er tværfagligt og et led i danske og internatio-
nale bestræbelser på at opbygge en humanistisk
og samfundsvidenskabelig sundheds- og sygdoms-
forskning (Anne Løkke).

Godsejernes kollektive politiske biografi i det
19. århundrede. En undersøgelse af godsejernes
rolle i moderniseringsprocessen i Danmark i et

komparativt perspektiv med Preussen (Niels
Clemmensen).

Bidrag til temanummer om 1848 i Den jyske Hi-
storiker (Niels Clemmensen).

Bidrag til temanummer om 1848 i Zeitschrift f(r
Schleswig-Holsteinische Geschichte (med profes-
sor Ulrich Lause m.fl., Gesellschaft für Schleswig-
Holsteinische Geschichte (Niels Clemmensen).

Ph.D.-projekt om dansk søfart til Brasilien i det
19. århundrede er næsten afsluttet (Birgitte Hol-
ten).

Dansk Søfarts historie, bd. 5 1870-1920 (Anders
Monrad Møller i samarbejde med Hans Chr. Jo-
hansen og Henrik Dethlefsen).

St. Thomas’ rolle i den internationale økonomi
i Caribien 1800-1870. P.t. undersøgelser af ban-
kvirksomheden og forbindelser til Haiti (Per Niel-
sen).

20. århundrede
»Kontinentalmagten og Danmark«. I 1996 er gen-
nemgangen af de forhenværende østtyske arkiver
med henblik på materiale vedr. Danmark fortsat.
Foreløbige resultater heraf er præsenteret i en ar-
tikel i 1996 i Historisk Tidsskrift (Carl-Axel Ge-
mzell).

Studier i Japans historie med henblik på en
større fremstilling på dansk. For tiden arbejdes på
landeartiklen til Danmarks nationalleksikon (Inga
Floto).

Fortsatte studier i besættelsestidens historie,
herunder udarbejdelse af en afhandling om det
danske Holocaust okt. 1943 (Hans Kirchhoff).

Arbejde på en biografi af Frihedsrådets gesandt
i Moskva, Thomas Døssing (Hans Kirchhoff).

Arbejde på en afhandling om den danske rege-
rings perception af den militære trussel 1939/40
(Hans Kirchhoff).

Indsamling af materiale til og redigering af en
kildepublikation med dokumenter til modstands-
bevægelsens historie (sammen med Aage Trom-
mer, Odense Universitet) (Hans Kirchhoff).

En bog om Nordens historie, skal udkomme i
1997 i anledning af 600-året for Kalmarunionen,
redigeres. Den udgives på Danmarks Radios For-
lag i samarbejde med de andre nordiske landes ra-
diofonier (Henrik S. Nissen).

Tidspres forårsaget af arbejdet i SHF og i Konsi-
storium har ikke givet mulighed for at få gjort no-
get ved studierne over Konservatismens værdifo-
restillinger (Henrik S. Nissen).

Danmarks udenrigspolitik efter 1945. Der er ar-
bejdet videre med forskellige sider af projektet. I
forbindelse med forberedelserne til projektet vedr.
en samlet fremstilling af dansk udenrigspolitiks hi-
storie er offentliggjort et indlæg om dansk neutra-
litetspolitik 1720-1949 (Carsten Due-Nielsen).
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SPD und Nationalsozialismus 1920-1993. Eine Un-
tersuchung des sozialdemokratischen Antifa-
scismus (Karl Christian Lammers)).

Deutschland und Europa nach 1945. Færdig-
gørelse af manuskript om Europa og det tyske
spørgsmål (Karl Christian Lammers).

En undersøgelse af de dansk-tyske relationer ef-
ter 1945. To mindre artikler udkommer 1997
(Denmark’s Relations with Germany after 1945 og
Die Beziehungen der skandinavischen Staaten zur
DDR (Karl Christian Lammers).

Danmark og den europæiske union. Survey ba-
seret undersøgelse af vælgeradfærden ved Europa-
valget 9. juni 1994. Indgår i det fælleseuropæiske
European Election Study (Torben Worre).

»Cement of Fear: The Cold War and NATO un-
til 1961«. Opdatering og revision af bogmanu-
skript til udgivelse på Westview Press, USA (Poul
Villaume).

»Hans Hedtoft: Biografi«. Forberedelse af ma-
nuskript. I samarbejde med/medforfatter: Ph.D.
Carl-Erik Andresen (Poul Villaume).

En undersøgelse af organiseringen af den ame-
rikanske antikommunistiske bevægelse 1917-41.
Formålet er at identificere hvilke befolknings-
grupper, som aktivt tog del i eller støttede anti-
kommunistiske aktiviteter ved at undersøge hidtil
ubenyttede kilder om antikommunistiske inten-
tioner (Regin Schmidt).

Forskningsprojekter om »Dansk alkoholkultur i
et komparativt perspektiv«; »Ideologi og medi-
cinsk alkoholforskning«; Den danske demokrati-
ske tradition mellem ideologi og praksis«; »Aktør
og struktur i dansk historie« (Sidsel Eriksen).

Ph.D.-projektet Samarbejdspolitik og tilpasning
1941-42 er fortsat (Henrik Dethlefsen).

Ph.D.-projektet vedr. Det europæiske Produkti-
vitetscentrum (EPA) 1953-1961 er fortsat (Bent
Boel).

Ph.D.-projektet Midwestern Radicalism and the
Scandinavians: The case of Wisconsin Progressi-
vism 1891-1914« er fortsat (Jørn Brøndal).

Ph.D.-projektet Danmark i den tyske besættel-
sespolitik 1940-45 er fortsat (Joachim Lund).
Ph.D.-projektet De loyale oprørere er fortsat (Pe-
ter Birkelund).

Fra besættelsesideologi til Kold Krigs-Ideologi.
Undersøgelse af politiske grundopfattelser i ud-
valgte samfundsgrupper 1945-48 (Palle Roslyng-
Jensen).

Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs historie
1869-1994: a) Ordning og registrering af selska-
bets arkiv. ca. 1000 kasser er afleveret til Rigsarki-
vet. Projektet afsluttet december 1996. b) Udar-
bejdelse af en afhandling om SNTS’s historie samt
forberedelse af artikler (Kurt Jacobsen).

Øvrige bidrag, se Niels Thomsen under afsnittet

»Afdelingen for moderne og økonomisk og social
historie«.

Afdelingen for moderne økonomisk og social hi-
storie
Færdiggørelse af bind 4: 1720-1814 i Dansk
Søfartshistorie (Ole Feldbæk).

Afsluttende arbejde med bind 4: 1720-1814 i
Danmark-Norge 1380-1814 samt værkets slutaf-
snit: Arven og Mindet. 1814-1997 (Ole Feldbæk).

Det politiske liv 1930-1990 (Dansk politik under
forandring efter 1945, SHF-projekt) (Niels Thom-
sen).

Industri, Stat og Samfund 1939-72 i Dansk indu-
stri efter 1870, SHF & Carlsbergfondens projekt
(Niels Thomsen).

Et kompendium om »Statistik. En introduktion
for historikere« er udarbejdet. Det er en elemen-
tær indføring i de vigtigste statistiske metoder.
Kompendiet sigter bl.a. på undervisningen i sta-
tistik for historiestuderende (Ole Hyldtoft).

Ole Hyldtoft har publiceret bogen »Teknolo-
giske forandringer i dansk industri 1870-1896«,
som er en del af projektet »Dansk industri efter
1870«, der finansieres af Carlsbergfondet og SHF.
Han er i gang med at føre fremstillingen videre
for perioden 1896 til 1930. Desuden arbejder han
på en bog om »Danmarks økonomiske historie fra
1840 til 1910«, der udgør bd. 2 af Systimes Dan-
marks økonomiske historie. Arbejdet finansieres
for en del af de store hovedstadsbanker.

Sammen med lektor Jørgen Peter Christensen
ved Økonomisk Institut leder Carl-Axel Nilsson et
projekt om Historiske Nationalregnskaber for
Danmark. Carl-Axel Nilssons opgave i projektet er
udarbejdelsen af en input-output tabel for 1905. –
Der er tale om et samarbejde med forskere i Fin-
land, Island, Norge og Sverige, og bevilling er givet
fra Nordisk Økonomisk Forskningsråd. En konfe-
rence blev holdt i september 1996 i Järvenpää i Fin-
land med deltagere også fra de centrale statistiske
myndigheder i de fire lande. Projektet om Nordisk
Industrialisering er formelt afsluttet, men arbejdet
med en sammenfattende publikation pågår end-
nu. Carl-Axel Nilsson har derfor kunnet fortsætte
sin forskning om nordiske arbejdsgiverstrategier
ved også at inddrage den faktiske løndannelse. I
den anledning har han været på forskningsrejse til
Helsingfors i juni 1996 og holdt i forbindelse der-
med et seminar om de kildemæssige problemer i
den finske del af sin forskning.

To større projekter ved Erik Helmer Pedersen
er i gang: 1) Det danske landbrugs økonomiske
historie ca. 1830-1914, og 2) En historiografisk-
teoretisk kortlægning af moderne dansk landbo-
og landbrugshistorie. Angående førstnævnte pro-
jekt kan oplyses, at forfatteren stort set har afslut-
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tet indsamling af materialet og er gået i gang med
at udarbejde den endelige fremstilling heraf. Ho-
vedvægten vil blive lagt på en redegørelse for de
økonomiske udviklingsfaktorer, ikke mindst samti-
dens selvforståelse heraf. Vedrørende det andet
projekt kan oplyses, at Fortid og Nutid snart publi-
cerer en afhandling herom, og at der senere vil
følge en fortsættelse.

Dansk maskinindustris historie 1945-1995: Tek-
nologi, økonomi, institutioner (Jan Pedersen).
Formålet er at identificere og analysere de histori-
ske forandringer og gennemgående strukturtræk
i dansk maskinindustri. Undersøgelsen gennem-
føres under tre hovedsynsvinkler: 1) Den teknolo-
giske (produkter, materialer, produktionsmidler,
produktionsprocesser, teknisk og administrativ or-
ganisering); 2) den økonomiske (økonomisk
vækst, produktivitet, faktorsammensætning, pris-
udvikling); 3) den institutionelle (firmaer og mar-
keder, ledelse og arbejdskraft, arbejdsmarkeds- og
uddannelsesforhold).

Jette Mackintosh har bidraget med otte artikler
til Dansk Agronomforenings jubilæumsskrift. Hun
har indledt arbejdet med et nyt projekt om »hjem-
vendte danske udvandrere 1950-85«, finansieret af
Carlsbergfondet).

Ph.D.-projektet Jens Krafts udviklingshistoriske
»Kort Fortælling af de Vilde Folks fornemmeste
Indretninger, Skikke og Meninger« (Sorø 1760) i
lyset af hele Krafts forfatterskab, som kilde til
dansk oplysningstid på en europæisk baggrund
1680-1780 er fortsat (Michael A. Langkjær).

Ph.D.-projektet Fra sælfangst til eksportfiskere.
Erhvervsskiftet og dets betydning før ændringerne
i den grønlandske naturalieøkonomi 1900-1940 er
fortsat (Vinnie Andersen).

Ph.D.-projektet Jern- og metalindustriens byg-
ninger 1840-1940 er fortsat (Casper Jørgensen).

Et Ph.D.-projekt om Eventyrets tid. Danmarks
deltagelse i verdensudstilling 1851-1900 plus ver-
densudstillingens kulturhistorie påbegyndt (Mar-
git Mogensen).

Ph.D.-projektet Boligforhold og boligpolitik i
København 1840-1930 er fortsat. Arbejdsindsatsen
har navnlig været koncentreret omkring perioden
1914-1930 (Henning Bro).

Ph.D.-projektet om Dansk Røde Kors’ rolle i
dansk udenrigspolitik 1876-1945 er afsluttet med
indleveret manuskript (Barbara Zalewski) om
Dansk Røde Kors 1874-1945 for erhvervelse af
Ph.D.-graden.

Et projekt om sociale og økonomiske konse-
kvenser for reform i Kina siden 1978 i samarbejde
med Folkets Universitet i Beijing og Sun-Yatsen
Universitetet i Guang-zhou (Li Lulu og Zhou Da-
ming) er påbegyndt (Hatla Thelle).
Danish Documents on Ghanian History 1658-1754

(Ole Justesen). Udarbejdelse af engelsk udgave af
de danske kilder, der findes på Rigsarkivet, ved-
rørende de danske etablissementer på Guldkysten
1658-1754.

Forskning i området, også af Anne Løkke (19.
årh.) og Sidsel Eriksen (20. årh.).

Encyklopædien
En lang række medarbejdere har bidraget til Den
Store Danske Encyklopædi, dels som konsulenter,
fagreferenter med redaktionelle hverv og dels
som bidragydere til artikler (Claus Bjørn, Bent
Boel, Hans Bonde, Arne Søby Christensen, Sidsel
Eriksen, Ole Feldbæk, Inga Floto, Karl-Erik Frand-
sen, Nils Hybel, Ole Justesen, Hans Kirchhoff, Joh-
ny Leisner, Karl Christian Lammers, Niels Lund,
Sebastian Olden-Jørgensen, Knud Prange, Inge
Skovgaard-Petersen, Niels Steensgaard, Niels
Thomsen, Hans Vammen, Alex Wittendorff og Pe-
ter Ørsted). Bengt Malcus fungerer som redaktør
på den tilsvarende svenske Encyklopædi.

Redaktionelle hverv etc.:

Antikken
Jens Erik Skydsgaard er formand for Selskabet til
historiske kilders oversættelse og redaktør. Endvi-
dere er han medlem af redaktionen for Classica et
Mediaevalia, og medlem af bestyrelsen for Det
Danske Institut i Rom og for Dronning Ingrids ro-
merske Fond.

Middelalderen
Arne Søby Christensen er kasserer i Den danske
historiske Forening.

Axel Bolvig har haft redaktionshverv af viden-
skabelige tidsskrifter. Han er medredaktør ved
planlægningen af publikation på engelsk »Medie-
val Murals – New Quantitative and Qualitative Ap-
proaches. Danish and Central European Exam-
ples«. Desuden er han medlem af rådgivnings-
gruppen for Den billedskabte Virkelighed.

Nils Hybel er medlem af styringsgruppen for
netværket »Danmark og Europa i Senmiddelalde-
ren« under SHF.

Niels Lund er corresponding editor for Early
Medieval Europe, og editorial adviser for Studies
in Anglo-Saxon History.

1500-1700
Karl-Erik Frandsen er medlem af styrelsen for:
The Permanent European Conference for the
Study of the Rural Landscape; Det nordiske Kul-
turlandskabsforbund; Internationaler Zentrum,
Tübingen.

Bo Fritzbøger er medlem af tidsskriftet Bol og
By’s redaktion.

Historie 347



Niels Steensgaard er formand for den danske ko-
mite for historikernes internationale samarbejde,
formand for Kommissionen for Fontes Historiae
Africanae, medlem af bestyrelsen for Sasakawa Yo-
ung Leadership fonden, og medlem af advisory
editorial board, The International History Review.
Desuden er han formand for bestyrelsen for Lilian
og Dan Finks Fond.

18. – 19. århundrede
Anders Monrad Møller er medlem af redaktionen
for Historisk Tidsskrift og i redaktionen af Dansk
Søfarts historie.

Samtidshistorie (20. århundrede)
Bent Boel er Corresponding editor for European
Review of History.

Carsten Due-Nielsen er (sammen med Anders
Monrad Møller) redaktør af Historisk Tidsskrift;
medlem af redaktionskomiteen for Økonomi og
Politik. Han er medlem af styregruppen vedr. Da-
nica i russiske arkiver.

Sidsel Eriksen er medlem af Samordningsudval-
get for Center for Rusmiddelforskning og medlem
af udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde.

Kurt Jacobsen er medlem af Arbejderhistories
redaktionspanel.

Hans Kirchhoff er formand for Selskabet for
Udgivelse af Kilder til Danmarks historie.

Karl Christian Lammers er medlem af Editorial
Board, European Contemporary History, Cam-
bridge, UK.

Henrik S. Nissen er dansk redaktør for Scandi-
navian Journal of History.

Poul Villaume er medlem af redaktionspanelet
for tidsskriftet Vandkunsten. Konflikt, politik & hi-
storie. Desuden er han medlem af bestyrelsen for
Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.

Økonomisk og social historie
Ole Hyldtoft er medlem af bestyrelsen for den in-
ternationale bevaringsorganisation, TICCIH; for-
mand for Selskabet til bevaring af Industrimiljøer,
medlem af Dansk Teknologihistorisk Selskab Fo-
rum for Bygningskultur; medlem af bestyrelsen
for Dansk Selskab for økonomisk og social Histo-
rie; Arbejdermuseet og Unibank’s Museum. End-
videre er han medlem af redaktionen for Fabrik
og Bolig, hvor Jan Petersen er anmeldelsesredak-
tør. Desuden er han redaktør for forlaget systimes
serie om Teknologihistorie.

Michael A. Langkjær er bestyrelsessuppleant i
Dansk Selskab for 1700-talsstudier.

Jan Pedersen er anmeldelsesredaktør ved Fa-
brik og Bolig, udg. af Selskabet til bevaring af in-
dustrimiljøer.
Niels Thomsen er medlem af redaktionen for Øko-

nomi og Politik. Desuden er han medlem af plan-
lægningskomiteen for Nordisk Historikermøde i
Tammerfors 1997. Endvidere formand for Selska-
bet for Samtidshistorisk Forskning og har afsluttet
professoratsudvalg ved Universitetet i Oslo. Han
har som Danmarks repræsentant deltaget i forbe-
redelsen af den Nordiske Historiekongres 1997.

Forsknings- og kongresrejser, herunder gæstefore-
læsninger efter invitation:

Antikken
Vincent Gabrielsen har holdt gæsteforelæsninger
ved Det danske Institut i Athen samt ved Universi-
teterne i Athen, Oslo, Bordeaux og Heidelberg.
Desuden har han været på forskningsrejse til Rho-
dos, Grækenland, i april måned.

Jens Erik Skydsgaard har været på forskningsrej-
ser til Nordcypern og Rom. Han har introduceret
værket Agricultura e Commercio nell Italia Antica
på Det danske Institut i Rom, og har holdt foredrag
på seminar vedrørende Det antikke Arkadien.

Peter Ørsted har deltaget i social-økonomisk
kongres i Amsterdam med foredrag og i Kongres
Africa Roman, Sardinien med foredrag.

Middelalderen
Esben Albrectsen var 28. – 31. august officiel op-
ponent ved Eldbjerg Hangs disputats om Norges
placering i Dronning Margrethes kirke- og uni-
onspolitik. Universitetet i Trondheim i Norge.
Han deltog 12. – 15. december i et seminar i Nor-
ge om Danmark-Norge-projektet 1380-1814.

Axel Bolvig har gæsteforelæst efter invitation:
Internationel Medieval Congress i Leeds. Gæste-
professor en uge ved Central European University
i Budapest i juli 1996. Forelæst på Moesgård.
Odense Universitet i Seminar om interdiscipli-
nære tilgange til senmiddelalderen med et oplæg
om ikke-skriftlige kilder. Symposium på Odense
Universitet: Senmiddelalderlige billedprogram-
mer. Desuden har han været på forskningsrejse til
Antwerpen og Bruxelles (bevilling fra NOVO Nor-
disk Fonden).

Nils Hybel har forelæst om »Grain ex- and im-
port to Hull 1303-1326« ved 31st International
Congress on Medieval Studies, Western Michigan
University, USA, 9 – 12 maj. Han har været på eks-
kursion til Estland 14. – 21. april. Nils Hybel var
medarrangør, indleder og ordstyrer af Seminar
om Den sorte død, Aarhus Universitet, 9. februar
og medarrangør, indleder og ordstyrer af Seminar
om EDB og Senmiddelalder, Københavns Univer-
sitet, 25. oktober.
Niels Lund har otte gange forelæst i lærde selska-
ber, på folkeuniversitet og et par konferencer her
i landet.
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1500-1700
Karl-Erik Frandsen var i sommeren på Færøerne
med en nordisk projektgruppe med henblik på
studier i Færøernes historiske geografi. Han holdt
i Dublin foredrag om samme emne i The Perma-
nent European Conference for the Study of the
Rural Landscape.

Birgitte Holten har 7. – 10. september været på
King’s College Cambridge og deltaget i Brazilian
Studies Association (BRASA), 3. konference.

Niels Steensgaard har deltaget i Globalhistorisk
Seminar, Rørås og i seminar vedr. projektet Dan-
mark-Norge i Fællestiden, Lysebu.

18. – 19. århundrede
Claus Bjørn har afholdt gæsteforelæsning på Uni-
versity of East Anglia, samt ved University of Colle-
ge Cork, Irland.

Niels Clemmensen har deltaget i Paneldiskussi-
on i DR om Guldalderen 3.5. 1996, holdt oplæg til
seminar om historisk sociologi, Sociologisk Insti-
tut og oplæg til seminar om Foreninger, demokra-
ti og lokalpolitisk kultur, Institut for Historie, KU.

Anne Løkke har deltaget med foredrag og som
sessionsleder i 3. Nordiske konference om huma-
nistisk helseforskning, Det Norske Medicinske Sel-
skab, Oslo, og med foredrag efter indbydelse ved
Nursing, Women’s History and the Politics of Wel-
fare, University of Nottingham. Anne Løkke har
gæsteforelæst efter invitation for sundhedsplejer-
sker på efteruddannelse ved Danmarks Sygepleje-
højskole, København og ved Viborg Sygeplejehøj-
skole. Tillige gæsteforelæst på kurset Det danske
sundhedsvæsens historie, Panuminstituttet.

Hans Vammen har forelæst om The Danish Gol-
den Age Concept of Nationality ved det internati-
onale guldaldersymposium, arr. af Det humanisti-
ske Fakultet, KU, i forbindelse med den anden
Guldalderfestival april-maj 1996.

Samtidshistorie (20. århundrede)
Bent Boel fremlagde papers ved en række konfe-
rencer/seminarer: 1) European Association for
American Studies Conference: American Culture
and its Impact, 1946-1996, 21.3. – 24.3. 1996, War-
szawa. 2) Compostela Group of Universities semi-
nar: The Revival of Nationalism and Populism, Ma-
saryk University, Brno, Tjekkiet, 7.7 – 14.7. 1996. 3)
Research conference The Response of European
Industry to the US Productivity Drive (1948-1960),
University of Reading, 13.12. – 14.12. 1997.

Sidsel Eriksen har deltaget i følgende konferen-
cer/seminarer: Biografikonference på Högskolan
i Växjö, oplæg om biografier som lakmuspapir. De
historiestuderendes historikermøde på Institut for
Historie i København, oplæg om Biografier som
Lakmuspapir. Komparative studier i Folkelige be-

vægelser i Norden ved doktorandseminaret, Histo-
riska Institutionen, Uppsala. Thorshavn, Færøer-
ne: Nordisk alkoholkonference arrangeret af Nor-
disk ædruskapsråd, oplæg om Alkohol som køns-
symbol. Dansk Historisk Fællesforenings årsmøde i
Fredericia, oplæg i plenum Folkelige bevægelser i
Norden. Konference i Langeliniepavillionen, Kø-
benhavn, for nordiske parlamentarikere i forbin-
delse med Nordisk Råds møde, oplæg om Alkohol
som kønssymbol. Miniseminar om Foreninger, de-
mokrati og lokalpolitisk kultur på Historisk Insti-
tut, København (Eget arrangement). Oplæg om
Det foreningsstyrede samfund. Debatarrangement
om Sociologi og Historie på Sociologisk Institut,
København, oplæg om Aktør-strukturbegrebet el-
ler biografier som lakmuspapir.

Inga Floto har været på ekskursion til New York
med 24 studerende.

Carl-Axel Gemzell har foretaget arkivforsknin-
ger i Freiburg og Dahlwitz-Hoppegarten. Carl-
Axel Gemzell har hold forelæsning om Kontinen-
talmagten og Danmark ved Akademie Sankel-
marck i forbindelse med et symposium.

Kurt Jacobsen har været på følgende forsknings-
/arkivrejser: London i februar og juni, Moskva i
juni og december, Norge i november. Han har
gæsteforelæst på Center for telekommunikation,
DTU, om SNTS’s historie og placering i Internati-
onal Telekommunikation.

Hans Kirchhoff har været på ekskursion til Ber-
lin med universitetsstuderende. Han har holdt fle-
re foredrag i Folkeuniversitetskredse.

Karl Christian Lammers har været medarrangør
og deltaget i int. symposium i Sankelmark, Ty.
Deutsch-Skandinavische Beziehungen nach 1945,
30.5.-2.6. Deltaget i Uni Mainz 26.4.1996: Deutsch-
land als Problem Dänemarks. Europäisches Ho-
chschulinstitut Nonnweiler 7.12.: Die Beziehun-
gen der skandinavischen Staaten zur DDR.

Henrik S. Nissen har holdt en række fore-
læsninger og foredrag, 23 i alt, i forbindelse med
et ophold i Argentina 15.9. – 21.10.

Regin Schmidt har været på 2 forskningsrejser
til henholdsvis University of Washington og New
York Public Library.

Poul Villaume har holdt foredrag om Danmark
og NATO i 1950’erne i Krigsvidenskabeligt Sel-
skab i februar.

Økonomisk og social historie
Vinnie Andersen har undervist på Ilisimatusar-
fik/Grønlandske Universitet fra 10.4. – 14.6.1996.
Hun har deltaget i seminar »Fiskeriets betydning i
det grønlandske samfund 1850-1940 i Nuuk. Med
oplæg om »Sydprøven og fiskeriet 1900-1940«.
Desuden deltaget i 10th Inuit Studies Conference
i St. John’s, Newfoundland, med oplæg »From
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Seal Hunting to Fishing for Export. Social Con-
sequences of the Shift in main Occupations in
Greenland 1900-1940«, og deltaget i 2nd Confe-
rence of North Atlantic Fisheries History Associa-
tion i Torshavn, Færøerne, med oplæg »the Deve-
lopment of Fishing for Export in Greenland in the
20th Century«. Desuden har hun efter invitation
gæsteforelæst på Institut for Eskimologi, KU, om
Sociale følger af overgangen fra fangst til eksport-
fiskeri i Sydgrønland 1500-1940, og endvidere på
Danmarks biblioteksskoles efteruddannelseskur-
sus om Dansk handel på Grønland 1721-1940.

Ole Feldbæk har efter invitation gæsteforelæst
om One State – Two nations. Denmark-Norway in
the 18th Century, Helsingfors Universitet i febru-
ar. Desuden har han holdt festforelæsningen ved
KU’s årsfest den 16.11. over emnet »Dansk identi-
tet – historisk set«.

Den 8. – 9. januar deltog Ole Hyldtoft i en kon-
ference om reguleringsteori ved Norges Handels-
højskole, BI, med en forelæsning om »Tidlig regu-
lering af gas og el i Danmark«, og den 28.6. – 1.7.
deltog han i TICCIHs bestyrelsesmøde i Le Cre-
usot i Frankrig, jf. desuden ovenfor.

Ole Justesen var faglig leder og medarrangør af
et internationalt forskerseminar »The Triangle
Project: Ghana – US. Virgin Islands – Denmark«,
afholdt den 17. og 18. juni i Konsistoriesalen, Frue
Plads, i samarbejde med Images of Africa.

Michael A. Langkjær deltog i Ph.D.-kurset »Re-
ductionism – Antireductionism« arrangeret af In-
stitut for de Eksakte Videnskabers Historie, Aar-
hus Universitet juli 1995, og deltog i konferencen
Videnskabshistorie mellem tekst og kontekst,
Odense Universitet i december 1995.

Om Carl-Axel Nilsson se ovenfor.
Erik Helmer Pedersen har gæsteforelæst på Fol-

keuniversitetet.
Niels Thomsen har forelæst på Folkeuniversite-

tet i København, Århus og Viborg.
Jan Pedersen har deltaget i inauguralkonference

for European Business History Association, Göte-
borg 30. – 31. august. Jan Pedersen har gæstefore-
læst som følger: Klassiske teknologier fra den indu-
strielle revolution (Danmarks Tekniske Universi-
tet); Internalisme og kontekstualisme: alternativ el-
ler udviklingslinie? (Dansk Teknologihistorisk Sel-
skab); Dansk maskinindustri i 1900-tallet: En bran-
chehistorisk undersøgelse« (Ekonomisk-historiska
Institutionen, Lund); Udviklingen af dieselmoto-
ren på B&W indtil 1939 (Aarhus Universitet).
Hatla Thelle har i marts måned været på studieop-
hold i Beijing og Guangzhon, Kina.

Arbejde inden for kollegiale organer m.v.:
Esben Albrectsen er medlem af institutbestyrel-
sen.

Claus Bjørn har været studieleder og medlem af
biblioteksudvalget.

Axel Bolvig er medlem af rådgivningsgruppen
for »Den billedskabte virkelighed«.

Carsten Due-Nielsen har været studieleder og
medlem af Studienævnet for Historie og medlem
af instituttets samarbejdsudvalg.

Sidsel Eriksen er sekretær i Historisk Samfund,
medlem af Samordningsudvalget for Center for
Rusmiddelforskning, medlem af Hovedbestyrel-
sen for Dansk Magisterforening og medlem af Ud-
valget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde.

Ole Feldbæk er medlem af Studienævnet for Hi-
storie.

Inga Floto er fagets koordinator for Ph.D.-stu-
derende, medlem af instituttets samarbejdsudvalg,
og medlem af Den danske historiske Forenings
bestyrelse.

Karl-Erik Frandsen er medlem af Studienævnet
for Historie og fakultetets repræsentant i det cen-
trale miljøudvalg. Endvidere har han været insti-
tuttets ERASMUS-koordinator.

Carl-Axel Gemzell er medlem af instituttets
forskningsudvalg.

Nils Hybel er medlem af styringsgruppen for net-
værket »Danmark og Europa i Senmiddelalderen«.

Ole Hyldtoft er medlem af bestyrelsen for Cen-
ter for Øst- og Sydøstasien ved Københavns Uni-
versitet; biblioteksreferent for økonomisk historie;
medlem af samarbejdsudvalget og af forsknings-
udvalget.

Ole Justesen har varetaget posten som eksa-
mensleder ved Studienævnet for Historie.

Hans Kirchhoff er biblioteksreferent for sam-
tidshistorie.

Johny Leisner er formand for Studienævnets
meritudvalg og medlem af Humanioras kontakt-
net til indførelse af STADS OG ØSS.

Henrik S. Nissen er medlem af Konsistorium
samt medlem af Statens humanistiske Forsknings-
råd.

Inge Skovgaard-Petersen er efor ved Den arna-
magnæanske kommission og konsulent ved det
marinarkæologiske forskningscenter under Natio-
nalmuseet.

Jens Erik Skydsgaard er medlem af institutbesty-
relsen, formand for biblioteksudvalg og lokaleud-
valg.

Niels Steensgaard er medlem af Det humanisti-
ske Fakultetsråd og af dettes planlægningsudvalg.

Niels Thomsen er institutleder og som sådan
formand for institutbestyrelsen og samarbejdsud-
valget.

Udenlandske gæster: 
Dariusz Dmowski, Polen, 1.9. 1996 – 31.10. 1996.
Antoni Giza, Polen, 1.9. 1996 – 31.10. 1996. Bole-
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staw Hajduk, Polen, 7.10. 1996 – 16.10. 1996. Mo-
nika Janfelt, Finland, 1.9. 1996- 31.12.1996. Arni
Daniel Júliusson, Island, 1.2. 1996 – 31.1. 1999.
Marie-Laure Pretto, Frankrig, 1.9. 1996 – 31.1.
1997. Norbert Puttkamer, Tyskland, 1.9. 1996 –
31.5. 1997.

Lokalhistorisk Afdeling
Lokalhistorisk Afdelings hovedformål er at udføre
lokalhistorisk forskning, at udarbejde nye arbejds-
redskaber og hjælpemidler til forskere, at levere
undervisning samt i almindelighed at deltage i lo-
kalhistorisk arbejde og samarbejde.

Der arbejdes til stadighed med principielle, hi-
storiografiske og aktuelle lokalhistoriske emner,
og der forberedes (i samarbejde med andre) udgi-
velsen af et bind med diverse afhandlinger.

Ph.D.-projektet: By – land – øvrighed. Studier i
sjællandske købstæders økonomi og administrati-
on ca. 1740-1807 med særligt henblik på Korsør,
Skælskør og Slagelse er afsluttet, og afhandlingen
blev forsvaret og godkendt 1996. I den forbindelse
er der publiceret artikler i Erhvervshistorisk
Årbog, Journalen og Årbog for Historisk Samfund
for Sorø Amt (Jørgen Mikkelsen).

Der har været afholdt undervisning i arkivkund-
skab.

Afdelingens leder har som suppleant deltaget i
studienævnsmøder.

Anden virksomhed:
Der er ydet hjælp i form af manuskriptgennem-
gang og udførelse af konkrete, mindre under-
søgelser, og der er i øvrigt besvaret mange henven-
delser om råd og bistand fra amatører og profes-
sionelle (for eksempel vedrørende 2 større udstil-
linger og nogle kursusarrangementer). Der er
god kontakt med kolleger i ind- og udland, og to
udenlandske forskere har fået vejledning under
deres studieophold i København. Se endvidere:
Kongresdeltagelse m.m.

Knud Prange har været medlem af et Ph.D.-be-
dømmelsesudvalg ved Danmarks Lærerhøjskole
1996 og opponerede ved afhandlingens forsvar
(Henrik Zip Sane: Stationsbyborgeren).

Afdelingens lokalhistoriske kollokviekreds, der
gennem 14 år har samlet nuværende og tidligere
elever, har i de to år holdt 14 møder med indbud-
te foredragsholdere.

Afdelingens leder har holdt henholdsvis 7 og 6
foredrag i foreninger m.m. og har deltaget i en ra-
dioudsendelse, Jørgen Mikkelsen har holdt 2 fore-
drag.

Afdelingens leder er formand for Societas He-
raldica Scandinavica og for Alfred Good´s Fond,
er næstformand for Samfundet for dansk Genea-
logi og Personalhistorie, er fagkonsulent ved Den

Store Danske Encyklopædi og er heraldisk konsu-
lent på Nationalmuseets publikation: Danmarks
Kirker.

Udgivervirksomhed m.m.:
Afdelingens leder er medlem af redaktionsudval-
get for Personalhistorisk Tidsskrift, redigerer afde-
lingens publikationer og Heraldisk Selskabs skrift-
serie. Jørgen Mikkelsen er medlem af redaktionen
for 1066, Tidsskrift for historisk Forskning.

Kongresdeltagelse m.m.:
Afdelingen har forestået den danske del af arran-
gementet i forbindelse med det 8. nordiske semi-
nar i lokalhistorie i Stockholm, 1995. Seminaret
havde hovedtemaet: Indvandrerne og lokalsam-
fundet – historiske perspektiver på integrationen
af indvandrergrupper i lokalsamfundet og side-
temaet: Om at illustrere lokalhistoriske værker.
Fra afdelingen deltog Knud Prange (oplæg på si-
detemaet) samt 6 andre danske historikere (som
leverede 4 oplæg og 2 sammenfatninger). Der var
desuden 25 deltagere fra Norge, Sverige, Finland
og Tyskland. Seminaret er led i den række møder
der afholdes hvert 3. år, arrangeret på skift af de 4
nordiske institutter i lokalhistorie. Der udsendes
senere en trykt rapport fra seminaret. Knud Pran-
ge deltog desuden efter indbydelse i et internatio-
nalt seminar i Oslo 1995: The History of everyday
Life – Housing in early modern Towns og holdt et
oplæg om Urban Housing in Denmark. Også her
vil der blive udsendt en trykt rapport.

Knud Prange deltog efter indbydelse i Norsk
Lokalhistorisk Institutts jubilæumsseminar i Oslo
1996 og i et adelshistorisk seminar i Århus 1996.

Knud Prange

Stab:
VIP:
Albrectsen, Esben Fischer: Lektor; Andersen, Vin-
nie: Ph.D.-studerende; Appel, Hans Henrik: Ph.D.-
studerende; Bjørn, Claus Ebbe: Lektor; Boel, Bent:
Ph.D.-studerende; Bolvig, Axel: Lektor; Bonde,
Hans: Forskningsadj; Brøndal, Jørn: Ph.D.-stude-
rende; Bugge, Henriette: Forskningslektor; Chri-
stensen, Arne Søby: Lektor; Clemmensen, Niels
Frode: Forskningslektor; Dethlefsen, Henrik:
Ph.D.-studerende; Due-Nielsen, Carsten: Lektor;
Eriksen, Sidsel: Forskningsadjunkt; Feldbæk, Ole:
Professor; Floto, Inga: Lektor; Frandsen, Karl-Erik:
Lektor; Fritzbøger, Bo: Forskningsadjunkt; Ga-
brielsen, Vincent: Lektorvikar; Gemzell, Carl-Axel
Uno: Professor; Holten, Birgitte: Ph.D.-studeren-
de; Hybel, Niels: Lektorvikar; Hyldtoft, Ole: Lek-
tor; Janfelt, Monika Ingrid Maria: Forskningsadj.;
Jensen, Johan Richard Møhlenfe: Ph.D.-studeren-
de; Jespersen, Leon Marker Tang: Forskningsad-
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junkt; Juliusson, Arni D.: Forskningsass.; Justesen,
Ole Clemmen: Lektor; Jørgensen, Casper: Forsk-
ningslektor; Kirchhoff, Hans: Lektor; Lammers,
Karl Christian: Lektor; Langkjær, Michael Alexan-
der: Ph.D.-studerende; Leisner, Johny: Lektor; Ler-
dam, Henrik: Ph.D.-studerende; Lund, Niels: Lek-
tor; Lund, Peter Joachim: Ph.D.-studerende; Løk-
ke, Anne: Forskningsadj.; Malcus, Bengt Stefan
Hilding: Lektor; Mentz, Søren: Ph.D.-studerende;
Mouritsen, Henrik: Forskningsadj.; Møller, Anders
Monrad: Lektorvikar; Nilsson, Carl-Axel Daniel:
Lektor; Nissen, Henrik Sandø: Lektor; Nors,
Thyra: Forskningsadjunkt; Olden-Jørgensen, Seba-
stian: Ph.D.-studerende; Pedersen, Erik Helmer:
Lektor; Pedersen, Jan: Ph.D.-studerende; Prange,
Knud: Lektor; Schmidt, Regin: Forskningsass; Sco-
cozza, Benito: Lektor; Skydsgaard, Jens Erik: Pro-
fessor; Steensgaard, Niels Palle: Professor; Thom-
sen, Niels Jørgen: Professor; Thuneby, Gurli Gol-
dermann: Ph.D.-studerende; Vammen, Hans: Lek-
tor; Villaume, Poul: Lektorvikar; Wittendorff,
Alex: Lektor; Worre, Torben: Lektor; Ørsted, Pe-
ter: Lektor.

TAP:
Brodersen, Bodil Ring: Overassistent; Hansen, Bir-
git Kragh: Overassistent; Hansen, Cathrine Ger-
ner: Arkitekt; Nielsen, Tove: Overassistent; Pischi-
utta, Bettina Pruhs: Praktikant; Sampson, Birgit:
Overassistent; Wallin, Inge Edith: Overassistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Grinder-Hansen, Kjeld: Den pengebaserede øko-

nomi og møntcirkulation i perioden 1241- ca.
1340.

Karnow, Henrik: Den danske ingeniørs historie
1850-1920.

Larsen, Hans Kryger: Holdninger til industriel ud-
vikling i Sverige, Finland og Danmark 1870-
1920.

Mikkelsen, Jørgen: By-land-øvrighed.Studier i sjæl-
landsk økonomi og administration ca 1740-
1807 med henblik på Korsør, Skælskør og Sla-
gelse.

Pedersen, Jan: Teknologisk udvikling i maskinin-
dustrien:Burmeister & Wain 1875-1939.

Schmidt, Regin: Fbi and the origins of federal po-
litical surveillance, 1919-1943.

Publikationer:
Bolvig A.: Erik Kjersgaard. Historisk Tidsskrift 96-

1, s. 205-209, København 1996.
–: Jeg har formidlet fortiden – altså eksisterer hi-

storien. Historisk Tidsskrift 95-2, s. 478-483, Kø-
benhavn 1996.

–: Historikeren og de historiske billeder. Historisk
Tidsskrift 2, s. 383-390, København 1996.

–: Reformationens rindalister – Om kunst og arki-
tektur i 1500- tallets Danmark. København
1996, 207 s.

Carsten D.: Vindskibelighed eller vankelmod.
Nogle spørgsmål til dansk neutralitetspolitik. i:
Søfart – politik – identitet, Henrik S. Nissen,
Niels Thomsen, Anders Monrad Møller, Hans
Jeppesen, s. 315-323, København 1996.

Dethlefsen H.: Denmark – The diplomatic Soluti-
on. i: Kollaboratioen – Anpassung – Widerstand,
W. Benz, O. A. (HRSG), s. 25-41, Berlin 1996.

Eriksen S.: Biografier som lakmus-papir. Om den
socialhistoriske biografi. Historisk Tidsskrift 1,
s. 160-183, København 1996.

–: Stationsbyens Samfund. Folk og foreninger i
Grindsted 1880 – 1940. Viborg 1996, 440 s.

–: De folkelige bevægelser i København. i: Kon-
gens og Folkets København, Karl Erik Frankel-
sen (red), s. 173-187, Esbjerg 1996.

Feldbæk O.: De nordatlantiske øer og freden i
Kiel 1814. Historisk Tidsskrift hæfte 1, s. 24-34,
København 1995.

–, Dyrvik S.: Mellem Brødre. 1780-1830. i: Asche-
hougs Norgeshistorie, Bind 7, Ståle Dyrvik, Ole
Feldbæk, s. 239, Oslo 1996.

–: Is there such a Thing as a Medieval Danish
Identity? i: The Birth of Identities. Denmark
and Europe in the Middleages, Brian Patrick
McGuire, s. 127-34, København 1996.

–, Raabyemagle H.: Finansadministrationen: Kon-
gens penge og statens finanser. i: Den røde Byg-
ning. Frederik den Fjerdes kancellibygning gen-
nem 275 år, Hanne Raabyemagle, Ole Feldbæk,
s. 42-52 og 154-78, København 1996.

Floto I.: Relevans, disciplin, helhed. Historisk
Tidsskrift 1, s. 150-159, København 1996.

–: Historie. En videnskabshistorisk undersøgelse.
(2. udg. med efterskrift 1996). København
1996, 279 s.

Frandsen K.: Barknåre By. Markanvänding och be-
byggelse i en upplandsk by under tusen år. An-
meldelse af disputats af Bengt Windelhed. Be-
byggelsehistorisk Tidsskrift 29 – 1995, s. 120,
Stockholm 1996.

Frandsen K.E.: København under Svenskekrigene
1657-60. i: Kongen og Folkets København – gen-
nem 800 år, KU – Institut for Historie, s. 274,
Ebeltoft 1996.

–: Egnen i 1600 – årene. i: Esbjergs historie bd. 1.
Tiden indtil 1850, Ingrid Stonmann, Palle Sie-
men m.fl., s. 209-227, Esbjerg 1996.

Fritzbøger B.: »Udmark« eller »marginaljord«. Et
dansk perspektiv på geografisk og økonomisk
marginalitet i det 16. – 18. århundrede. i: Tjära,
Barkbröd och vildhonung. Utmarkens männi-
skor och mångsidiga resurser, Britt Liljewall, s.
26-41, Stockholm 1996.
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–: Landskabshistorie, økologi og kildekritik. For-
tid og Nutid 3, s. 254-270, København 1996.

–: Anmeldelse af Thorkild Kjærgaard: The Danish
revolution 1500-1800. An ecohistorical interpre-
tation, Cambridge 1994. Scandinavian Econo-
mic History Review XLIV: 1, s. 92-96, Køben-
havn 1996.

Gemzell C.: Warzawapakten, DDR och Danmark.
Historisk Tidsskrift 1, s. 32-84, København 1996.

–: Ylva Stubbergaard: Stat, kris och demokrati (an-
meldelse). Historisk Tidsskrift 2, s. 460-462, Kø-
benhavn 1996.

Holten B.: Brasilien og den danske søfart i begyn-
delsen af det 19. århundrede. 1066 – Tidsskrift
for historisk forskning Årgang 25, nr. 3, s. 3-11,
København 1995.

–: Brazil’s Early Nineteenth – Century Polic
Towards Denmark and Sweden, 1808 – 1831. Iti-
nerario Vol. XX, Nr. 1, s. 101-114, Leiden, Hol-
land 1996.

Hybel N.: Periodeopfattelsen af middelalderens
sidste århundreder. Nyhedsbrev fra netværket
Danmark og Europa i Senmiddelalderen 2, s. 8,
Århus 1996.

–: Sildehandel og sildefiskeri i den nordvestlige
Nordsø i begyndelsen af det 14. århundrede. i:
Søfart, Politik, Identitet – tilegnet Ole Feldbæk,
Anders Monrad Møller (redaktør), Anders Mon-
rad Møller (redaktør), s. 16, København 1996.

Hyldtoft O.: Danske museers dækning af nærings-
og nydelsesmiddelindustrien. Nyere Tid novem-
ber, s. 18-22, København 1996.

–: Statistik. En introduktion for historikere. Kø-
benhavn 1996, 269 s.

–: København. Fra fæstning til moderne storby. i:
Kongens og Folkets København, Karl-Erik
Frandsen (red), s. 129-156, København 1996.

–: Teknologiske forandringer i dansk industri
1870 – 1896. Odense 1996, 413 s.

Johansen J.C.V.: Lov og Ret. i: Margrete I. Nor-
dens Frue og husbond, Poul Grinder-Hansen, s.
158-161, København 1996.

Justesen O.: Slavetidens høje pris. Kontakt nr. 6,
1995/96 April, s. 43-45, 1996.

–: Skibet var ladet med slaver. Kontakt nr. 6,
1995/96 April, s. 26-29, 1996.

Kirchhoff H.: Folkestrejken 1944. i: Kongens og
Folkets København gennem 800 år, Karl-Erik
Frandsen (red), s. 26, København 1996.

–: Erik Scavenius – forræder eller patriot ? i: Men-
nesker – politik og besættelse, Niels W. Olesen
(red), s. 40, Esbjerg 1996.

Lammers K.C.: Bundsrepublik Deutschland. Staat,
Gesellschaft, Geschichte und Kultur. Køben-
havn 1996, 246 s.

–: Hitlers modstandere. Det andet Tyskland 1933-
1945. København 1996, 184 s.

Larsen H.K.: Alcuni aspetti dello sviluppo dell’in-
dustria in Danimarca. Il dibattito sul ruolo
dell’industrializzazione nel processo di moder-
nizzazione del paese. i: Memoria di un mondo
che scompare, Andrea Giuntini, s. 380, Bari
1996.

Lerdam H.: Danske len og lensmænd 1370 – 1443.
Københavns Universitet 1996, 171 s.

Lund N.: Li∂, ledding og landeværn. Hær og sam-
fund i Danmark i ældre middelalder. Roskilde
1996, 330 s.

–: Absalon som kriger og politiker. i: Absalon,
fædrelandets fader, Frank Birkebæk m.fl., s. 73-
90, Roskilde 1996.

Mentz S.: English private trade on the Coroman-
del coast, 1660-1690: Diamonds and country
trade. The Indian Economic and Social History
Review 33.2, s. 26-29, 1996.

Møller A.M.: Københavns handelsflåde i 1719 – en
forsøgsvis kildekonfrontration samt noget om
Skib og Skude. i: Søfart politik identitet tilegnet
Ole Feldbæk, Søhistoriske Skrifter XIX, Han-
dels- og Søfartsmuseet på Kronborg, s. 173-92,
København 1996.

Nissen H.S.: Gør jer pligt – gør jer værk. John
Christmas Møllers dagbøger 1941-45. Økonomi
& Politik 60.årg. nr.1, s. 1, København 1996.

–: Demokratidebatten efter befrielsen. i: Søfart
Politik Identitet tilegnet Ole Feldbæk, Frank
Birkebæk m.fl., s. 6, København 1996.

Nors T.: »Illegitimate Children and ther High-
Born Mothers. Changes in Perception of Legiti-
macy in Medieval Denmark«, (Scandinavian
Journal of History, nr. 1, 1996). Scandinavian
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Samfunds- og kulturhistorisk 
orienterede fag

Institut for Folkloristik

Forskningsvirksomhed: 

1. Folkedigtning
Folkeviser: Korrektur til supplementsbindet til
den færøske folkeviseudgave blev læst, og bindet
befordret i trykken på vegne af Universitets-Jubi-
læets danske Samfund (Chesnutt sammen med
Kaj Larsen, Det arnamagnæanske Institut). En un-
dersøgelse af den engelske middelalderballade
»The Battle of Otterburn« og dens litterære og
mundtlige videretradering (Child nr. 161-162)
blev foretaget med henblik på fremlæggelse på en
kongres i Oxford (Chesnutt).

Prosatradition: En kort monografisk behand-
ling af Motiv N456/Aarne-Thompson type 670 i
keltisk og norrøn overlevering blev udarbejdet til
fremlæggelse og senere udgivelse i Irland. En mid-
delalderlig islandsk beretning om memorisering i
traderingsprocessen blev analyseret i et dansk fest-
skriftsbidrag (Chesnutt). Afhandlingen om den
danske sagnhistories oprindelse i lærde skrifter
om dakiske herskere i folkevandringstiden blev
forsvaret for Ph.D.-graden i maj. Et bidrag om
tolkning af nogle arkæologiske fund i lyset af dan-
ske og svenske trossagn blev udarbejdet til en ar-
kæologisk publikation i Sverige. En undersøgelse
af nutidsoverleveringen af lokalhistoriske sagn i
en østsjællandsk stationsby blev gennemført, del-
vis i forbindelse med undervisningen af de over-
bygningsstuderende (Hemmingsen). Det danske
bidrag til et projekt om historiske sagn iværksat af
Nordisk Institut for Folkedigtning (NIF) blev vide-
reudviklet og dele af indledningskapitlet koncipe-
ret (Hemmingsen, Chesnutt).

2. Skik og brug
Arbejdet med temaet Polterabend i nutidens Dan-
mark fortsatte med affattelsen af ca. en tredjedel
af den planlagte afhandling (Simonsen).

3. Folkelige forestillinger, folkloristisk sundheds-
forskning
Med støtte fra Carlsbergfondet fortsattes projektet
»Fra antiseptik til centerordning: Udviklingen i
samarbejdet mellem jordemødre og læger 1870-
1973« (Cliff).

Artiklen »Folkemedicin« blev udgivet i Den
Danske Nationalencyklopædi. Som et led i NIF-

projektet »Tradition og alderdom« blev der tilret-
telagt et symposium i København i februar. To ar-
tikler om gerontologiske emner blev publiceret i
tilknytning til det danske tværvidenskabelige pro-
jekt »Aldring og ældrebilleder«. Redaktionsmø-
der blev afholdt og en artikel om børns visioner
om alderdommen, livet og døden udarbejdet i til-
knytning til NIF-projektet »Visioner og folklori-
stik«. En artikel med titlen »Kan traditioner køre i
hvid limousine?« blev udarbejdet som dansk fest-
skriftsbidrag. Sidst på året blev afhandlingen
»Fremskridtet og de virkelige læger« antaget til
forsvar for doktorgraden (Rørbye).

4. Andet
Med støtte fra Statens Humanistiske Forsknings-
råd fortsattes projektet om musik og musikopfat-
telse blandt etniske minoriteter i Danmark. Der
blev bl.a. gennemført spørgeskemaundersøgelser
på to københavnske skoler og foretaget godt 100
interviews med unge med etnisk baggrund; andet
feltarbejde omfattede deltagerobservation af bryl-
lupsfester og diverse musikarrangementer (Fock).
På opdrag af NIF udarbejdedes et nyt edb-pro-
gram til behandling af materialet til den projekte-
rede »Bibliography of Scandinavian Folklore«; tid-
ligere indsamlet materiale blev revideret og en del
nyt materiale tilføjet (Hemmingsen, Chesnutt).

Udgivelsen af instituttets internationale nyheds-
brev »Copenhagen Folklore Notes« fortsatte med
to enkeltnumre og et dobbeltnummer (redaktion:
Simonsen).

Organisatorisk arbejde m.v.:
Chesnutt var fortsat medlem af styrelsen for Nor-
dic Institute of Folklore. Cliff var hele året med-
lem af Medicinsk-Historisk Museums forskergrup-
pe og af arkivgruppen i Den almindelige danske
Jordemoderforening. Rørbye var fortsat medlem
af redaktionen for tidsskriftet Folk og Kultur, af
styrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder
samt af Dansk Gerontologisk Selskabs fagråd; hun
er tillige tilknyttet Center for tværvidenskabelig
medicinsk-historisk forskning (CMHF) ved Det
sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Rørbye deltog i løbet af året i en Ph.D.-bedøm-
melse ved Københavns Universitet og en dr.art.-
bedømmelse ved Universitetet i Bergen, Norge.

Rejser, gæsteforelæsninger:
Chesnutt: Opponent ved mundtligt forsvar af
Ph.D.-afhandling ved Odense Universitet (12. ja-
nuar); arkiv- og biblioteksbesøg i Skotland (28.
marts – 3. april) og England (8. – 13. maj); delta-
gelse med indlæg i Celtic-Nordic-Baltic Folklore
Symposium, University College Dublin, Irland
(15.-18. juni) og i Eighth International Conferen-
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ce on Medieval and Renaissance Scottish Langua-
ge and Literature, Oxford, England (17. – 20. au-
gust); deltagelse i NIF-projektmøde om historiske
sagn, København (27. – 28. september) og i NIF’s
emnekonference i Åbo, Finland (25. – 27. okto-
ber).

Cliff: Forelæsninger ved Jordemoderforenin-
gen for Århus amt (22. januar), ved Danmarks Jor-
demoderskole, København (3., 9. og 12. april, 21.
maj, 2. oktober), samt ved Danmarks Sygeplejer-
skehøjskole, Århus (16. – 18. og 24. – 27. maj).

Fock: Bl.a. deltagelse med indlæg i 10. nordiske
migrationsforskerseminar, Bergen (30. august – 1.
september) og i NIC symposium om interkulturel
kommunikation og national identitet, Aalborg
(20. – 23. november). Kursus for musikpædagoger
ved Aarhus Universitet (juni). Forskningsrejser til
Tyrkiet (20. juli – 18. august) og Pakistan (fra 25.
december).

Hemmingsen: Deltagelse i NIF-projektmøde
om historiske sagn, København (27. – 28. septem-
ber) og i NIF’s emnekonference i Åbo (25. – 27.
oktober).

Rørbye: Deltagelse med indlæg i Nordisk geron-
tologisk kongres, Helsingfors, Finland (juni) samt
i NIF’s emnekonference i Åbo (oktober). Gæste-
forelæsninger ved Universitetet i Bergen (okto-
ber).

Simonsen: Deltagelse med indlæg i seminar ved
Nordiska språk- och informationscentret, Helsing-
fors (27. – 28. januar); gæsteforelæsning ved Åbo
Akademi (30. januar); ISFNR symposium i Bei-
jing, Kina (22. – 28. april); NIAS International
Workshop on Oral Literature in Modern China,
København (29. – 31. august); NIF’s emnekonfe-
rence i Åbo (25. – 27. oktober).

Internationale gæster på instituttet:
Professor Bengt R. Jonsson, Stockholm, opholdt
sig på instituttet som gæsteprofessor i efterårsse-
mestret (12. september – 11. oktober). I øvrigt be-
søg af direktør Reimund Kvideland, NIF (22. fe-
bruar) og forskningssekretær Gun Herranen, NIF
(31. maj). Gæsteforelæsninger ved Anne Eriksen,
Universitetet i Oslo (21. marts); Eva-Marie Tveit,
Universitetet i Bergen (28. – 29. oktober); Véro-
nique Campion-Vincent, Maison des sciences de
l’homme, Paris (29. oktober); Emily B. Lyle,
School of Scottish Studies, Edinburgh (14. novem-
ber). Undervisning og vejledning af udvekslings-
studerende fra Frankrig (forårssemestret) og Is-
land (efterårssemestret).

Michael Chesnutt

Stab:
VIP:
Chesnutt, Michael: Lektor; Cliff, Helen: Forsk-
ningsstip.; Fock, Eva: Forskningsass.; Hemming-
sen, Lars: Amanuensis; Rørbye, Birgitte: Lektor;
Simonsen, Michèle Jeanne: Lektor.

TAP:
Brøste, Kirsten: Overassistent; Skovholm, Joan
Meldgaard: Assistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Hemmingsen, Lars: By word of mouth: The ori-

gins of Danish legendary history.
Swane, Christine: Hverdagen med demens. Billed-

dannelser og hverdagslivserfaringer i kultur-
gerontologisk perspektiv.

Publikationer:
Chesnutt M.: The great crusader of diffusionism:

Walter Anderson and the Geographic-Mistori-
cal Method. i: Studies in Folklore and Popular
Religion, Vol. 1, Ü. Valk, red., s. 11-26, Tartu
1996.

–, Dialisma Z.: Barba-Manolis: A Cretan village bo-
ard. Copenhagen Folklore Notes 1, s. 1-3, Kø-
benhavn 1996.

–, Larsen K.: Føroya Kvæ∂i, Vol. VII: History, Ma-
nuscripts, Indexes. København 1996, 10 + 200 s.

Helen C.: Et sejt og udholdende folkefærd: om
danske jordemødres første store møde i forbin-
delse med Kvindernes Udstilling i København i
1895. Tidskrift for Jordemødre Marts, s. 20-21,
København 1996.

Hemmingsen L.: The Karise Fieldwork Project.
Copenhagen Folklore Notes 3-4, s. 4-12, Køben-
havn 1996.

–: Æ blæsworm – et fabeldyr fra den lavere folke-
tro. i: Religion från stenålder till medeltid, K.
Engdahl et al (red), s. 18-24, Stockholm 1996. 

Rørbye B.: Ældreområdet, gerontologien og hu-
maniseringen. Gerontologi og Samfund 12/3,
s. 52-54, København 1996.

–: Livshistorisk gerontologi: profil af et forsknings-
panorama. Gerontologi og Samfund 12/4, s. 86-
88, København 1996.

Simonsen M.: Icke-verbal humor i urbana miljöer.
i: Humor og kultur, U. Palmenfelt (red), s. 213-
231, Jyväskylä 1996.

–: Svensexa och möhippa i Danmark. i: Januarise-
minariet Fester och högtider i Norden, s. 47-55,
Helsingfors 1996.
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Institut for Arkæologi og Etnologi

Instituttets fag:
Instituttet omfatter følgende tre fag: 1) Europæisk
etnologi, 2) forhistorisk arkæologi og 3) klassisk
arkæologi. Under forhistorisk arkæologi kan der
på overbygningen vælges mellem grenfagene ark-
tisk, forhistorisk og maritim arkæologi. På klassisk
arkæologi vælges der mellem græsk og italisk-ro-
mersk på cand.mag. niveau og klassisk arkæologi
på mag.art. niveau.

Forskningsvirksomhed:
Instituttets tre fag beskæftiger sig med den teore-
tiske og empiriske udforskning af kultur-, sam-
funds- og statsformer samt deres kulturhistoriske
udvikling fra de tidligste jægerkulturer til nutidens
kulturformer. Instituttets forskere arbejder med
udviklingen af kulturteori samt empiriske under-
søgelser der kan befordre dette udviklingsarbejde.
Den aktuelle forskning kan grupperes inden for
følgende seks hovedtemaer: A. Samfundsudviklin-
gen i de palæolitiske og mesolitiske jæger-samler-
kulturer; B. Udviklingen fra stamme til stat i Euro-
pas bronze- og jernalderkulturer; C. Udviklinger
og interaktioner i og omkring de mediterrane
samfund i første årtusinde f.Kr.; D. Kulturelle pro-
filer og sociale spændinger fra middelalder til da-
gens samfund; E. Stats- og livsformers teori og kul-
turhistorie; F. Kulturhistorisk teoriudvikling og
metode.

A. Samfundsudviklingen i de palæolitiske og
mesolitiske jæger-samlerkulturer, herunder de
palæo-eskimoiske kulturer i Arktis samt de
neolitiske agerbrugssamfund i Nordeuropa
(projekterne 1-8)
1. Danmark. Sammensat flintmaterialet på jæger-
stenalder-bopladserne Halsskov, Gøngehusvej og
Muldbjerg (L. Johansen).

2. Tyskland. Sammensætning af flinten fra boplad-
sen Oldeholtwolde (ca. 11.650 f.Kr.) og udvikling
af et computerprogram til at udtegne flintsam-
mensætningen (L. Johansen).

3. Danmark. Vedbækprojektet. Undersøgelser
over jægerstenalderen i Atlantisk tid (5.500-3.000)
ud fra egne udgravninger (E. Brinch Petersen og
L. Johansen i samarbejde med Antropologisk La-
boratorium, Nationalmuseet, Zoologisk Museum,
University of Winnipeg, Canada, samt New York
University, USA).

4. Grønland. Udgravninger og analyser af palæo-
eskimoiske bopladser fra Dorsetkulturen i Disko-

bugten sammen med museerne i Asiaat og Qasigi-
annguit, Grønland (L. Johansen og E. Brinch Pe-
tersen i samarbejde med Zoologisk Museum og
universitetet i Tromsø, Norge).

5. Grønland. Bosætningsmønstre og ressourceud-
nyttelse i Grønlands forhistorie ved hjælp af et
Geografisk Informationssystem (L. Wilfred Han-
sen i samarbejde med Nationalmuseet).

6. Nordeuropa. Undersøgelser over den neolitiske
tragtbægerkultur med henblik på at give en almen
kulturhistorisk skildring af den ældste nordiske
bondekultur fra ca. 4000-2800 f.Kr. (K. Ebbesen).

7. Danmark. Yngre neolitisk tid. På grundlag af
omfattende kildestudier beskrives og analyseres
samfundets struktur og udvikling i perioden 2800-
2400 f.Kr. (K. Ebbesen).

8. Danmark. De mellemneolitiske kulthuse (C. J.
Becker).

B. Udviklingen fra stamme til stat. Europas
bronze- og jernalderkulturer. Hovedvægten 
ligger på det germanske samfund, dets struktur
og dets relationer til Romerriget, og for den
senere dels vedkommende også til Frankerriget
samt til Sydøsteuropa og Nordatlanten
(projekterne 9-36)
9. Europa. Egalitet, med særlig henblik på materi-
el kultur i Europa i det 1. årtusinde f.Kr. (K.
Randsborg).

10. Europa. Bronzealdergrave m.v.: Fysisk antro-
pologi, socialstruktur, regionalitet og kulturelle
idiomer (K. Randsborg).

11. Østeuropa. Feltarbejde Alaborg, Ladoga,
Rusland (vikingetid) (K. Randsborg).

12. Østeuropa. Feltarbejde Suvorovo m.v., Bessara-
bien, Ukraine (romertids m.v. bebyggelser; nyere
tids befæstet militærlejr) (K. Randsborg).

13. Østeuropa. Græske samt senantikke bebyggel-
ser m.v. på Krim, Ukraine (K. Randsborg).

14. Danmark. Lokal udvikling kontra fremmed
indflydelse. Et studie i den yngre førromerske jer-
nalders særlige baggrund og udvikling i Nordjyl-
land (J. Martens).

15. Danmark. Borremose – en befæstet landsby fra
førromersk jernalder i Himmerland (J. Martens).

16. Polen. C. A. Mobergs arkiv. En nøgle til det
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polske oldsagsmateriale, der gik tabt under 2. Ver-
denskrig (J. Martens i samarbejde med Jacek An-
drzejowski, Statens Arkæologiske Museum, War-
szawa).

17. Danmark. Grøntoft og etableringen af det
strukturerede landsbysamfund i Vestjylland i 1. år-
tusinde f.Kr. (P. O. Rindel; delprojekt under Sta-
tens humanistiske Forskningsprogram »Bebyggel-
se og kulturlandskab«, Aarhus Universitet).

18. Europa. Yngre romersk jernalder i Nord- og
Mellemeuropa: Limes og den europæiske elite
(U. Lund Hansen).

19. Europa. Sporelementstudier af romerske
bronzekar (U. Lund Hansen i samarbejde med H.
Bollingberg, Geologisk Central Institut).

20. Danmark. »Fortid og Flora«. Menneske, Land-
skab og Biodiversitet. Tværfagligt forskningspro-
jekt under Forskningsrådene. Delprojekt: Bebyg-
gelsesudvikling og landskabsudnyttelse på Sjæl-
land (U. Lund Hansen, P. O. Rindel).

21. Europa. Forbindelserne mellem Sydskandina-
vien og Sydøsteuropa i tiden ca. 250 til 475 e.Kr.
(B. Storgaard).

22. Norden. Dragt, magt og mennesker i Nordens
yngre jernalder (A. Hedeager Krag).

23. Europa. Kontinentale indflydelser i kunst og
genstande i tidlig vikingetid. En nybearbejdning
af det arkæologiske materiale (I. Skibsted
Klæsøe).

24. Tyskland. Vikingetidssmykker fra Hedeby (I.
Skibsted Klæsøe i samarbejde med Christian-Al-
brechts Universität, Slesvig).

25. Danmark. En nybearbejdning af flere vikinge-
gravpladser på Bornholm (I. Skibsted Klæsøe).

26. Danmark. Bådgraven fra Ladby som vidnes-
byrd om sociale og religiøse forhold i yngre vikin-
getid (A. C. Sørensen i samarbejde med National-
museets Marinarkæologiske Forskningscenter).

27. Norden. De nordiske træguder søges dateret
som udgangspunkt for en stillingtagen til den he-
denske religion (K. Ebbesen).

28. Nordatlanten. Arkitektur og bebyggelsesmøn-
stre i vikingetid og middelalder i Nordatlanten (S.
Stummann Hansen).

29. Shetland. Den skandinaviske bosættelse på
Unst i vikingetid og middelalder. Større forsk-
ningsprojekt i samarbejde med shetlandske myn-
digheder og britiske universiteter (S. Stummann
Hansen).

30. Nordeuropa. Vikingetiden og middelalder i
Nordeuropa med særlig vægt på Nordsø-regionen
og Nordatlanten (S. Stummann Hansen).

31. Danmark. Jernalderbebyggelsen i det østlige
Danmark (S. Stummann Hansen).

32. Danmark. Skib og havn 1000-1500. Den dan-
ske søfart i middelalderen (J. Bill i samarbejde
med Nationalmuseets Marinarkæologiske Forsk-
ningscenter).

33. Sverige. Feudal statsdannelse og middelalder-
lig transportstruktur. En analyse af det maritime
kulturlandskab og transportgeografien i den bot-
niske bugt i relation til samfundsstrukturen (C.
Westerdahl).

34. Rusland. Vikingetidens transportstruktur og
transportredskaber i Rusland og tilgrænsende
dele af Centraleuropa med særligt hensyn til de
store flodsystemer og til »voloki« (russ. for slæbe-
eller bæresteder ved vandskel) (C. Westerdahl).

35. Nordfennoskandia og Nordrusland. Sam-
funds-, transport- og identitets/etnicitetsproble-
mer spejlet i samisk bådbyggeri fra jernalder til ny-
ere tid (C. Westerdahl).

36. Globalt. Det maritime kulturlandskab og de
traditionelle transportzoner. Grundtermer og in-
ternational analyse ifølge Annales-skolens »lon-
gue durée« og »les conjonctures« (C. Wester-
dahl).

C. Udviklinger og interaktioner i og omkring 
de mediterrane samfund. Bosættelsesmønstre i
bronze- og jernaldersamfundene, især center-
periferiproblematikken og de tidlige bydannelser
samt studier over den hellenistiske periode
(projekterne 37- 51)
37. Syrien. Fortsat bearbejdning af det cypriske
materiale fundet på Tall Sukas under Carls-
bergfondets syriske ekspeditioner (L. Wriedt Sø-
rensen).

38. Cypern. Feltarbejde. Ledet de danske udgrav-
ninger ved Aradippou med deltagelse af studeren-
de fra instituttet (L. Wriedt Sørensen).
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39. Cypern. Udarbejdelse af den 3. præliminære
rapport over udgravningerne ved Panayia
Ematousa, Cypern (L. Wriedt Sørensen).

40. Middelhavsområdet. Fønikernes ekspansion
(L. Wriedt Sørensen).

41. Grækenland. Feltarbejde Kephallénia, Græ-
kenland (den klassiske oldtidsbebyggelse, herun-
der byplanlægning, murtyper, m.m.) (K. Rands-
borg).

42. Italien. Sardiske kildehelligdomme i sen bron-
zealder og tidlig jernalder, ca. 1100-700 f. Kr. (M.
G. Køllund).

43. Italien. Fortsatte studier af arkaiske boligfor-
mer (A. Rathje).

44. Middelhavsområdet. Forholdet mellem føni-
kisk og græsk handel i Etrurien (A. Rathje).

45. Italien. Bydannelsen og den etruskiske arkitek-
turs udvikling i den sene orientaliserende og arka-
iske periode, 640-480 f.Kr. (H. Damgaard Ander-
sen).

46. Italien. Publikationsforberedelse af Pontecag-
nano-udgravningen (I. Strøm og H. Winge Hors-
næs).

47. Italien. De oskisktalende folkeslag i Syditalien,
etnicitet og kulturmøder i jernalderen, ca. 900-
300 f.Kr. (H. Winge Horsnæs).

48. Italien. Forberedelse af publikationen af ud-
gravningerne af Castor og Polluxtemplet i Rom
(B. Poulsen).

49. Tyrkiet. Forberedelse af publikationen af en
senromersk villa i Bodrum, det antikke Halikarn-
assos, i Tyrkiet (B. Poulsen).

50. Tyrkiet. Grave og gravmonumenter i det syd-
vestlige Karien, specielt Halikarnassos-halvøen.
Der arbejdes blandt andet med kulturmøde, etni-
citet og social differentiering ud fra gravmateriale
fra sen bronzealder til byzantinsk tid (A. M.
Carstens).

51. Middelhavsområdet. Huse til fremmede gu-
der. Modtagelse og videreudvikling af de oriental-
ske religioner i Grækenland og Italien i hellenis-
tisk og romersk tid, belyst ud fra kultbygningerne
(I. Nielsen).

D. Kulturelle profiler og sociale spændinger fra
middelalder til dagens samfund. Der arbejdes
såvel med økologiske som med kulturanalytiske
perspektiver (projekterne 52-60)
52. Nordatlanten. Kontinuitet og forandring i det
nordatlantiske kulturområde belyst ved det
færøske hus i et kulturhistorisk perspektiv (B.
Stoklund).

53. Europa. Kulturens nationalisering. Fortsatte
studier til belysning af det 19. årh.s nationale kul-
turkonstruktion (B. Stoklund).

54. Nordeuropa. Kontrasterende kulturformer i
1700-tallets manoriale samfund. Et projekt om re-
konstruktion og skrivning af kultur (P. O. Christi-
ansen).

55. Danmark. Borgerlig købstadskultur i forrige
århundrede med Køge som udgangspunkt (P. Bal-
le-Petersen).

56. Danmark. Med baggrund i en brevveksling fra
1890 mellem et forlovet par, begge med rod i
grundtvigske miljøer, søges kontakter og forbin-
delser inden for denne subkultur klarlagt (P. Bal-
le-Petersen).

57. Tyskland. Højaristokratisk kultur. Kulturel ma-
nifestation af herskab i fyrstesamfundet Augusten-
borg 1700-1850 (M. Venborg Pedersen).

58. Danmark. Livsforløb og livsaldre i det 19. og
20. århundrede (L. Otto).

59. Danmark. Fra svagsind til psykisk udviklings-
hæmmet (E. Mandrup Rønn).

60. Danmark. Opdragelse og normalitetsbegreber
hos »de stærke jyder«. Belyst med udgangspunkt i
en erindring og en livshistorie fra Øster Snede
sogn (E. Mandrup Rønn).

E. Livsformers og statsformers kulturhistoriske
udviklinger, herunder analyser af kulturelle
forskelle og spændinger i de nutidige samfund.
Der arbejdes med kulturanalysers samspil med –
og deres rolle som kommentar til – aktuel
samfundsmæssig praksis (projekterne 61-69)
61. Danmark. Undersøgelser over en dansk re-
gion, Sallingland, i 16-1700-tallet. Bønder, køb-
stadsfolk og statsmagt. Livsbetingelser og livsfor-
mer (J. Møllgaard).
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62. Danmark. Fædrelandskærlighed og borger-
ånd. En analyse af den patriotiske diskurs i Dan-
mark i sidste del af 1700-tallet (T. Damsholt).

63. Frankrig. Kulturanalyse af den store have-
kunsts betydning og funktion ved hoffet og i det
adelige aristokrati i det 17. århundrede (E. Kals-
gård Poulsen).

64. Skandinavien. Velfærdsstatens forsvarsform og
livsformer (T. Højrup).

65. Danmark. Udvikling af modeller til fremme af
medlemmernes indflydelse på pensionskassernes
investeringspolitik; i forlængelse af regeringens
demokratiseringsudvalg (T. Højrup).

66. Danmark. Arbejder- og virksomhedskulturer.
Bånd- og brudflader i arbejderkulturen, med
særligt henblik på relationer mellem ansatte og le-
delse på industrivirksomheder ca. 1850-1950 (N.
Jul Nielsen).

67. Danmark. Arbejdsliv og dagligdag på Tuborg.
Feltarbejde og publikationsforberedelse (N. Jul
Nielsen).

68. Danmark. Livsformer, miljøværdier og regule-
ringer i Limfjordsfiskeriet. En kortlægning af kon-
flikterne omkring brugen af Limfjorden (K. Mon-
rad Hansen; delprojekt under det strategiske Mil-
jøforskningsprogram i Marine Områder).

69. Bolivia. Decentralisering og udviklingsbistand.
En analyse af kommunalreform og udenlandske
donorers rolle i dennes gennemførelse. Forståelse
af stats- og livsformer i et udviklingsland (V. An-
dersson).

F. Kulturteoretisk teori og metode. Herunder
fagtradition samt udvikling af teorier og meto-
der (projekterne 70-75)
70. Europa. Udvikling af computerprogrammet
ANALITHIC, i samarbejde med softwarefirmaet
Akili (Holland) og Dr. D. Stapert, Groningen Uni-
versitet, Holland (L. Johansen).

71. Danmark. Revision af Jægerstenalderens kro-
nologi ud fra de kalibrerede C-14 dateringer (E.
Brinch Petersen i samarbejde med Nationalmuse-
ets Naturvidenskabelige Afdeling).

72. Danmark. Dansk arkæologis forskningshisto-
rie (S. Stummann Hansen).

73. Danmark. Teori, metode og historik (K.
Randsborg).

74. Middelhavsområdet. Fortsatte studier i klassisk
historik (A. Rathje).

75. Globalt. Forsknings- og publikationsprojekt
omkring statsformer og livsformer (T. Højrup, J.
Møllgaard, O. Bernild).

Tidsskriftredaktion:
1. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie
(U. Lund Hansen og B. Storgaard). 2. Acta Ar-
chaeologica (K. Randsborg). 3. Acta Hyperborea
(A. Rathje). 4. Arbejderhistorie (N. Jul Nielsen). 5.
Arkæologiske Studier (K. Randsborg). 6. Bottnisk
Kontakt – maritimhistoriska konferenser (C.
Westerdahl). 7. Ethnologia Europaea. Journal of
European Ethnology (B. Stoklund, P. O. Christian-
sen), 8. Ethnologia Scandinavica. A journal of Nor-
dic Ethnology (B. Stoklund, P. O. Christiansen). 9.
Folk og Kultur. Årbog for dansk etnologi og folke-
mindevidenskab (T. Damsholt). 10. Forhistorisk
Nyhedsbrev (I. Skibsted Klæsøe). 11. Journal of
Danish Archaeology (E. Brinch Petersen). 12. LAG
(J. Martens). 13. Marinarkeologisk Tidsskrift
(MAT), Sverige (C. Westerdahl) 14. Nordiske For-
tidsminder (U. Lund Hansen, B. Storgaard). 15.
Studien zur Sachsenforschung (U. Lund Hansen).

Redaktion af monografier:
1-2. Kephallénia: Archaeology & History, Vols. I-II.
The Bridge to Europe, CD-ROM/Internet publi-
kation om Bulgarien-Constantinopels forhistorie
og tidlige historie (K. Randsborg). 3. Himmelsk
Vin og Jordisk Føde (A. Rathje, L. Wriedt Søren-
sen, B. Storgaard). 4. Urbanization in the Mediter-
ranean in the 9th to 6th centuries B. C. Acta Hy-
perborea (H. Winge Horsnæs, H. Damgaard An-
dersen, A. Rathje) 7. Marinarkeologisk Tidsskrift
3/1995 (C. Westerdahl). 8. Kongresbogen ANALI-
THIC (L. Johansen). 9. Architecture, Art and So-
ciety in Late Antiquity, Halicarnassian Studies II
(S. Isager, B. Poulsen).

Kollegiale organer:
Instituttet er repræsenteret i følgende danske sty-
relser og råd: 1. Bestyrelsen for det Danske Institut
i Athen (A. Rathje). 2. Det arkæologiske Nævn (E.
Brinch Petersen, U. Lund Hansen). 3. Kulturhi-
storisk Råd (T. Højrup). 4. Mare-gruppen under
Det arkæologiske Nævn (C. Westerdahl). 5. Med-
lem af det klassisk arkæologiske censorkorps (L.
Wriedt Sørensen). 6. Næstformand i det forhisto-
risk arkæologiske censorkorps (U. Lund Hansen).
7. Referencegruppen for nyere tids kulturhistorie
under Statens Museumsnævn (B. Stoklund). 8. Be-
styrelsen for skibsbevaringsfonden under Kultur-
ministeriet (T. Højrup). 9. Statens humanistiske
Forskningsråd (U. Lund Hansen).
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Deltagelse i internationale netværk og lignende:
1-2. Arbeitsgemeinschaft für Sachsenforschung og
korresponderende medlem af Deutsches Archäo-
logisches Institut i Frankfurt (U. Lund Hansen).
3-6. EU INTAS: Archaeology in the Former Sovjet
Union. EC: Bronze Age of Europe. Hellenism Ini-
tiative. ESF: Transformation of the Roman World
(K. Randsborg). 7. Société International d’Ethno-
logie et de Folklore, Comité exécutif (B.
Stoklund). 8. Arbeitskreis Volkskunde und Kultur-
wissenschaften (T. Højrup). 9. Antikprogrammet
NFR (A. Rathje). 10. TEMPUS-programmet (Et-
nologi).

Legatbestyrelser:
1. Christian og Emma Blinkenbergs Rejselegat (U.
Lund Hansen, A. Rathje, L. Wriedt Sørensen). 2-3.
Ingeniør Svend G. Fiedler og hustru´s Legat, Kazi-
mierz Salewiz og hustru’s Legat (U. Lund Han-
sen). 4-5. Landsdommer V. Gieses Legat, Sonning-
fonden (B. Stoklund). 6. Japetus Steenstrups Le-
gat (E. Brinch Petersen).

Ekskursioner:
1-2. Kulturlandskab og livsformer på Sydsjælland
og Vestsjælland (T. Damsholt og P. Balle Peter-
sen). 3. Den rumlige dimension og kulturlandska-
bet i Dalarne, Sverige (P. Balle-Petersen, N. Jul
Nielsen). 4. Seminar-udgravning af vikingetids-
gård på lokaliteten Setters på Unst, Shetland (S.
Stummann Hansen). 5-6. Forhistorisk arkæologi
på Sydsjælland; bopladser i Vedbæk (L. Johansen,
E. Brinch Petersen). 7. Forhistorisk arkæologi i
Sønderjylland og Slesvig (I. Skibsted Klæsøe). 8.
Arkæologi i Silkeborg, Vikingecenteret Fyrkat
o.a.; Bulgarien og Istanbul (K. Randsborg). Semi-
nar-udgravning på Cypern (L. Wriedt Sørensen).

Symposier, organisation:
1. Warfare 2000 BC-1000 AD, i Videnskabernes
Selskab (K. Randsborg). 2. Vikings in the West, på
Lindholm Høje Museet (U. Lund Hansen, S.
Stummann Hansen). 3. Fosfatkartering i arkæolo-
gien, Det arkæologiske nævns metodeseminar, på
IAE (Institut for Arkæologi og Etnologi) (U. Lund
Hansen) 4-5. Keramik Workshop 2 – Keramik og
kult, på IAE; Huse og Bebyggelse i antikken, på
IAE med Klassiska Institutionen i Lund (L. Wriedt
Sørensen). 6. Koordinator på Dansk Kulturhisto-
risk Museumsforenings faglige orienteringsmøde
(S. Stummann Hansen). 7. XIX. Internationale
Kongres for Byzantinske Studier, på KU (I. Skib-
sted Klæsøe). 8. ANALITHIC-kongressen, i Gro-
ningen, Holland (L. Johansen).

Specielle arrangementer:
I forbindelse med Kulturby 96 under Københavns

Universitet inviterede instituttet til tre arrange-
menter med foredrag og efterfølgende bespisnin-
ger, hvor gæsterne, ca. 40 hver gang, fik lejlighed
til at smage et udbud af hjemmelavede retter fra
henholdsvis jægerstenalderen, det antikke mid-
delhavskøkken og det sidste århundredes påske-
traditioner i Danmark (E. Brinch Petersen, L. Wri-
edt Sørensen, A. M. Carstens, P. Balle-Petersen).

Instituttets andet tilbud i universitetsugen var to
offentlige omvisninger i Botanisk Have og
Ørstedsparken ved studerende fra klassisk arkæo-
logi. 7. Kulturbyarrangement Klassiske statuer i
København (E. Brinch Petersen, A. Nilsson, H.
Thomasen).

Ph.D.-uddannelsesaktiviteter:
1. Instituttets årlige Ph.D.-præsentationsdag af-
holdtes 9. feb. på IAE (E. Brinch Petersen, T. Høj-
rup). 2. Fakultetets Ph.D.-kursus i kulturhistorisk vi-
denskabsteori, på KUA (T. Højrup, P. O. Christian-
sen) 3. Løbende torsdags-seminar med udgangs-
punkt i strukturel dialektik, forårstema: Interpella-
tion – statens anerkendelse af sociale subjekter, ef-
terårstema: Velfærdsstatens interpellations- og kul-
turformer, på IAE (T. Højrup, T. Damsholt, O. Ber-
nild). 4. Tværfagligt seminar: Studiet af haver og
havekunst, på IAE (E. Kalsgård Poulsen, U. Lund
Hansen). 5. Tværfagligt symposium med Charles
Tilly: War, State and Citizenship (T. Højrup).

Gæsteforelæsere:
1. Iphigenia Tournavitou, Grækenland. 2. Goscha
Tsetskhladze, England. 3. Francesca Ridgway, Eng-
land. 4. Ermanno Aarslan, Italien. 5. John Prag,
England. 6. Catherine Morgan, England. 7. Char-
les Tilly, USA. 8. Andrew Sherrat, England. 9. Ta-
más Hofer, Ungarn. 10. James Clifford, USA.

Gæstestuderende:
Juha Pekka Hirvilammi, Finland; Laurent Mazet,
Frankrig.

Undervisningsassistenter:
S. L. Svendsen; J. Selmer; A. Vasström; K. M. Bo-
vbjerg; L. Smith; M. Boritz Kristiansen (etnologi).
M. Fjeldhagen (klassisk arkæologi).
P. Bennike; M. Axboe; I. Hildebrandt; A. Nørgård
Jørgensen (forhistorisk arkæologi).

Thomas Højrup

Stab:
VIP:
Adamsen, Christian: Ph.D.-studerende; Alsmark,
Gunnar Olof: Gæstelærer; Andersen, Helle Dam-
gaard: Kand. stip.; Andersson, Vibeke: Ph.D.-stu-
derende; Balle-Petersen, Poul Kjærgaard: Lektor;
Becker, Carl Johan: Professor emeritus; Bertelsen,
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Lise Gjedssø: Ph.D.-studerende; Bill, Jan: Ph.D.-
studerende; Carstens, Anne Marie: Ph.D.-stude-
rende; Christiansen, Palle Ove: Lektor; Damsholt,
Kirstine: Ph.D.-studerende; Due, Birgitte Kristina
Grosman: Ph.D.-studerende; Ebbesen, Klaus Hen-
rik: Lektor; Hansen, Lars Wilfred: Ph.D.-studeren-
de; Hansen, Steffen Stummann: Forskningslektor;
Hansen, Ulla Lund: Lektor; Horsnæs, Helle Win-
ge: Ph.D.-studerende; Højrup, Thomas: Lektor;
Jensen, Dorte Tornehave: Forskningsass.; Johan-
sen, Lykke: Ph.D.-studerende; Kjær, Bjørg: Forsk-
ningsass.; Klæsøe, Iben Skibsted: Ph.D.-studeren-
de; Krag, Anne Hedeager: Forskningsass.; Køl-
lund, Magna Gunhild: Ph.D.-studerende; Lund,
John: Forskningslektor; Martens, Jes: Forsknings-
assistent; Mazet, Laurent F. Lucien: Kulturaftale-
stipendiat; Mehren, Margit von: Forskningsass.;
Mellemgaard, Signe: Amanuensis; Nielsen, Inge:
Forskningslektor; Nielsen, Niels Jul: Ph.D.-stude-
rende; Pedersen, Mikkel Bennedsen: Ph.D.-stude-
rende; Petersen, Erik Brinch: Lektor; Poulsen,
Erik Kalsgård: Forskningsass.; Poulsen, Karen Bir-
te: Amanuensis; Randsborg, Klavs: Lektor; Rathje,
Annette: Lektor; Riis, Poul Jørgen: Professor
emeritus; Rindel, Per Ole: Ph.D.-studerende;
Rønn, Edith Mandrup: Ph.D.-studerende; Slej, Ka-
ren: Amanuensis; Stoklund, Bjarne: Professor;
Storgaard, Birger: Ph.D.-studerende; Strøm, In-
grid: Lektor emeritus; Sørensen, Anne Christina:
Ph.D.-studerende; Sørensen, Lone Wriedt: Lektor;
Tang, Birgit: Forskningsass.; Thomasen, Hanne:
Forskningsass.; Westerdahl, Christer L.: Lektor.

TAP:
Bernild, Ole: Akademisk arbejder; Busch, Hanne
Maiken: Overassistent; Davidsen, Lars Bernt: Arki-
tekt; Koester, Una: Korrespondent; Rafn, Birgitte:
Biblioteksmedhjælp.

Ph.D.-afhandlinger:
Bertelsen, Lise Gjedssø: De sene vikingetidsstile i

Skandinavien og Island.
Due, Birgitte Kristina Grosman: »Sort og hvidt« i

farver.
Rønn, Edith Mandrup: De fattige i ånden.

Specialer:
Zeitzen, Miriam Koktvedgaard: Amuletter fra

Danmarks Vikingetid.
Lynderup, Johan: Aspekter af bydannelsesproble-

matikken fra det nordvesteuropæiske område.
Dokkedal, Line: Koggen i Nordeuropa fra 1150-

1450 e.Kr. – definition af skibstypen.
Odgaard, Ulla Susanne: Telte i arktiske miljøer.

Rekonstruktion og ideologi. 
Gielfeldt, Gert Georg: Bonitetsanalyser som indi-

kator for bebyggelse.

Publikationer
Andersen H.D.: The Qrigin of Potnia Theron in

Central Italy. Hamburger Beiträge zur Archäo-
logie 19/20, 1992-1993, s. 73-113, Mainz 1996.

Christiansen P.O.: A Manorial World; Lord, Pea-
sants and Cultural Distinctions on a Danish Es-
tate 1750 – 1980. Oslo,Copenhagen,Stock-
holm,Oxford,Boston 1996, 596 s.

–: Culture and Contrasts in an Northern Euro-
pean Village: Lifestyles among Manorial Pea-
sants in 18th-Century, Denmark. Journal of So-
cial History Vol. 29, No. 2, s. 275-294, USA
1995.

Damsholt T.: Nationalkarakterens genkomst eller
det nationale blik. i: Nordiske Identiteter. Rap-
port fra NEFA-seminar 1994, NEFA: Nordisk Et-
nologisk Folkloristisk Arbejdsgruppe, s. 167,
København 1996.

Ebbesen K.: Det klinger i Múld. Maersk Air Mel-
lembyg okt.-dec., s. 14-18, København 1996.

–: Arkæologi og sagn. Historie 1996, s. 243-73,
Århus 1996.

–, Sørensen O.: Historisk leksikon. København
1996, 104 s.

–, Sørensen O.: Mennesker og Samfund – emner
fra Danmarkshistorie 4. København 1996, 72 s.

–: Mesolitisk måltidsoffer i Sludegård Sømose.
SDA-Nyt December, s. 12-20, Odense 1996.

–: Spätneolithinche Schmuckmode. Acta Archa-
eologica 66-1995, s. 119-79, København 1996.

–: En jættestue ved Fjersted, Sydvestjylland. Kuml
1993-1994, s. 39-86, Århus 1996.

–: Spütneolithinche Schmuck mode. Acta Archaeo-
logica 66, 1995, s. 119-79, København 1996.

Hansen U.L., Bollingberg H.J.: Analyses of Roman
Bronze Vessels from Denmark. Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonder = zoek. Ne-
derlandse Archeologische 18, s. 165-168, Nijme-
gen 1995.

–, Bollingberg H.J.: Roman Cauldrons in Scandi-
navia: Major and Minor Element Analyses. Rijk-
sdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder
= zoek. Nederlandse Archeologische 18, s. 131-
136, Nijmegen 1995.

Horsnæs H.W.: The Campano-Etruscan Necropo-
lis of Arenosola: Examples of Phoenician influ-
ence on local pottery – and of possible imports.
i: Die Akten des Int.Kolloquiums »Interactions
in the Iron Age:Phoenicians, Greeks and the In-
digenous Peoples of the Western Mediterrane-
an«,Amsterdam 92/Hamburger Beiträge zur
Archäologie 19/20, 1992/93, H.G. Niemeyer, s.
163-183, Mainz 1996.

Højrup T.: Kulturelle forskelle og deres betydning
for sundhed og sundhedsfremme. Indledning –
liv og sundhed. i: Forskelle og forandring – Bi-
drag til humanistisk sundhedsforskning, Uffe J.
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Jensen, Jens Qvesel, Peter F. Andersen, s. 288,
Århus Universitet 1996.

–: Velfærdsstatens krise og den demokratiske lære-
proces. i: Forskelle og forandring – Bidrag til
humanistisk sundhedsforskning, Uffe J. Jensen,
Jens Qvesel, Peter F. Andersen, s. 288, Århus
1996.

Johansen L.: Flinthuggerens værksted? – Forsøg
med flinthugning. i: Arkæologiske eksperimen-
ter i Lejre, M. Meldgaard og M. Rasmussen
(red), s. 18-23, København 1996.

–, Stapert D.: Compacte vuursteenconcentraties:
werd er iets gemaakt of iets weggegooid? Paleo-
aktueel 7, s. 25-29, Groningen 1996.

–, Petersen P.V.: Tracking Late Glacial Reindeer
Hunters in Eastern Denmark. i: The Earliest
Settlement of Scandinavia, Lars Larsson (ed), s.
75-88, Stockholm 1996.

–: Dense flint scatters: Knapping or dumping? Ex-
perimental work at Lejre Research Center, volu-
me 1. Intern rapport. Institutpublikation 1996,
105 s.

–, Stapert D.: Dense flint scatters: Knapping or
dumping? Experimental work at Lejre Research
Centre, volume 2. Intern rapport. Institutpubli-
kation 1996, 87 s.

–, Stapert D.: Experiments relating to »fire-ma-
king tools«. Lejre Research Centre, 1995. In-
tern rapport. Institutpublikation 1996, 57 s.

–: Rensdyrjægerne ved Sølbjerg. i: Rudbjerg Kom-
mune 1970-1995, Rudbjerg Kommune, s. 30-32,
Nakskov 1995.

–, Stapert D.: »Vuur-stenen« in het late paleolithi-
cum. Paleo-aktueel 6, s. 12-15, Groningen 1995.

Mellemgaard S., Nielsen N.K.: Kropskultur-mel-
lem det internationale, det nationale og det lo-
kale. Fås også i engelsk udgave (Body Culture –
between the international, the national and the
local. i: København – Porten til Europa. Copen-
hagen – Gateway to Europe, John T. Lauridsen,
Margit Mogensen, s. 52-77, København 1996.
Pedersen M.V.: Bonden og Byen på Balkan. Et

bidrag til belysning af urbaniserings- og moder-
niseringsprocessen i Sydøsteuropa. Nord Nytt.
Nordisk tidskrift for etnologi och folkloristik 61,
s. 3-4 og 67-86, København 1996.

–: Ethnology and Nationality Studies. Between the
Old and New World in the Duchy of Augusten-
borg. Ethnologia Scandinavica Vol. 26, s. 82-95,
Lund, Sverige 1996.

Petersen E.B.: Danmarks ældste brandgrave.
Jægerstenaldergrave i Vedbæk. i: Red hvad red-
des kan. Arkæologi i Københavns Amt 1982-
1995, D. L. D. Mahler, L. Brandt Povelsen, s. 14-
15, Albertslund 1996.

Poulsen E.K.: Landbohaven 1860-1890. i: Har de
en æstetik? De kulturelle bevægelsers kurs og

formning af byens og landskabets rum SBI-By-
planlægning 71, Gregers Algreen-Ussing, Lise
Bek, Jens Schejreup Hansen, s. 237, Hørsholm
1996.

Randsborg K.: Europe and Rome in a Scandinavi-
an Perspective. i: Roman Reflections in Scandi-
navia, E. Björklund, L. Hejll (eds.), s. 15 pp,
Rom 1996.

–: Gallemose. i: Reallexikon der germanischen Al-
tertumskunde 10; 3/4, s. 345 pp, Berlin 1996.

–: Sequence and Structure. The Nordic Bronze
Age. i: Etá del bronzo in Europa e nel Mediter-
raneo. UISPP XIII – ForlÏ Italia, C. Peretto
(ed.gen.), C. Peretto (ed.gen.), s. 1, ForlÏ, Italia
1996.

Randsborg k.: Hjortspring: Warfare and Sacrifice
in Early Europe. Århus 1996, 251 s.

Rønn E.M.: De Fattige i ånden. Essays om kultur,
normalitet og ufornuft. København 1996, 432 s.

–: Livshistoriens rolle i handicaphistorien. i: Livs-
historien, s. 8-33, København 1996.

–: Historiens historier – Fortællinger om opbrud
og forandring. Handicap og Samfund 7, s. 6,
København 1996.

–: Handicaphistorie som kulturfænomen – hvil-
ken nytte har vi af handicaphistorie ? Handicap
og Samfund 6, s. 10-22, København 1995.

Smith L.H.: Indvandrerne med egen forretning.
Esbjerg 1996, 109 s.

Stoklund B.: Development of Life-Mode Analysis.
Rev of Thomas Højrup: Omkring livsformsana-
lysens udvikling. Stats- og livsformer I. Kbh.
1995. Ethnologia Scandinavica Vol. 26, s. 124-
126, Lund, Sverige 1996.

–: The World on Display. Rev. of Anders Ekström.
Den utställda världen. Stockholmsutställningen
1897 och 1800-talets världsutställningar. Ethno-
logia Scandinavica Vol. 26, s. 121-124, Lund,
Sverige 1996.

–: Det færøske hus i kulturhistorisk belysning. Kø-
benhavn 1996, 179 s.

–: Etnologi. i: Den Store Danske Encyklopædi bd.
6, s. 56-57, København 1996.

–: Keeping the Sabbath Holy: The Use of Sundays
Among Danish Peasants in the Early Nineteen-
th Century. i: Peasant Diaries as a Source for the
History of Mentality, Bo Larsson, Janken Myrd-
al, s. 40-46, Stockholm 1995.

Stummann Hansen S.: Excavations at »Sandwick
North« in Unst, Shetland. Nabo Newsletter 4, s.
7-9, New York 1996.

–: Aspects of Viking Society in Shetland and the
Faroe Islands. i: Shetland’s Northern Links.
Language and History, D. J. Waugh & B. Smith,
s. 117-135, Scotland 1996.

–: A Norse Farmstead at Sandwick, Unst. The New
Shetlander 195, s. 28-29, Lerwick, Shetland 1996.
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–: Sandwick North. Discovery & Excavation in Sco-
tland 1995, s. 105-106, Edinburgh 1996.

–: Færøernes ældste historie – set i et arkæologisk
perspektiv. i: Nordsjøen. Handel, religion og
politikk, Karmøyseminaret 1994 og 1995, Red.:
Jens Flemming Krøger & Helge-Rolf Naley, Vi-
kingefestivalen – Karmøy Kommune, s. 41-62,
Karmøy 1996.

Sørensen L.W.: Udgravningerne ved Panayia
Ematousa på Cypern. SFinx 19. årg. nr. 3, s. 107-
112, Århus 1996.

–: The Hinterland of the Kingdom of Paphos in
the Persian Period. Internal Developments and
External Relations. Transeuphratène 12 7, s.
139-149, Paris 1996.

Westerdahl C.: Marinarkeologiskt utbildningsma-
terial. i: Marinarkeologiskt utbildningsmaterial,
s. 150, Höllviken 1996.

Westerdahl C.L.: Från bondens sjöbod går alltid
en tamp till fiskarens lada. Till den maritima ar-
keologins försvar. Ett svar till Carl- Olof Ceder-
lund. META Medeltidsarkeologisk Tidskrift
4/95, s. 18-27, Lund 1996.

–: Falsterbonäset ur maritim synvinkel. Marinar-
keologisk Tidskrift 1, s. 18-21, Stockholm 1996.

–: Maritim arkeologi kring Näset. Marinarkeolo-
gisk Tidskrift 1, s. 22-24, Stockholm 1996.

–: Människa, hav och land – det maritima kultur-
landskapet. Populär Arkeologi 2, s. 9-12,
Lärbro, Gotland 1996.

–: Det maritima kulturlandskapet. Grundbegrepp.
Marinarkeologisk Tidskrift, s. 12-13, Stockholm
1996.

–: Träsorter i skeppsbyggnad. En kortfattad över-
sikt. Marinarkeologisk Tidskrift 3, s. 10-14,
Stockholm 1996.

–: Det maritima kulturlandskapet – att beskriva
och analysera. Marinarkeologisk Tidskrift 2, s.
14-15, Stockholm 1996.

–: Amphibian transport systems in Northern Euro-
pe. A survey of a medieval way of life. Fennos-
candia archaeologica XIII, s. 28-41, Helsinki
1996.

–: Sparlösa-stenen. Symboler och »politiska« attity-
der i tidig vikingatid. Västgötabygden 5, s. 16-21,
Habo 1996.

Westerdahl C.l.: Stone maze symbols and navigati-
on. A hypothesis on the origin of coastal stone
mazes in the north. International Journal of
Nautical Archaeology (IJNA) 4, vol 24, s. 267-
277, London, etc. 1995.[960]

Institut for Religionshistorie

Instituttets fag:
Institut for Religionshistorie omfatter fire fagstu-
dier, religionshistorie, kristendomshistorie, religi-
onssociologi samt indianske sprog og kulturer.

Forskningsvirksomhed:
Mikael Aktor har fortsat arbejdet på sit Ph.D.-pro-
jekt om urørlighed og besmittelse i indisk dhar-
ma’ ŝâstra-litteratur. Afhandlingen forventes ind-
leveret senest februar 1997.

Peter B. Andersen har fortsat forsket i samspil-
let mellem religion, alfabetisering, etnicitet og
skriftkultur blandt santalerne i Indien. Desuden
har han deltaget i et forskningssamarbejde med
Institut for Humanistiske Fag ved Danmarks Læ-
rerhøjskole og Institut for Religionsvidenskab ved
Aarhus Universitet, vedrørende lærerstuderendes
religiøse tro og praksis.

Carsten Breengaard har fortsat sine ur- og old-
kirkelige studier over temaerne frelseshistorie og
kristen identitet med henblik på en monografi
over emnet »Den anden Adam«. Sammenhæn-
gende hermed har han drevet studier over den
dialektiske teologis paradigmer i nytestamentlige
studier, samt over de erkendelsesteoretiske forud-
sætninger for den dialektiske teologi.

Una Canger har arbejdet med en nahuatldia-
lekt i et isoleret samfund i det vestlige Mexico,
både i form af feltarbejde og ved analyse af det
indsamlede materiale.

Hamid Dadkhah har påbegyndt sit projekt an-
gående Shahin Shirazis Moses-bog.

Helle Hinge har fortsat sit Ph.D.-projekt om
kvindelige livscyklus-riter blandt muslimer i Egyp-
ten.

Kate Østergaard Jacobsen har fortsat sit Ph.D.-
projekt om Tahâra, som det kommer til udtryk i
fiqh (islamiske lovbøger), og som det praktiseres i
ritualer og fortolkes i en marokkansk kontekst.

Jørgen Skafte Jensen har genoptaget sine un-
dersøgelser af motiver og motivkredse på oldkir-
kelige sarkofager.

Lars Kruse-Blinkenberg har fortsat arbejdet
med udarbejdelsen af en større afhandling, »For-
holdet mellem religion og socialisme hos Saint-Si-
mon«. Herudover har han udarbejdet størstede-
len af et manuskript om retfærdighedsbegrebet i
dansk jødedom, samt afsluttet et manuskript: »Jø-
den Simon Levi i M. Goldschmidts roman Ravnen
– en religionshistorisk studie«.

Karen Marie Mortensen har påbegyndt arbejdet
med en idéhistorisk undersøgelse af begrebet
»lykke« i europæisk religionsfilosofisk og etisk tra-
dition.
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Hjørdis B. Nielsen har i sit tredje og sidste år af
projektet: »Kalendere i Mexico, belyst i forhold til
bystatsproblematikken« konkluderet, at forskelli-
ge kalendervarianter afspejler europæisk kalenda-
risk praksis, som i grove træk har medført kalen-
derbeskrivelser, der begyndte på den forkerte tid,
på den forkerte måde og med de faste fester på
det forkerte sted.

Mikael Rothstein har fortsat sit arbejde med
UFO-religioner med henblik på emnet tradition
og fornyelse. Endvidere har han arbejdet med em-
net ritualer i New Age-bevægelsen.

Erik Reenberg Sand har fortsat sit arbejde med
det indiske helligsted Pandharpurs religiøse histo-
rie og har især arbejdet med dette helligsteds for-
skellige navne og deres forbindelser til forskellige
religiøse traditioner. Herudover har han arbejdet
med receptionen af Vilh. Grønbech i Tyskland,
samt med forholdet mellem renhed og urenhed i
zarathustrismen.

Merethe Sundby-Sørensen har fortsat sine studi-
er af mødet mellem aztekisk- og spansk/katolsk
kultur i Mexico. Arbejdet i det forløbne år har
været koncentreret om Virgen de Guadalupes
forskningshistorie.

Jørgen Podemann Sørensen har fortsat sine stu-
dier i den ægyptiske baggrund for de gnostiske
strømninger i det 1.-4. årh. e.Kr.

Tove Tybjerg har koncentreret sine studier om
Vilhelm Grønbech og hans placering i religionsvi-
denskabernes forskningshistorie.

Jens Henrik Vanggaard har arbejdet med en
nærmere bestemmelse af vølvens rolle inden for
rammerne af digtet Völuspa. Desuden har han ar-
bejdet med evangelielitteraturens fremstillinger af
Jesu forhold til penge.

Margit Warburg har fortsat sit arbejde med
baha’i på baggrund af tidligere indsamlet materia-
le, og har især undersøgt forskellige konverte-
ringsmønstre og erhvervsgrupper hos baha’i, men
også sammenlignet disse med resten af befolknin-
gen. Derudover har hun koncentreret sig om
baha’is historiske baggrund i religionssociologisk
belysning.

Søren Wichmann har fortsat sine studier i spro-
get Texistepec popoluca (Mexico) og påbegyndt
studier i tuyuka, pira-tapuyo og desano (NV Am-
azonas). Endvidere har han studeret sammen-
hængen mellem sprog og identitet samt anaforty-
pologi.

Redaktionsvirksomhed:
Una Canger er fortsat redaktør af Travaux du
cercle linguistique de Copenhague.

Jørgen Podemann Sørensen og Mikael Roth-
stein er med i redaktionen af Chaos. Dansk-norsk
tidsskrift for religionshistoriske studier.

Mikael Rothstein er redaktør af News from
RENNER (Research Network on New Religions)
og sidder i redaktionskomitéen for serierne REN-
NER Studies on New Religions (Aarhus University
Press) og Nye religioner (Gyldendal). Endelig er
han som ekstern konsulent tilknyttet Journal for
Contemporary Religion.

Forskningsrejser og konferencevirksomhed:
Mikael Aktor var indtil marts 1996 fortsat gæste-
forsker ved School of Oriental and Africa Studies
(SOAS), University of London.

Peter B. Andersen har indsamlet materialer ved-
rørende alfabetisering og skolegang hos santaler-
ne i Indien i januar 1996.

Una Canger var på en måneds feltophold i San
Agustín de Buenventura i Mexico og deltog med
bidrag i »IV Encuentro Lingüístico del Noroeste
de México«, Hermosillo, México, 20. – 22. novem-
ber.

Helle Hinge har udført feltarbejde om kvinde-
lig omskæring i Egypten.

Mikael Rothstein deltog med bidrag i symposiet
»Magi«, Bergen, 10. – 11. maj, seminaret »Magi i
møte med det moderne«, Bergen, 2. – 4. septem-
ber og seminaret »Når religion bliver ekstrem«,
Århus, 4. – 5. oktober.

Erik Reenberg Sand deltog med bidrag i Vil-
helm Grønbech Selskabets workshop, Århus, 18.
maj og i seminar om »Renhed og urenhed«,
Århus, 19. – 20. august.

Jørgen Podemann Sørensen deltog med bidrag
i symposiet »Magi«, Bergen, 10. – 11. maj og i
American Academy of Religions Annual Meeting,
New Orleans.

Margit Warburg foretog 16. – 21. november et
feltbesøg til Baha’u’llahs hus i Edirne og det Na-
tionale Åndelige Råd for baha’i i Tyrkiet.

Søren Wichmann har i sammenlagt ca. to måne-
der udført lingvistisk feltarbejde i det nordvestlige
Amazonas (Brasilien) og i Mexico.

Herudover var instituttet 10. – 11. maj vært for
en workshop om mayaglyffer med to inviterede
forskere: Simon Martin og Nikolai Grube samt
medvært og sekretariat for 14th European Confe-
rence on Modern South Asian Studies, Køben-
havn, 21. – 24. august.

Faglige tillidshverv:
Mikael Aktor og Mikael Rothstein er medlemmer
af bestyrelsen i DAHR (Danish Association for the
History of Religions).

Peter B. Andersen har været sekretær for orga-
nisationskomitéen for 14th European Conference
on Modern South Asian Studies, København, 21. –
24. august 1996 og er medlem af bestyrelsen for
NASA (Nordic Association for South Asian Studi-
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es) samt formand for Religionshistorisk Forening,
København.

Una Canger er formand for Lingvistkredsen i
København.

Mikael Rothstein og Margit Warburg er med-
lemmer af RENNERs (Research Network on New
Religions) ledelse.

Erik Reenberg Sand er medlem af bestyrelsen af
Vilhelm Grønbech Selskabet.

Formidlende virksomhed:
En række af instituttets medarbejdere har under-
vist på Folkeuniversitetet og har holdt enkeltståen-
de foredrag uden for de akademiske cirkler, bidra-
get til Den Store Danske Encyklopædi og andre
samleværker, samt fungeret som konsulenter i en-
kelttilfælde. Herudover har en række af institut-
tets stipendiater og yngre forskere formidlet deres
forskning for en bredere kreds i forbindelse med
Københavns Universitets kulturbyarrangement
»Åben Uge« i april 1996.

Gæstelærere:
Professor, dr.phil. Ragnhild Bjerre Finnestad, Ber-
gen er fra 1. august og indtil videre i 20% af sin tje-
nestetid ansat ved instituttet. Ansættelsen, der
sker med henblik på undervisning og vejledning
af Ph.D.-studerende, finansieres af NorFa (Nor-
disk Forskeruddannelsesakademi).

Erik Reenberg Sand

Stab:
VIP:
Aktor, Mikael: Ph.D.-studerende; Andersen, Peter
Birkelund: Amanuensis; Breengaard, Carsten M
Wind: Lektor; Canger, Una: Lektor; Dadkhah, Ha-
mid: Forskningsass; Henderson, Lisbeth: Amanu-
ensis; Hinge, Helle: Ph.D.-studerende; Jacobsen,
Kate Ø: Ph.D.-studerende; Jensen, Jørgen Skafte:
Lektor; Kruse-Blinkenberg, Lars Erik: Lektor;
Mortensen, Karen Marie: Amanuensis; Nielsen,
Hjørdis Bodil: Forskningsass; Rothstein, Mikael:
Amanuensis; Sand, Erik: Lektor; Sundby-Søren-
sen, Merethe: Lektorvikar; Sørensen, Jørgen Po-
demann: Lektor; Thomsen, Michael: EDB-medar-
bejder; Tybjerg, Tove: Lektor; Vanggaard, Jens H.:
Amanuensis; Warburg, Margit: Lektor; Wich-
mann, Søren: Adjunkt.

TAP:
Andersen, Sonja: Overassistent; Mortensen, Jane:
Bibliotekar; Rossel, Bente: Overassistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Wichmann, Søren: Description and typology of

some grammatical categories in Azoyu Tlapa-
nec.

Publikationer:
Andersen P.B.: Review: Yasukhiko Nagano & Yasu-

ke Ikari (eds): From Vedic Altar to Village Shri-
ne: Towards an Interface between Indology and
Anthropology, Osaka, 1993. Folk Vol 36, s. 189-
191, København 1995.

–: Debat: Forskningsetik? Betragtninger efter læs-
ning af »Sex, Sladder og Salvation«. CHAOS –
dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske stu-
dier 25, s. 140-145, København 1996.

–: The transition from oral traditions to written li-
terature – the Santals became literate (first part,
to be continued). Journal of Human and Envi-
ronmental Sciences Vol. 1, no. 1, s. 24-31, Cal-
cutta 1996.

Jacobsen K.Ø.: Nulstilling af kroppen og velsignel-
se i maden. CHAOS. Dansk-norsk tidsskrift for
religionshistoriske studier 23, s. 102-117, Kø-
benhavn 1985.

–: Store og små ofre i marokkansk islam. CHAOS.
Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske
studier 24, s. 37-58, København 1995.

Kruse-Blinkenberg L.: De sovende guder, den le-
vende Gud og »Gud som findes« i jødedommen.
CHAOS. Dansk-norsk tidsskrift for religionshi-
storiske studier 25, s. 89-109, København 1996.

Rothstein M.: Images of the Mind and Images for
the Eye: An Iconographical Approach to UFO-
mythology. i: Dance, Music, Art and Religion,
Ahlbäck, Tore (red), s. 269-294, Åbo/Stock-
holm 1996.

–: Evolution som myte. Et eksempel på mytologisk
kreativitet i den moderne verden. Kults skrifts-
serie, Norges forskningsråd 63, s. 105-118, Oslo
1996.

–: Liv og virkelighed. Vilhelm Grønbechs »Primi-
tiv Religion«. (Med bidrag af Tove Tybjerg og
Erik Reenberg Sand). i: Indledning. Os selv og
de andre, s. 167, København 1996.

–: Normativ teologi og mytologisk innovation. My-
ten om den opstandne Kristus hos Jehovas Vid-
ner og Christian Science. CHAOS 25, s. 122-
139, København 1996.

–: a. »New Age. Tradition og fornyelse i den reli-
giøse subkultur«. b. »Religion og videnskab. En
skitse«. i: Politikens bog om religioner og reli-
giøse bevægelser, s. 373-403 og 404-429, Køben-
havn 1996.

–: New Age – bevægelsen i ritualanalytisk perspek-
tiv. Religion. Tidsskrift for Religionslærerfor-
eningen for Gymnasiet og HF 1, s. 33-40, Århus
1996.

–: Belief Transformations. Some Aspects of the Re-
lation Between Science and Religion in Trans-
cendental Meditation (TM) and the Internatio-
nal Society for Krishna Consciousness
(ISKCON). Århus 1996, 227 s.
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Sand E.R.: The gopalapur-kala. Some aspects of
the history of the sacred places south of Pand-
harpur. i: Maharashtra: Culture and society.
Folk culture, folk religion and oral traditions as
a component in Maharashtrian culture, Gün-
ther-Dietz Sontheimer, s. 107-125, New Delhi
1996.

–: Offer og initiation i vedisk religion. En sam-
menlignende undersøgelse af forholdet mellem
vedastudenten og offerherren i den vediske
somakult, samt de ritualer, der omgærder dem.
Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 27 (1995), s.
21-45, Århus 1996.

–: Kan vi overhovedet datere Buddha ? En kortfat-
tet redegørelse for den aktuelle forskningssitua-
tion. CHAOS Dansk-norsk tidsskrift for religi-
onshistoriske studier 24, s. 98-104, København
1995.

Sørensen J.P.: Shinto. i: Gyldendals Religionshisto-
rie, Tim Jensen, Mikael Rothstein og Jørgen Po-
demann Sørensen (red.), s. 461-471, Køben-
havn 1994.

–: Hellenismen. i: Gyldendals Religionshistorie,
Tim Jensen, Mikael Rothstein og Jørgen Pode-
mann Sørensen (red.), Tim Jensen, Mikael
Rothstein og Jørgen Podemann Sørensen
(red.), s. 180-207, København 1994.

–: Ægyptisk religion. i: Gyldendals Religionshisto-
rie, Tim Jensen, Mikael Rothstein og Jørgen Po-
demann Sørensen (red.), s. 63-81, København
1994.

–: Introduktion. i: Gyldendals Religionshistorie,
Tim Jensen, Mikael Rothstein og Jørgen Pode-
mann Sørensen (red.), s. 9-55, København
1994.

–: »Religion in Context and Isolation: The Transi-
tion from Pharaonic to Hellenistic Egypt«. i:
The Notion of Religion in Comparative Rese-
arch. Selected Proceedings of the XVI IAHR
Congress, Ugo Bianchi (red.), s. 227-282, Roma
1994.

–: »Ritualistics: a New Discipline in the History of
Religions«. i: The Problem of Ritual, Tore
Ahlbäck (red.), s. 9-25, Stockholm 1993.

–: »The Egyptian Background of the Hieros Logos
(CH III). i: Apocryphon Severini: presented to
Søren Giversen, Per Bilde (red.), s. 215-225,
Århus 1993.

–: Major Issues in the Study of Ancient Egyptian
Religion. Temenos 30, s. 125-152, Helsinki
1994.

–: Native Reactions to foreign Rule and Culture. i:
Ethnicity in Hellenistic Egypt, Per Bilde (red.),
s. 164-181, Århus 1992.

–: »Den svævende Osiris i Dendera«. CHAOS.
Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske
studier 25, s. 35-43, København 1996.

–: »Den søde spise, som fremkalder gode tanker –
og den raffinerede råddenskab, der giver ora-
kelsvar«. CHAOS. Dansk-norsk tidsskrift for reli-
gionshistoriske studier 23, s. 53-64, København
1995.

–: Ritualistik. En ny religionshistorisk disciplin.
Religionsvidenskabeligt tidsskrift 20, s. 75-90,
Århus 1992.

–: »Ritual Art: A key to the Ancient Egyptian Book
of the Dead«. i: Dance, Music, Art, and Religi-
on, Tore Ahlbäck (red.), s. 141-152, Stockholm
1996.

Tybjerg T.: »Religionsvidenskabelig forskning
1970-95: tendenser og muligheder«. i: Dansk
teologisk og religionsvidenskabelig forskning,
Kirsten Nielsen, Inge Bryderup (red), s. 23-37,
København 1996.

–: »Vilhelm Grønbechs »Primitiv religion« set på
baggrund af samtidens religionshistoriske forsk-
ning«. i: Liv og virkelighed. Vilhelm Grønbechs
»Primitiv religion«, Mikael Rothstein (red),
Mikael Rothstein (red), s. 91-126, København
1996.

Warburg M.: Anmeldelse af Rambam. Tidskrift for
jødisk kultur og forskning, nr. 4, 1995. CHAOS.
Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske
studier 25, s. 160-161, København 1996.

–: Anmeldelse af Linda Horowitz, Among Danish
Jews, A photographic portrait, København
1996. CHAOS. Dansk-norsk tidsskrift for religi-
onshistoriske studier 26, s. 197-199, København
1996.

–: Lige ret for Loke så vel som for Thor ? Religi-
onsbegreber og retspraksis i forbindelse med
religioner uden for Folkekirken. CHAOS.
Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske
studier 26, s. 9-32, København 1996.

Wichmann S.: The degrammaticalization of agen-
tivity in Tlapanec. i: Content, Expression and
structure: Studies in Danish Functional, Elisa-
beth Engberg-Pedersen, Michael Fortescue, Pe-
ter Harder, Lars Heltoft, Lisbeth Falster, s. 343-
360, Amsterdam/Philadelphia 1996.

–: Cuentos y colorados en popoluca de Texistepec.
København 1996, 397 s.

–: Book notice: Moeschler, Reboul, Luscher & Jay-
ez: Référence temporelle, anaphore, conne-
ceurs et métaphore. Language Vol. 72, nr. 4, s.
875-877, Baltimore 1996.

–, Dakin K.: Cacao, chocolate y los nahuas y mix-
ezoques en el sur de Mesoamérica. Revista Lati-
na de Pensamiento y Lenguaje Vol 2, nr 2B, s.
455-475, Mexico City 1996.

Samfunds- og kulturhistorisk orienterede fag 367





Kunstfag m.v.

Institut for Film- & Medievidenskab

Forskningsvirksomhed:

1. Generelt
Instituttets forskning behandler især de audiovisu-
elle medier (film, tv, video, computermedier),
men de ansatte forsker også i radio og de trykte
medier (litteratur, aviser og ugeblade). Tilsam-
men udforsker projekterne de særlige træk ved
forskellige massemedier og deres rolle i kultur og
samfund.

2. Større, kollektive forskningsprojekter
2.1. Med støtte fra Statens Humanistiske Forsk-
ningsråd udarbejder en række medarbejdere en
»Dansk Mediehistorie« i 3 bind, som dækker alle
de centrale massemediers historie i Danmark, og i
et internationalt perspektiv, opdelt i følgende pe-
rioder: forhistorien op til 1840, 1840-1880, 1880-
1920, 1920-1960, 1960-1995. Klaus Bruhn Jensen
er projektleder og hovedredaktør. Fra instituttet
bidrager iøvrigt: Ib Bondebjerg (perioderedaktør
1960-1995, bidrag om presse, TV og film), Kirsten
Drotner (perioderedaktør 1920-1960, bidrag om
bl.a. masselitteratur og film) Torben Kragh Gro-
dal (bidrag om film og masselitteratur), Stig Hjar-
vard (nyhedsformidling på TV), Anne Jerslev
(filmhistorie) og Casper Tybjerg (tidlig filmhisto-
rie). I projektet deltager ca. 20 forskere fra Kø-
benhavns Universitet, Aarhus Universitet, Roskil-
de Universitetscenter og Ålborg Universitetscen-
ter. Første bind af værket blev udgivet i 1996; de to
sidste bind udgives i løbet af 1997.

2.2. Instituttet er centralt placeret i forskningspro-
jektet »Den billedskabte virkelighed«, som Det hu-
manistiske Fakultet har iværksat som et særligt
satsningsområde i perioden september 1995 – au-
gust 1999. Projektet har til formål at belyse visuel-
le medier og visuel kognition ud fra humanistiske
og psykologiske tilgangsvinkler. Ib Bondebjerg er
forskningsprofessor ved projektet, Klaus Bruhn
Jensen er projektets koordinator og endvidere
deltager Torben Kragh Grodal, Lennard Højbjerg
og Anne Jerslev i projektet. 

2.3. Kirsten Drotner er dansk koordinator for en
international undersøgelse »Analysing Global Dis-

ney Audiences« (1996-) om receptionen i 7 lande
af Disney-koncernens film og tilhørende produk-
ter.

2.4. Klaus Bruhn Jensen deltager i ledelsen og er
dansk koordinator af det internationale projekt
»News of the World« (støttet af UNESCO), som
undersøger seernes brug og oplevelse af TV-nyhe-
der i otte forskellige lande (Danmark, Hviderus-
land, Indien, Israel, Italien, Mexico, Tyskland og
USA).

2.5. To medarbejdere bidrager til et SHF-støttet
projekt ved Det humanistiske Fakultet, »Urbanitet
og æstetik« (Projektleder: Martin Zerlang, Littera-
turvidenskab), Torben Kragh Grodal med analy-
ser af fremstillingen af Los Angeles på film, Palle
Schantz Lauridsen med en undersøgelse af lyd og
storby i amerikansk fiktionsfilm 1928-94.

2.6. Center for Ungdomsmedier har i perioden
1994-97 hjemme ved instituttet. Med Kirsten Drot-
ner som forskningsleder gennemføres projektet
»Ungdomsmedier og kulturel identitet«, som er
den første samlede danske undersøgelse af forhol-
det mellem unge og medier. Ialt 12 videnskabelige
medarbejdere fra 5 institutioner gennemfører
analyser af nye medietendenser for at udvikle teo-
rier, metoder og resultater, der belyser, hvorledes
mediekulturen medvirker til at skabe unges kultu-
relle identitet.

2.7. Stig Hjarvard deltager i det SHF-finansierede
forskningsprojekt »TV’s Æstetik« 1993-98 (pro-
jektledelse Frands Mortensen, Aarhus Universitet)
med et delprojekt om TV-nyhedsformidlingens
udvikling set i lyset af TV-konkurrencen. Stig
Hjarvard er endvidere leder af den danske del af
forskningsprojektet »International news flow in
the 1990’s«, der er en komparativ analyse af globa-
le nyhedsstrømme i mere end 50 lande.

2.8. Kirsten Drotner er leder af den danske del af
en international, komparativ undersøgelse, »Chil-
dren and Young People in Front of the Screen«,
1995-98. Undersøgelsen fokuserer på børns og un-
ges omgang med og forhold til »gamle« og nye
medier: TV, video og computere.

3. De enkelte medarbejderes forskning:
3.1. Ib Bondebjerg arbejder på et projekt om »Bil-
lede-virkelighed-fortælling. Filmgenrer og film-
kultur i Danmark 1930-1972«; der foretages dels
en teoretisk diskussion af filmgenrer og filmæste-
tik, dels en gennemgang af centrale filmiske gen-
rer i perioden. De analyserede film sættes ind i en

Kunstfag m.v. 369



receptionshistorisk sammenhæng. Endvidere ar-
bejdes på et projekt om dansk filmkultur 1972-
1997. 

3.2. Christa Lykke Christensen arbejder på et pro-
jekt om »Unge, medier og ‘visuel dannelse’«. End-
videre deltagelse i projektet »Slank i Danmark«
(under Forskningsrådenes »Tværvidenskabelige
Sundhedsprogram«) og i det fællesnordiske pro-
jekt »Kroppen i Norden«. 

3.3. Hans Christiansen arbejder på et Ph.D.-pro-
jekt om »Tegneserien – æstetik og kultur«, hvori
tegneserien belyses som moderne, æstetisk kultur-
form.

3.4. Kirsten Drotner arbejder på et projekt om for-
holdet mellem medier og erindring, samt medier-
nes betydning for unges kulturelle identitetsdan-
nelse.

3.5. Karsten Fledelius arbejder med studier i årsa-
gerne til krigen i det tidligere Jugoslavien og me-
diernes rolle i krigsforberedelses-, krigs- og efter-
krigsfasen, samt i mulighederne for genskabelse af
kommunikationen, herunder afholdelse af demo-
kratiske valg på Balkan.

3.6. Torben Kragh Grodal arbejder fortsat med en
undersøgelse af sammenhængen mellem kogniti-
ve og affektive aspekter af filmoplevelsen. 

3.7. Helle Haastrup arbejder på Ph.D.-projektet
»M. M. Bakhtin, filmanalyse og intertekstualitets-
teori – en filmanalytisk anvendeliggørelse af inter-
tekstualitetsbegrebet«. 

3.8. Frank Henriksen arbejder på projekterne
»Kvinders smag«, en undersøgelse af søstres smag,
»Kedsomhedens sociologi«, om kedsomhedens
former, forudsætninger og konsekvenser med
særligt henblik på mediebrug, »De symbolske for-
mers sociologi« og »De symbolske formers økolo-
gi, om symbolske formers samfundsmæssige
kredsløb og betydning som kulturgenstande«
samt projektet »Reklame som samfundsinstitution
og kommunikationsform«. 

3.9. Stig Hjarvard arbejder på et projekt om dan-
ske TV-nyheders udvikling set i lyset af monopol-
brud og konkurrence. Tillige forskning i interna-
tional nyhedsformidling og i relationen mellem
interpersonel kommunikation og massekommuni-
kation.

3.10. Lennard Højbjerg arbejder på et projekt om
»Den nye TV-stil«, hvori det belyses, hvordan en

mere fast visuel stil i dansk tv efterhånden afløses
af mere fleksible stilistiske normer i ungdoms- og
faktaprogrammer.

3.11. Klaus Bruhn Jensen arbejder på et projekt
om forholdet mellem lyd, især musik, samt billede
og skrift i tilknytning til satsningsområdet »Den
billedskabte virkelighed«.

3.12. Anne Jerslev arbejder med et projekt om
voldsiscenesættelser i action- og horrorfilm og
ungdomspublikummets reception af videovold
som ungdomskulturel aktivitet. Endvidere arbej-
des med et projekt om kvindelige stjerner, hvor
stjernebegrebet sættes i teoretisk og historisk sam-
menhæng, og udvalgte stjernepersonaer og deres
film analyseres. 

3.13. Eva Jørholt færdiggjorde sin Ph.D.-afhand-
ling »Tænkende billeder – Film, virkelighed og er-
kendelse«, hvori det undersøges om den filmæste-
tiske diskurs kan tænkes ind i overordnede struk-
turer. Endvidere arbejde med projekt om afri-
kansk film og deltagelse i forskernetværk om »Lit-
teratur og billedmedier«.

3.14. Gunnar Langemark arbejder fortsat med sit
Ph.D.-projekt om »Computer og kreativitet – fra
værktøj til livsstil«. 

3.15. Birger Langkjær arbejder fortsat med sit
Ph.D.-projekt om »Filmens lydspor i europæisk
film 1955-68: Filmlyd, filmmusik og det moder-
ne«. 

3.16. Bent Steeg Larsen arbejder med Ph.D.-pro-
jekt om mediebrug i hverdagslivet. I indeværende
periode har han i samarbejde med Danmarks Ra-
dios medieforskning indsamlet empirisk materiale
i flere regioner i Danmark og foretaget analyse
heraf.

3.17. Palle Schantz Lauridsen arbejder fortsat
med filmens forhistorie i Danmark i det 19. århun-
drede og den amerikanske lydfilms repræsentatio-
ner og konstruktioner af storbyens »soundscapes«
i perioden 1928 til i dag.

3.18. Paul A. Mayer arbejder på et Ph.D.-projekt
om »Computer Mediated Communication«, og
har i den indeværende periode bl.a. evalueret for-
skellige applikationer og behandlet receptions-
analytiske indfaldsvinkler til forskning i computer-
medieret kommunikation.

3.19. Peter Schepelern arbejder på et projekt om
Lars von Triers film samt et 2-binds leksikon om

Det humanistiske Fakultet370



dansk film i 100 år i forlængelse af det tidligere
udgivne »Filmleksikon« fra 1995.

3.20. Rikke Schubart er påbegyndt et Ph.D.-pro-
jekt om »Maskulinitet i actionfilmen 1970-96«, der
ud over den historiske dimension rummer en teo-
retisering af forholdet mellem køn og identifikati-
on.

3.21. Grethe Krogh Skylv arbejder på et Ph.D.-pro-
jekt om »Kommunikation gennem tolk«. 

3.22. Thomas Tufte arbejder på et projekt om
»New Technology, television and everyday life in
Brazil – a media etnography in the era of cable
TV«, der indgår i et samarbejde kaldet »New me-
dia, new audiences« med to brasilianske mediefor-
skere.

3.23. Casper Tybjerg færdiggjorde sin Ph.D.-af-
handling med titlen »An Art of Silence and Light:
The Development of the Danish Film Drama to
1920«, der rummer en æstetisk og kulturhistorisk
beskrivelse af den danske stumfilm i årene indtil
1920.

Udgivelses- og redaktionsvirksomhed:
Instituttet forestår udgivelsen af årbogen »Se-
kvens«, hvor det redaktionelle arbejde med udgi-
velse af 1995-96 årbogen med titlen »A Century of
Cinema« blev forestået af Peter Schepelern og
Casper Tybjerg. Flere af instituttets medarbejdere
bidrager til Den Store Danske Encyklopædi.

Christa Lykke Christensen er med i referee-
gruppen for »Kvinder, Køn & Forskning«. Kirsten
Drotner er anmelder og referee ved »Young: Nor-
dic Journal of Youth Research«, »European J. of
Communication«, »Theory, Culture & Society«,
»Kvinnovetenskaplig tidskrift«, »Acta Sociologica«
samt »Nora«. Hun er tillige medlem af editorial
board på forlaget Tyler & Francis’ serie »Media,
Education and Culture«.

Stig Hjarvard var frem til september 1996 med-
lem af »MedieKulturs« redaktion og anmelderre-
daktør samme sted. Desuden er han referee ved
»Norsk Medietidsskrift« og varetager review-arbej-
de ved det engelske forlag Edward Arnold. Klaus
Bruhn Jensen er medlem af Editorial Board for
»Journal of Communication«, »Political Commu-
nication«, »Communications: The European Jour-
nal of Communication Research« og »Social Semi-
otics«. Endvidere er han manuskript-referee for
de nævnte tidsskrifter samt manuskript-konsulent
for Sage og Edward Arnold. Thomas Tufte er si-
den juni 1996 medlem af tidsskriftet »MedieKul-
turs« redaktion.

Tillidshverv:
Ib Bondebjerg var frem til 15/9 1996 formand for
Statens Humanistiske Forskningsråd, formand for
Forskningsrådenes Formandskollegium, formand
for Forskningsrådenes Task Force om EU’s 5. ram-
meprogram og medlem af Core Group i Euro-
pean Heads of Research Councils; i perioden 1/6
– 15/9 medlem af Danmarks Forskningsråd; frem
til april 1996 formand for det nationale strategi-
udvalg for humaniora (NASHU); convenor for IA-
MCR’s arbejdsgruppe »Media and popular cultu-
re«; siden 1/8 1996 formand for Forskningsråde-
nes Tværrådslige Multimedie Udvalg (TMU). På
vegne af Standing Committee for the Humanities
og Standing Committee for the Social Sciences i
European Science Foundation er Ib Bondebjerg
ved at udforme et tværfagligt, europæisk medie-
forskningsprogram: »Changing Media – Chan-
ging Europe«. 

Kirsten Drotner er eksternt medlem af ligestil-
lingsudvalget under KU-konsistoriums hovedsam-
arbejdsudvalg, eksternt medlem af udvalget »Be-
folkningens brug af massemedier under Statsmi-
nisteriets Medieudvalg« (1995-96) og har her
medvirket i udarbejdelse af en betænkning om
børn, unge og medier. Hun er tillige medlem af
Filminstituttets repræsentantskab (1994-), med-
lem af referencegruppen ved Avd. för Medie- och
Kulturteori, JMK, Stockholms Universitet (1991- )
samt medlem af styringsgruppen i det norske pro-
gram for ungdomsforskning under Norges Forsk-
ningsråd (1989-96).

Karsten Fledelius var udstationeret som valgob-
servatør i Bosnien i september 1996. Han er insti-
tuttets tillids- og sikkerhedsrepræsentant.

Stig Hjarvard er leder af nordisk forskningsnet-
værk om »Nyhedsformidlingens sociologi og æste-
tik« og instituttets repræsentant i »European Net-
work for Media & Cultural Studies« under 
EU’s ERASMUS/SOCRATES-programmer. Klaus
Bruhn Jensen er medlem af Global Expert Panel
under Future Media-programmet, London Busi-
ness School og Markle Foundation. Han er med-
lem af Tenure Committee ved University of Kentu-
cky, USA og konsulent vedr. større forskningspro-
gram ved Vrije Universiteit, Bruxelles. Medlem af
bestyrelsen for Nordic Association for Semiotic Stu-
dies, chair for Neqtar arbejdsgruppen under IA-
MCR, suppleant til Nordicoms bestyrelse og med-
lem af præsidiet for COAST, Center of Art, Science,
and Technology. Palle Schantz Lauridsen er insti-
tuttets NordPlus-koordinator. Thomas Tufte er ko-
ordinator for det akademiske netværk COMSUR.

Konferencedeltagelse og gæsteforelæsninger:
Instituttets medarbejdere har medvirket ved en
lang række foredrag og kurser ved skoler, gymna-
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sier, højskoler, biblioteker, foreninger m.m. Endvi-
dere fungerer medarbejderne hyppigt som eks-
perter, kommentatorer og anmeldere i radio, tv
og den trykte presse vedrørende  film- og medievi-
denskabelige emner. 

Flere af instituttets medarbejdere deltog i års-
mødet for Sammenslutningen af Medieforskere i
Danmark, SMID, og med paper i IAMCR’s konfe-
rence i Sydney, Australien. Herudover har følgen-
de medarbejdere medvirket med paper eller som
arrangører ved videnskabelige konferencer og af-
holdt gæsteforelæsninger ved universiteter og
højere læreranstalter: 

Christa Lykke Christensen har holdt forelæsnin-
ger på universiteterne i Odense og Roskilde og
deltaget med paper i Nordisk Ungdomsforsk-
ningskonference, NYRIS. Kirsten Drotner har
holdt forelæsning på Svensk bibliotekarforbunds
konference i Halmstad, ved universitetet i Trond-
heim og ved Kontaktkonferencen for nordisk ung-
domsforskning i Roskilde.

Karsten Fledelius har holdt forelæsning ved
Fritz Bauer institut, Frankfurt am Main, og ved
Oslo Universitet. Han har tillige været organisator
af XIX. Internationale Kongres for Byzantiske Stu-
dier og ledet et seminar i Odessa om regionalisme
i Østeuropa set i lyset af den europæiske integrati-
on. Torben Kragh Grodal har holdt forelæsning
ved internationalt seminar »New York – Copenha-
gen« i København samt ved den stiftende general-
forsamling for »Nordisk Forening for Litteraturvi-
denskab« i Odense.

Stig Hjarvard var hovedorganisator af ERAS-
MUS-konferencen »Media Landscapes across Eu-
rope« på Københavns Universitet. Han holdt fore-
læsninger ved Universitetet i Siegen, Högskolan i
Örebro og var discussant ved seminar på Stock-
holms Universitet. Han var endvidere oplægshol-
der og deltager i paneldebat om regional mediepo-
litik ved Universitetet i Londrina, Brasilien. Len-
nard Højbjerg holdt forelæsning ved den nævnte
ERASMUS-konference på Københavns Universitet. 

Klaus Bruhn Jensen har holdt forelæsninger på
Aarhus Universitet, Högskolan i Örebro, Euro-
pæisk Ph.D.-kursus på Sandbjerg Gods og på AIM-
Nielsen forskningsseminar. Han har tillige delta-
get med paper i konferencen »Writing Media Hi-
story« i Jyväskylä, Finland, i symposium i »Nordic
Association for Semiotic Studies« i Imatra, Fin-
land, samt i seminar i Oslo om »Cognition, media,
and audiences«. Anne Jerslev har holdt fore-
læsninger ved universiteterne i Bergen og Oden-
se; deltaget med paper i Nordisk Ungdomsforsk-
ningskonference, NYRIS, og med paper på konfe-
rencen »Film, Culture, History« i Aberdeen, Skot-
land. Paul Mayer deltog med paper i forsknings-
seminar om mediehistorie i Jyväskylä, Finland.

Peter Schepelern holdt forelæsninger i Tallin
og Tartu i tilknytning til de danske Filmdage i Est-
land. Thomas Tufte deltog med paper i den brasi-
lianske medieforskersammenslutnings  XIX. kon-
gres i Londrina, Brasilien. Han deltog endvidere i
tværfagligt seminar om telenovelas på universite-
tet i Sao Paulo, holdt gæsteforelæsning på Univer-
sitetet Catolica de Asuncion i Paraguay. Casper Ty-
bjerg deltog med foredrag i konferencen »Before
the Auteur« i Udine i Italien. Kirsten Drotner, Stig
Hjarvard, Paul Mayer og Thomas Tufte holdt alle
gæsteforelæsninger på universitetet i Sao Paulo og
deltog med papers i det dansk-brasilianske medie-
seminar i Londrina, Brasilien. 

Udenlandske gæsteforelæsere:
Instituttet har i 1996 haft besøg af følgende uden-
landske gæsteforelæsere: Lew Hunter (»The Ma-
gic of Writing for Hollywood«); Michael Gurevitch
(»The Global Newsroom«); Murray Smith (»Iden-
tification and Emotional response in the Cinema«
og »Apparently Perverse Allegiances: Identificati-
on Ideology, and Morality«); Dennis Nyback
(»Sex, Jazz and War«); Göran Sonesson (»Filmens
plads i livsverdenens mediering«); Annabelle
Screberny-Mohammadi (»Small Media – big Revo-
lution« og »International News Flow in the Post-
Cold War World«); Norman Klein (»False Inno-
cense: The Tradition of Virtual Reality, From Ren-
naissance Rome to Microsoft«); John Caldwell
(»Low Theory: Industrial Liminality Poaching and
Cultural Negotiation«); David Marc (»The End of
Broadcasting in USA« 1- 2. del); Paul Jarrico
(»Salt of the Earth« og »McCarthyism in Holly-
wood in the 50’s«); Maria Immacolata V. Lopes
(»Teoretiske og metodiske tendenser inden for re-
ceptionsforskningen i Brasilien og Latinameri-
ka«); Paddy Scannell (»Who are Programmes for?
A Phenomenological Approach to Media Audien-
ces« og »Communication as Social Interaction«). 

Ved Center for Ungdomsmedier har der været
besøg af følgende udenlandske gæsteforelæsere:
Sonia Livingstone (»Young People and the Chal-
lenge of the New Media: An Integrative Ap-
proach«); Tamar Liebes (»The Self-Representa-
tion of Family and Gender Relations in the Euro-
pean Soap Opera«); Chris J. Barker (»Soaps and
Teenagetalk: Identity Work in UK Today«); Jan
Thavenius (»Det postlitterære samfund: Om litte-
raturens  og læsningens fremtid i mediekultu-
ren«); David Buckingham (»Media Education and
Cultural Literacy«); Cary Bazalgette (»Media Li-
teracy or New Literacy«); Ola Erstad (»Media Li-
teracy; A Crossroad between School Competence
and Media Culture«); Ulf Lindberg (»Rock Music
and Rock Texts as Teaching Material«).

Stig Hjarvard
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Stab:
VIP:
Bondebjerg, Ib: Forskningsprofessor; Christensen,
Christa Lykke: Forskningsass; Christiansen, Hans
Chr.: Ph.D.-studerende; Drotner, Kirsten: Lektor;
Fledelius, Karsten: Lektor; Grodal, Torben Kragh:
Professor; Hansen, Lennard: Lektor; Henriksen,
Frank: Lektor; Hjarvard, Stig: Lektor; Jensen,
Klaus Bruhn: Lektor; Jerslev, Anne: Lektor; Jesper-
sen, Anne: Amanuensis; Jørholt, Eva: Lektor; Lang-
kjær, Birge: Ph.D.-studerende; Lauridsen, Palle
Schantz: Lektorvikar; Leifer, Anders: Amanuensis;
Mayer, Paul: Ph.D.-studerende; Møller, Anne-Met-
te: Amanuensis; Pedersen, Dan: Amanuensis; Pe-
trovic, Zoran: Amanuensis; Schepelern, Johan Pe-
ter: Lektor; Schubart, Rikke Christina: Ph.D.-stu-
derende; Stald, Gitte Bang: Forskningsass.; Tho-
rup, John Villads: Forskningsass.; Tufte, Thomas:
Forskningsadj.; Tybjerg, Casper: Amanuensis.

TAP:
Ammundsen, Inge: Bibliotekar; Bager, Jens: In-
geniørassistent; Kristensen, Leif: Assistent; Lamb,
Michael: Studerende; Langkjær, Agnete: Overas-
sistent; Mahler, Inger-Marie: Overassistent; Årseth-
Hansen, Grethe.

Specialer:
Aronsen, Siri: »Kan propaganda være kunst – og

omvendt?«
Bertelsen, Eva Gangsted: »Orden i kaos« – en ana-

lytisk psykologisk analyse af »Twin Peaks«.
Brask, Morten Andersen: »Der Jude muss weg!«
Christensen, Søren Ole: Sammenlignende analyse

af den europæiske og amerikanske filmindustri.
Dragsted, Martin: Film og virkelighed.
Ehlers, Helle Pernille: Skolebestyrelsesvalg ‘98 –

din dør til skolen.
Eskjær, Mikkel: Oplevelsens suverænitet: om film-

oplevelsen.
Hansen, Gitte: De uafhængiges afhængighed.
Jacobi, Charlotte Prætorius: Intertekstualitet i nu-

tidige populærfilm.
Kholghi, Manouchehr: Special effects i 100 år.
Kopp, Marie Louise: »Euroman« – en kvalitativ re-

ceptionsanalyse af bladets læsere.
Lassen, Morten: Multimedier i folkeskolen.
Munk, Timme Bisgaard: Problemer og perspekti-

ver i Jean Baudrillards medieteori.
Nielsen, Ida Thuesen: Når vi taler om nød.
Nielsen, Lene Møller: Skolebestyrelsesvalg ‘98 –

din dør til skolen.
Riis, Johannes: Kommunikation af karakterens

tænkning og følelser i film ved hjælp af ikke-ver-
bale midler.

Skourup, Morten: Hvorfor har en fodbold prik-
ker?

Sørensen, Mikkel Sangstad: Succeskriterier i DR
TV – en empirisk organisationsanalyse af en
programlægger, journalist og medieforskers ar-
bejde med succeskriterier og seertal.

Thomas, Søren: Superhelte på film.
Thomsen, Claus Toftemann: Musicalens æstetik –

mellem film og tv.
Windelin, Mikael: Film, tv og video – tre i én.

Ph.D.-afhandlinger:
Tufte, Thomas: »Living with the rubbish Queen: A

media Etnography about telenovel.

Publikationer:
Bondebjerg I.: Visual media in culture. A histori-

cal look at the present. The Nordicom Review 1,
s. 5-17, Göteborg 1996.

–: Billedmedierne i historien. Et historisk blik på
nutiden. Nordicom Information 1, s. 5-12, Gö-
teborg 1996.

–: Estetiska prototyper. Narrative mönster i TV-fik-
tion. Filmhäftet Årgang, 23, No. 4, s. 41-51,
Stockholm 1995.

–: Public discourse/private fascination: Hybridiza-
tion in »True-life-story« genres. Media, Culture
& Society Vol. 18, no. 1, s. 27-45, London 1996.

–: Modern Danish television – after the monopoly
Hera. i: Television in scandinavia. History, poli-
tics, and aesthetics, Ib Bondebjerg, Francesco
Bono, s. 41-70, London 1996.

–: Film comedy modernization and gender roles:
aspects of romantic comedy in Danish cinema.
i: A century of Cinema Sekvens 1995/96,
Casper Tybjerg, Peter Schepelern, s. 65-102, Kø-
benhavn 1996. 

–: Television in Scandinavia. History, Politics and
Aesthetic. i:, Ib Bondebjerg, Francesco Bono, s.
248, London 1996.

–: Between war and wellfare: Danish documentary
film in the 1950’s. AURA Vol. 2, No. 3, s. 30-55,
Stockholm 1996.

Christensen T.C.: The Influence of European Fea-
ture Films in the United States 1909-1914. i: A
Century of Cinema – Sekvens 95/96, Casper Ty-
bjerg, Peter Schepelern, s. 26-36, København
1996.

Drotner K.: Ungdomsmedier og kulturel identitet.
Nordicom-Information 2, s. 37-44, Göteborg
1995.

–: Cross-over Culture and Cultural Identities.
Young: Nordic Journal of Youth Research 1, s. 4-
17, Trelleborg, Sverige 1996.

–, Jensen K.B., Poulsen I., Schrøder K.: Medier og
kultur: En grundbog i medieanalyse og medie-
teori. København 1996, 381 s.

–: Less is More: Media Ethnography and Its Li-
mits. i: The Construction of the Viewer: Pro-
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ceedings from NAFA 3, Peter I. Crawford, Sigu-
rjon B. Hafsteinsson, s. 28-46, Højbjerg 1996.

–: Unge og medier: problemstillinger og perspek-
tiver. i: Øjenåbnere: unge, medier, modernitet,
Kirsten Drotner, Anne Scott Sørensen, s. 9-37,
København 1996.

Grodal T.K.: Glamour ghetto and wasteland: Los
Angeles as film Backdrop. i: A Century of Cine-
ma Sekvens 95/96, s. 103-126, København
1996.

Haastrup H.K.: Media Movies: A Hyperconscious
Aesthetic of Film. i: A Century of Cinema – Se-
kvens 95/96, s. 172-187, København 1996.

Henriksen F.: Reklamens fænomenologi – Ind-
kredsninger. MEDIAN 1996:4, s. 1-34, Køben-
havn 1996.

–: Notat om format. MEDIAN 1996:5, s. 1-8, Kø-
benhavn 1996.

–: Indføring i mediesociologi. Begreber, teori, hi-
storie. 2. reviderede udgave. Institutpublikation
1996, 325 s.

–: Hvad er det for noget – mediesociologi? MEDI-
AN 1996:3, s. 1-17, København 1996.

–: Om den analytiske indramning af et reklame-
projekt. Betragtninger vedrørende appræsenta-
tion og signifikans. MEDIAN 1996:2, s. 1-15, Kø-
benhavn 1996.

–: Mellem kunst og kommers. Indledende overve-
jelser over reklame som forskningsobjekt. ME-
DIAN 1996:1, s. 1-18, København 1996.

Hjarvard S.: Golfkrigens Troldspejl. Hovedten-
denser i den internationale TV-nyhedsformid-
ling med udgangspunkt i TV-dækningen af
Golf- Krigen. Norsk Medietidsskrift 1, s. 91-106,
Bergen, Norge 1995.

–: Grænseløse medier – nye sociale fællesskaber ?
København 1996, 77 s.

–: Indledning. MedieKultur 25, s. 3-4, Aalborg
1996.

–: Anmeldelse af John McManus: »Market-driven
journalism«. MedieKultur Nr. 24, s. 82-84, Aal-
borg 1996.

Højbjerg L.: Ironie, Parodie und Satire im Film.
Text & Kontext. Die Schwierigkeit der Satire, s.
11, København/München 1996.

–: Audiovisuel Formidling. MedieKultur 25, s. 11,
Århus 1996.

–: Fortælleteori 2: Musikvideo og reklamefilm. Kø-
benhavn 1996, 101 s.

–: Fortælleteori 1: Audiovisuel formidling. Køben-
havn 1996, 109 s.

–: The Forms of Film Humour: Three Examples of
Satire. i: A Century of Cinema – Sekvens 95/96,
s. 14, København 1996.

Jensen K.B.: Dansk Mediehistorie 1. København
1996, 246 s.

–: Reception as flow. i: Television Times: A Reader,

John Corner, Sylvia Harvey, s. 187-197, London
1996.

–: After Convergence: Constituents of a Social Se-
miotics of Mass Media Reception. i: The Audi-
ence and its Landscape, James Hay, Lawrence
Grossberg, Ellen Wartella, s. 63-73, Boulder,
Colorado, USA 1996.

–: Superthemen der Rezeption: Von Fernsehnach-
richten zum Fernsehflow. i: Die Zuschauer als
Fernsehregisseure ? Zum Verständnis indivi-
dueller Nutzungs- und Rezeptionsmuster, Uwe
Hasebrink, Friedrich Krotz, s. 178-196, Baden-
Baden/Hamburg 1996.

–: The Empire’s Last Stand: Reply to Rosengren.
European Journal of Communication 11 (2), s.
261-267, London 1996.

–, Jankowski N.W.: A Haandbook of Qualitative
Methodologies for Mass communication Re-
serarch. Taipei, Taiwan 1996, 378 s.

–: Media Effects: Convergence Within Separate
Covers. Journal of Communication Vol. 46, nr.
2, s. 138-144, Cary, North Carolina, USA 1996.

Jerslev A.: American fan magazines in the 3o’ and
the glamorous construction of femininity. The
Nordicom Review, Special issue 1, s. 195-211,
Göteborg 1996.

–: Når mænd bliver kvinder og kvinder mænd el-
ler hva’ – om kjønnet i horrorfilmen. Skriftserie
fra center for kvinneforskning 1, s. 1-25, Univer-
sitetet i Trondheim 1996.

–: Herbert Bibermans Salt of the Earth. i: »As time
goes by« festskrift i anledning af Bjørn Sørens-
sens 50-års dag, Gunnar Iversen, Stig Kulset,
Kathrine Skretting, s. 141-155, Trondheim, Nor-
ge 1996.

–: Den store umulige kærlighed – filmens melod-
rama. CEKVINA NYT 4, s. 11-16, Århus 1995.

–: Great danes revisited. Final cut the yearbook of
the European Film college 1995-96 1995-96, s.
30-31, Ebeltoft 1996.

–: David Lynch: mentale Landschaften. Wien
1996, 214 s.

–: Salt of the Earth revisited. Kosmorama 218, s.
32-39, 1996.

–: Stumfilmens dronning. Siden Saxo 4, 13. år-
gang, s. 11-18, 1996.

–: När män blir kvinnor och kvinnor blir män. Om
kön i skräckfilm. Filmhäftet 1-2, 24. årgang, s.
33-46, Stockholm 1996.

–: Violence and the body in contemporary action
and horror films. Young, Nordic Journal of
Youth Research Vol. 4, No. 4, s. 39-54, Stock-
holm 1996.

Langkjær B.: Filmlyd & Filmmusik – Fra klassisk til
moderne film. København 1996, 191 s.

–: Mapping the Unseen: The Spatial Construction
of Sounds and Musical Space. i: A Century of

Det humanistiske Fakultet374



Cinema – Sekvens 95/96,, s. 149-157, Køben-
havn 1996.

Lauridsen P.S.: Filmen før biografen. Siden Saxo
Magasin for dansk historie 4, B, s. 9, København
1996.

–: Film i 100 år. Kristeligt Dagblad – Kronik 7. juni,
s. 4 NS, København 1996.

Petrovic Z.: Avondale dogs – erindringens form.
P.O.V., A Danish Journal of Film Studies Nr 1, s.
109-115, 142, Århus 1996.

–: Cat’s Cradle – udechifreret. P.O.V., A Danish
Journal of Film Studies Nr 1, s. 19-24, 138,
Århus 1996.

–: La vis – det genkendeligt fremmede. P.O.V., A
Danish Journal of Film Studies Nr 1, s. 65-70,
140, Århus 1996.

–: Lars von Dreyer? om forskelle og sammenfald.
Kosmorama Nr. 217, s. 20-22, København 1996.

–: Der var engang et land – og dets sidste beboer.
Kosmorama Nr 213, s. 14-16, København 1995.

–: A Stratification of SET-UPS and PAY-OFFs.
P.O.V., A Danish Journal of Film Studies No 2, s.
37-51, Århus 1996.

–: Sover med dådyrkid. Kosmorama Nr. 218, s. 14-
16, København 1996.

–: Der var en gang et land – og dets sidste beboer.
Kosmorama Nr. 213, s. 14-16, København 1996.

Schepelern P.: Becoming Culture Cinema Fri-
ends, Cinema Enemies. i: A Century of Cinema
– Sekvens 95/96, Casper Tybjerg, Peter Schepe-
lern, s. 10-25, København 1996.

–: Becoming Culture Cinema Friends, Cinema En-
imeies. Sekvens – Filmvidenskabelig Årbog
1995/96, s. 10-25, København 1996.

Schubart R.: Lidelsen og accelerationen – om vi-
deospil og actionfilm. Øjeblikket Nr. 29, 6. år-
gang, s. 3, København 1996.

Tufte T.: Estudos de midia na America latina (Me-
dieforskning i Latinamerika). Comunicação &
Sociedade (Kommunikation og Samfund) 25, s.
21-49, São Paulo, Brasilien 1996.

–: La television como mediador cultural: el caso
de las telenovelas Brasileñas (Fjernsyn som kul-
turel mediering: de brasilianske telenovelas
som case). i: Identidades Culturais Latinoamer-
icanas em tempo de communicacão global, Jose
Marques de Melo (red.), s. 54-63, São Paulo,
Brasilien 1996.

Tybjerg C.: The Faces of Stellan Rye. i:, s. 352, Am-
sterdam 1996.[348]

Institut for Kunsthistorie og Teater-
videnskab

Instituttet blev oprettet 1. september 1994. I ét år
før dette var fagene sammenlagt med Litteraturvi-
denskab og tidligere eksisterede der to selvstændi-
ge institutter for fagene Kunsthistorie og Teatervi-
denskab. Institut for Kunsthistorie blev oprettet
som selvstændigt institut i 1935 under navnet:
Universitetets kunsthistoriske Laboratorium. Ved
den ny styrelseslovs ikrafttræden 1973 blev navnet
ændret til: Institut for Kunsthistorie. Institut for
Teatervidenskab blev oprettet som selvstændigt in-
stitut i 1953 under navnet: Institut for Teatrets
Æstetik og Historie. Navnet blev ændret 1971 til:
Institut for Teatervidenskab.

Bestyrelse: Klaus Neiiendam (institutleder),
Hannemarie Ragn Jensen (viceinstitutleder), Sø-
ren Kaspersen (VIP-bestyrelsesmedlem), Merete
Ørslev (TAP-bestyrelsesmedlem).

Studieleder for Kunsthistorie: Søren Kaspersen.
Studieleder for Teatervidenskab: Jytte Wiingaard.

KUNSTHISTORIE
Faget Kunsthistories centrale forskningsområde
ligger inden for den vesteuropæiske billedkunst
og arkitektur fra oldtiden til i dag. I de senere år
har internationaliseringen bevirket, at der også
inddrages kunst og kunstbegreber fra andre konti-
nenters kunst i relation til det traditionelle forsk-
ningsområde.

1. Antik og middelalder
Fortsatte studier i senantik og byzantinsk skulptur,
af virkelighedsgrader i senantik kunst og i itali-
ensk kunst i det 11.-13. århundrede, samt påbe-
gyndte studier af temaer i fransk, romansk skulp-
tur i forbindelse med skulptur i Souillac (Hjort).
En undersøgelse af de konsekvenser integratio-
nen af skulptur og dekoration har for den middel-
alderlige sakralbygnings tektoni (struktionelt ba-
serede formsprog) – samt den diskussion, proces-
sen afføder i den primært monastiske litteratur
(Fleischer). Nye og fortsatte studier over det mid-
delalderlige billede under formsprogsmæssige,
ikonografiske og æstetiske aspekter: En under-
søgelse af periodens billedtraditioner, primært re-
konstruktion af Cotton-manuskriptets miniaturer
til Genesis 3 og af den dramatisk-narrative struk-
tur i dets Syndefaldshistorie. En analyse af de jyske
gyldne altres kristologisk orienterede billedpro-
grammer set i lyset af nadversakramentet og dets
liturgi. Studier over den filosofisk-æstetiske di-
mensions betydning for tolkningen af det middel-
alderlige formsprog med hensyn til rum og reali-
tetsgrader samt lys og farve. Undersøgelser over
andagtsbilledet og dets forskningshistorie, herun-
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der den betydning hele det nye andagtsprægede
fromhedsliv får for udviklingen af billedsproget.
Studier over Unionstidens kunst med Vadstena-
skolen og det birgittinske vægmaleri som den cen-
trale kerne med henblik på at indkredse birgitti-
nernes betydning for periodens religiøsitet, dens
politiske teologi og visuelle kultur. Desuden påbe-
gyndt en genlæsning af Genesisscenerne i Det Six-
tinske Kapels loft set i lyset af historiemaleriets
problematik, herunder brugen af analogier og al-
lusioner til at »udbrede« fortællingens øjeblik
(Kaspersen).

2. Renæssance til romantik
En lærebog for tilvalg i Renæssancekundskab sam-
men med Forum for Renaissancestudier. Det
kunsthistoriske grundlag for overvejelserne er
emnerne: Den kristne ridder og selvportrættet i
Italien 1400-1550. Forberedelse af en publikation
sammen med forskningsbibliotekar, mag. art.
Emma Salling om danske altertavler 1830-50 samt
et kapitel om udsmykningerne på universitetet be-
stilt af rektoratet til brug for en »gavebog« (Ragn
Jensen).

3. Impressionisme til nutid
Projektet »The Artist’s Share« – fra Repræsentati-
on til Abstraktion. Arbejdet skal kortlægge udvik-
lingen af rumgengivelse og illusion i paradigme-
skiftet 1875 til 1914. Projektet fokuserer på per-
spektivets betydning og farvens dominans som il-
lusionsskabende element i fransk billedkunst. Pro-
jektet er beregnet til en bog om emnet og det er
tilknyttet Det humanistiske Fakultets satsningsom-
råde »Den billedskabte Virkelighed« (Marcus-
sen). En række historisk-teoretiske delprojekter
under hovedoverskriften »Modernitetens bille-
der«: De forskellige moderne billedtypers (den
moderne/modernistiske billedkunsts, fotografi-
ets, filmens) tegnstatus. Perspektivet er på den
ene side at bidrage til udviklingen af den semioti-
ske billedteori, på den anden side på semiotisk
grundlag at søge at identificere et fælles billedligt,
men historisk specifikt modernitetsniveau, der
kan tage højde for de semiotiske forskelle mellem
maleri, skulptur, fotografi, film osv. Den tidlige
modernisme, især impressionismen i henholdsvis
Frankrig og Danmark. Projektet omfatter såvel
spørgsmålet om nationale forskelle, traditionens
forskellighed og vægt, hvad begrebet påvirkning
dækker over, billedligt udtryk og moderniteten
som social og mentalitetshistorisk struktur. De
»traditionelle« kunstnere, der bliver ofre for mo-
dernismens sejr i malerkunsten. Denne problem-
stilling studeres først og fremmest med udgangs-
punkt i Carl Blochs æuvre og den historiske recep-
tion af dette (Toft).

Øst-vest problematik indenfor samtidskunsten
med installationen som afsæt for undersøgelse af
centrale spørgsmål om billeddannende midler og
mål, praksis og teori. Installationens nomadiske
karakter og narrative muligheder ses i relation til
sociologiske, litterære og æstetiske undersøgelser
(Lumbye Sørensen).

4. Teoretiske emner
Tradition og teori bag helgenportrættet i byzan-
tinsk og efter-byzantinsk ikonmaleri – herunder
en jævnføring af hagiografiske tekster (kirkeslavi-
ske) og typologier i ikonmaleriet (Fleischer).

Udgivervirksomhed:
Instituttet udgiver følgende tidsskrifter: Hafnia,
Copenhagen Papers in the History of Art. Bind 12
under udgivelse ved Øystein Hjort og Søren
Kaspersen (red. Hannemarie Ragn Jensen) ; Skrif-
ter udgivet af Institut for Kunsthistorie ved Køben-
havns Universitet (red. Øystein Hjort og Marianne
Marcussen); Periskop, Forum for kunsthistorisk
debat (red. Jens Toft).

Andre redaktionelle hverv:
Fagkonsulent for Den Store Danske Encyklopædi
(Øystein Hjort og Marianne Marcussen), redaktør
af Skrifter udgivet af Institut for Kunsthistorie og
Teatervidenskab ved Københavns Universitet
(Marcussen og Hjort), medredaktør og billedkon-
sulent til Analecta Romana Instituti Danici, Sup-
plementum (Hannemarie Ragn Jensen), konsu-
lent for middelalderen på Weilbachs nye kunst-
nerleksikon samt medlem af den nordiske redak-
tionskomité for Enciclopedia dell’arte medievale
(Kaspersen), medlem af redaktionskomitéen for
Nordisk Estetisk Tidsskrift (Marcussen). Medre-
daktører af udstillingskataloget »Senantik og by-
zantinsk kunst i nordiske samlinger«, Ny Carls-
berg Glyptotek 1996 (Hjort og Fleischer).

Bedømmelsesvirksomhed:
Øystein Hjort har været formand for to bedøm-
melsesudvalg af videnskabelige arbejder indsendt
med henblik på erhvervelse af den filosofiske dok-
torgrad. Hannemarie Ragn Jensen har været med-
lem af et udvalg til at bedømme en lic. afhandling
ved Institutionen för Konstvetenskap, Lunds Uni-
versitet.

Anden virksomhed:
Øystein Hjort er medlem af faggruppen for hu-
maniora inden for den nationale forskningsstrate-
gi (NASHU-faggruppen), af bestyrelsen for Lou-
isiana, museum for Moderne Kunst, af repræsen-
tantskabet for Center for Kunst og Kristendom, af
Nordisk Kultur Instituts referencegruppe, af besty-
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relsen for Astrup Fearnley museet for moderne
Kunst i Oslo og af biblioteksudvalget, Kunstakade-
miets bibliotek.

Hannemarie Ragn Jensen er medlem af initia-
tivgruppen Forum for Renæssancestudier, repræ-
sentant for Københavns Universitet i bestyrelsen
for Det danske Institut i Rom, medlem af fagkon-
sulentudvalg og Samråd for faget billedkunst, Un-
dervisningsministeriet, Gymnasiedirektoratet. Ko-
ordinator for Sokrates-netværk mellem universite-
terne i Sussex, Amsterdam, Pisa og København.
Medkoordinator for ERASMUS/Sokrates netværk
mellem universiteterne i Rom, Firenze og Køben-
havn. 

Søren Kaspersen er medlem af bestyrelsen for
Dansk Kunsthistoriker Forening og medlem af re-
præsentantskabet for Center for Kunst og Kristen-
dom. 

Marianne Marcussen er bestyrelsesmedlem af
NORDIK, Nordisk Komité for Kunsthistorie, be-
styrelsesmedlem af Nordisk Selskab for Æstetik og
medlem af repræsentantskabet i Statens Kunst-
fond. Medarrangør af kongressen i NORDIK’s
regi: Konsten efter 1945 (Åbo, Finland) og af
Ph.D.-seminaret: Art, Gender and Modernity (Sui-
tia, Finland). 

Øystein Hjort og Jens Fleischer afsluttede arbej-
det som medarrangører af udstillingen »Senantik
og byzantinsk kunst i nordiske samlinger«, Ny
Carlsberg Glyptotek 16. – 31.8.1996. 

Jens Fleischer leder linjestudiet »Arkitekturhi-
storie« under Folkeuniversitetet fra april 1996.

Ann Lumbye Sørensen er medlem af bestyrel-
sen for Dansk Kunsthistorikerforening, medlem
af dansk Kunstkritiker Forening (AICA, Dan-
mark) og Den Danske Radeerforening. Arrangør
og ordstyrer af paneldiskussionen om Ilya Kaba-
kovs værk ud fra en øst/vestproblematik, Portalen
i Greve, Køge Bugt Kulturhus 18.1.1996. Samar-
bejde med mag.art. Anne Ring Petersen om
gæsteforelæsning over installations- og konteks-
kunstbegrebet af professor Peter Weibel, Wien
18.4. 1996. Konsulent på kunstudstillingerne:
»Ilya Kabakov – Storyteller«, Portalen i Greve,
Køge Bugt Kulturhus, januar-marts 1996; »Selvi-
dentifikation. Kunst i Skt. Petersborg 1970 til i
dag«, Sophienholm, Lyngby; marts-juni 1996; Ar-
rangør af »Hot Zone«, Skovhuset, Værløse, okto-
ber-december 1996, samt redaktør af kataloget
»Hot Zone«.

Symposier og anden formidlingsvirksomhed:
Marianne Marcussen: Aesthetics: Concepts and
Experiences , Lund 23. – 24.-maj. Deltager i Kon-
sten efter 1945. NORDIK’s konsthistorikersympo-
sium 13. – 16.6. 1996. Raum und Raumvorstellung
im Mittelalter, 30. Kölner Mediavistentagung.

Kölns Universitet den 10. – 13. 9.1996. Årsmødet
for Nationalkomiteen for Videnskabshistorie og
Videnskabsfilosofi i Danmark den 29. –
30.11.1996. 

Hannemarie Ragn Jensen: Arrangør og leder af
et skandinavisk 1800’tals seminar i Det danske In-
stitut for Videnskab- og Kunst, Rom, januar 1996.
Deltagelse med foredraget »Julius Lange læst af
Christian Elling«, i Julius Lange seminar ved afde-
ling for Kunsthistorie 14. – 15.3.1996. Deltagelse i
seminaret »Kulturens forskning« arrangeret af
Kulturministeriet på Nationalmuseet 28.3.1996.
Medarrangør af og deltager med foredraget »Con-
stantin Hansens og Georg Hilkers udsmykning i
universitetets vestibule« i Golden Days in Copen-
hagen-seminaret i universitetets hovedbygning i
april 1996. Deltager med foredraget »Kroppen i
kunsten« i Ph.D. -seminaret: En præsentation af
den ydre og den indre virkelighed, arrangeret af
Det teologiske Fakultet, maj 1996. Deltager i semi-
nar arrangeret af Selskabet for nordisk Æstetik i
Lund 24.5. – 25.5.1996. Deltager i Kunsten efter
45 NORDIK’s konsthistorikersymposium 13. –
16.6.1996 i Åbo (Turko) Finland. Forelæsning om
Ovid i billedkunsten ved et seminar arrangeret af
Klassikerforeningen og Gymnasielærerforenin-
gen 17.9.1996. 

Søren Kaspersen: Deltagelse med foredrag i et
middelaldersymposium i Leeds, i et nordisk, iko-
nografisk symposium i Hälsingland og i et sympo-
sium over »Sen- middelalderlige billedprogram-
mer« på Odense Universitet. 

Jens Fleischer: Ordstyrer ved symposiet »Saint
Alexander of Svir Miracle-Worker of Karelia« af-
holdt af The Museum of Foreign Art Sine-
brychoff, Helsinki 25. – 26.11.1996. 

Ann Lumbye Sørensen: Deltager med oplægget
»Interaktion mellem tekst og billede hos Ilya Ka-
bakov« i NORDIK’s kunsthistorikersymposium
»Kunsten efter 1945«, Åbo, 13.6.1996. Deltager
med oplægget »Dilemma of the art critic« i Inter-
national Colloquium – XV Journés de la Critique,
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 10.
– 14.10.1996.

Forelæsninger og studierejser:
Øystein Hjort: Underviser ved nordisk seminar i
byzantinistik, Istanbul. Studierejser til Haag i an-
ledning af Vermehren udstillingen og til London.

Hannemarie Ragn Jensen: Gæsteforelæser på
Istituto di Storia dell’ Arte, La Sapienza, 6. –
7.5.1996. Forelæsning om karakteristika ved dansk
kunst i middelalder, renæssance og Guldalder for
internationale studenter i kurset Danish Culture. 

Jens Toft: Studierejse til Paris med undervis-
ningsholdet »Modernitetens billeder«, fra 12. til
16. december 1996.
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Marianne Marcussen: »Krystallisationsteorien
og stilteorien i Alois Riegls forfatterskab«, Vinter-
mötet ved Institutionen för Estetik. Uppsala 6. – 9.
marts 1996. »The Concept of Style. Baroque
Mathematics and Art«, Aesthetics: Concepts and
Experiences. Lunds Universitet 23. –  24. maj
1996. »Füssli’s The Nightmare. Theoretical reflex-
ions«, Suitia (Finland). Art, Gender and Moderni-
ty. NorFa kursus for Ph.D.-studerende. 

Søren Kaspersen: Faglig medarrangør af et
kunst/kirkehistorisk og økumenisk kursus på
Løgumkloster Præstehøjskole for en gruppe dan-
ske præster med efterfølgende ekskursion til
Rom. 

Jens Fleischer: Faglig leder sammen med Søren
Kaspersen af efteruddannelseskurset »Paris. Stilhi-
storisk studietur« for gymnasielærere, arrangeret i
samarbejde med Amtscentralen, Frederiksborg
Amt, september 1996. 

Ann Lumbye Sørensen: Ekskursion med 14 stu-
derende i forlængelse af undervisningen »Dansk
og international installationskunst« samt »Kunst-
kritik/Kunstformidling« til udstillingen »Lese-
saal« af Ilya Kabakov, Deichtorhallen, Hamburg i
maj 1996. Studierejse med 12 studerende i forlæn-
gelse af undervisningen »Dansk og international
installationskunst« med besøg og oplæg på »Mani-
festa«, en udstilling af ung, international kunst
fordelt på en række kunstinstitutioner, Rotterdam
i juli 1996. Studierejse til Skt. Petersburg i januar
1996, research indenfor russisk samtidskunst og
forberedelse af udstilling på Sophienholm i marts-
juni 1996. Studierejse til Berlin i august 1996 i an-
ledning af udstilling om bl.a. socialistisk realisme.

Bibliotek for Kunsthistorie:
Bibliotek: Bibliotekar cand. phil. Ole Bøgh.
Tilsynsførende: Professor dr. phil. Øystein Hjort.
Lysbilledsamlingen: Tilsynsførende, mag.art. Ma-
rianne Marcussen.

Andre hverv:
Medlem af fakultetsrådet og studienævnet Øystein
Hjort.
ERASMUS koordinator, Hannemarie Ragn Jen-
sen.
Ph.D.-koordinator, Marianne Marcussen.
Studienævnsformand i Kunsthistorie samt eksa-
mensleder samme sted, samt medlem af Det hu-
manistiske Fakultets Uddannelsesudvalg og for-
mand for dets Koordineringsudvalg, Jens Toft.

TEATERVIDENSKAB
Teatervidenskabelig forskning fordeler sig især på
fire hoveddiscipliner: Teaterhistorie, forestillings-
analyse, dramaturgi og teatersociologi. Teaterhi-
storie er fagets ældste område. Hovedvægten lig-

ger på kildeforskningen ikke mindst af det ikono-
grafiske materiale. Forestillingsanalyse arbejder
med midler og metoder til at beskrive det aktuelle
scenekunstværk. Dramaturgi beskæftiger sig med
en analyse af teksten i forbindelse med den sceni-
ske realisation af en forestilling. Teatersociologi
omfatter de økonomiske, sociale og politiske ram-
mer for teaterproduktion.

1. Perioden før 1900
Den særlige filosofiske diskussion og reception,
som det antikke teater og dets tragedie rejser for
det 5. århundredes attiske demokrati. (Skibstrup).
Eckersbergs teatertegninger (Neiiendam). Per-
spektiverne i Frederiksberg have. Et ikonologisk
tolkningsforsøg (Neiiendam). Et erotisk tegn fra
romantikken – fru Heibergs favoritkrølle – dets
baggrund og betydning (Neiiendam). Teatertilla-
delser i Danmark. Forbud og privilegier. Fra Väst-
geiiendam). Perspektiverne i Frederiksberg have. 

2. Perioden efter 1900
Betty Nansen og hendes sceniske indsats (Kvam).
En undersøgelse med bogudgivelse for øje af det
gensidige forhold mellem scenografi og skuespil-
kunst i nutidigt teater (Christiansen). Lorry og
Riddersalens historie (Stig Jarl).

3. Teori
En analyse af vilkår for teaterproduktion i Dan-
mark siden Anden Verdenskrig (Stig Jarl). Et stu-
die i teaterstatistik og teatervaner med henblik på
en grundbog i teatersociologisk metode (teater-
statistik og publikumsundersøgelser) (Stig Jarl).
Registrering af teaterforestillingers kvalitet (Stig
Jarl). Receptionshistoriske undersøgelser af 1900-
tallets publikum (Wiingaard). Projektet »Medie-
teori og teatralske medier« (Wiingaard). 

Redaktionelle hverv: 
Jytte Wiingaard er medlem af redaktionskomiteen
for Comtemporary Approaches to Ibsen. Klaus
Neiiendam er formand for redaktionskomiteen
for »Den danske Tilskuer«.

Bedømmelsesvirksomhed:
Kela Kvam har været opponent ved en doktoraf-
handling på Stockholms Universitet. Desuden har
hun været medlem af en forskningsetisk komite
ved Helsingfors Universitet og formand for et be-
dømmelsesudvalg til et lektorat i Teatervidenskab
ved Københavns Universitet. Svend Christiansen
har været formand for bedømmelsesudvalget af
en Ph.D.-afhandling. Jytte Wiingaard har været
medlem af et bedømmelsesudvalg til et lektorat i
Teatervidenskab ved universitetet og et lektorat i
Dramaturgi ved Aarhus Universitet. Hun har lige-
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ledes været medlem af et bedømmelsesudvalg til
et adjunktur i Dansens Æstetik og Historie.

Anden virksomhed:
Kela Kvam er koordinator for ERASMUS-netværk
og Nordplus. Klaus Neiiendam er Institutleder og
formand for »Selskabet for Dansk Teaterhistorie«,
formand for »Hovedstadens Oplysningsforbund«
(H-0-F). Jytte Wiingaard er studieleder og medlem
af bestyrelsen for Nordiske Teaterforskere samt
medlem af censorformandskabet ved Institut for
Dramaturgi (AU) og for faget Teatervidenskab
(KUA). Stig Jarl er medlem af kontaktudvalget for
Dramatisk Bibliotek samt medlem af forskergrup-
pen bag Det Kongelige Teaters forprojekt ved-
rørende »Registrering og optimering af forestillin-
gernes kvalitet«.

Kongresser, forelæsninger og studierejser:
Kela Kvam deltog 11.4.1996 i foredragsrækken
»Besættelsestidens Kulturliv« på Københavns Uni-
versitet med forelæsningen »Teatercensuren un-
der Besættelsen«. Desuden var hun koordinator
for Instituttets Artaud-seminar i september. Ende-
lig var hun organisator af symposiet »Theatre and
Text« for teaterforskere og praktikere fra landene
i Østersøregionen i Gammel Dok 2.- 6.10.1996.

Klaus Neiiendam deltog i seminaret »Teatret i
Barokken«, arrangeret af Institut for Musik og
Teater, Oslo Universitet, 15.3.1996 med fore-
læsningen »Holberg og barokteatret«. Desuden
deltog han i den internationale kongres »Theatre
Iconography, Research, methodology, computeri-
zation« i Prato i Norditalien 24.5.1996 med op-
lægget: »Il portico« and »la bottega« on the early
Italian Rænaissance stage. A comparative study«.
Kongressen var arrangeret af Universitet i Firenze.
Endelig deltog han i NorFa-workshop »Musiktea-
terforskning i Norden – Materiel – Metoder –
Mål« i Stockholm 21. – 23.11.1996, arrangeret af
Institut får Teatervetenskap Stockholms Universi-
tet, med et indlæg om dette århundredes danske
forskning i musikdramatik.

Jytte Wiingaard deltog i symposiet »Theatre in
multicultural society«, der var arrangeret af Eu-
genio Barba og Kirsten Hastrup på Louisiana 9. –
11.5.1996. Hun deltog ligeledes i seminaret »Hvad
er folkeligt teater i årene op mod år 2000«, arran-
geret af Preben Harris på Folketeatret 18.4.1996.
Endelig deltog hun i symposiet »Theatre and
Text« 3. – 6.10.1996 i Gammel Dok.

Svend Christiansen deltog i symposiet »Theatre
and Text« 3.6.10.1996 i Gammel Dok. Desuden
deltog han i Undervisningsministeriets konferen-
ce om fagdidaktik for gymnasie- og universitets-
lærere 6.12.1996 i København.

Stig Jarl holdt gæsteforelæsning om kulturfor-

valtning og teaterpolitik på Institut for Æstetik og
Kultur, Aarhus Universitet, i marts 1996. I efter-
året 1996 var han gæstelærer på Danmarks Biblio-
teksskole i kulturformidling og bibliotekssociolo-
gi. I november samme år deltog han i seminaret
»Words: Theatre – Dialogue. Text and Dramatur-
gic Stategies in Modern Theatre« arrangeret af
The European Theatre. I december var han gæste-
forelæser om teatrets historie i Teaterteknikerfor-
bundets videreuddannelseskurser og i samme
måned deltog han i Undervisningsministeriets
fagdidaktiske konference om dramafagets place-
ring i gymnasieundervisningen.

Maj Skibstrup holdt i oktober 1996 et foredrag
om den antikke græske tragedie i »Selskabet for
Dansk Teaterhistorie.« I efteråret arrangerede
hun et seminar om teatersituationen i Berlin efter
murens fald med en efterfølgende studierejse i
december måned.

Bibliotek for Teatervidenskab
Bibliotekar: Bibliotekar cand. phil. Ole Bøgh.
Tilsynsførende: Klaus Neiiendam.

Klaus Neiiendam

Stab:
VIP:
Christensen, Hans Dam: Ph.D.-studerende; Chris-
tiansen, Svend: Lektor; Fleischer, Jens Erik C.:
Lektorvikar; Hansen, Malene Vest: Ph.D.-stude-
rende; Hansen, Maria Fabricius: Ph.D.-studeren-
de; Hjort, Øystein: Professor; Jensen, Hannemarie
Graff Ragn: Lektor; Jensen, Niels Marup: Ph.D.-
studerende; Jensen, Stig Jarl: Lektor; Jørgensen,
Niels Peder: Forskningsstip.; Kaspersen, Søren:
Lektor; Kvam, Kela: Professor; Linnet, Ragni: Ad-
junkt; Lumbye, Sørensen  Ann: Lektorvikar;
Marcussen, Marianne Elisabeth: Lektor; Neiien-
dam, Klaus: Lektor; Skibstrup, Maj: Forsknings-
adj.; Toft, Jens: Lektor; Wiingaard, Jytte: Lektor.

TAP:
Bøgh, Ole Peter Seidelin: Videnskabelig medarb.;
Hall, Birgitte: Assistent; Persson, Lone Jung: As-
sistent; Ploug, Charlotte: Overassistent; Staub-
rand, Jens: Akademisk arbejder; Thurøe, Annette
Lange: Assistent; Ørslev, Merete: Overassistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Uldall, Torkel: Det kgl. Teater: Selvbiografi og

Narcissisme. Fra Adam Oehlenscläger til Peter
Martins.

Jørgensen, Lisbet: Den tænkende kunstner – Fre-
derik Schwarz og den anden generation af ak-
tører ved den Danske Skueplads på Kongens
Nytorv.
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Publikationer:
Hjort Ø.: ’Except on Doors’. Reflections on a Cu-

rious Passage in the Letter from Hypatius of
Ephesus to Julian of Atramytion. i: Byzantine
East, Latin West. Art-Historical Studies in Hon-
or of Kurt Weitzmann, Doula Mouriki, S. Cur-
cic, G. Galavaris, H. L. Kessler, G. Vikan, s. 615-
622, Princeton, N. J. 1996.

–: Byzantium and Scandinavia. i: Byzantium. Late
Antique and Byzantine Art in Scandinavian Col-
lections, Jens Fleischer, Øystein Hjort, Mikael
Bøgh Rasmussen, s. 9-19, København 1996.

–: Byzans og Norden. i: Byzans. Senantik og byzan-
tisk kunst i nordiske samlinger, Jens Fleischer,
Øystein Hjort, Mikael Bøgh Rasmussen, s. 9-19,
København 1996.

–: Viera Collaro: Expanding, Climbing, Centering.
Institutpublikation 1996, 3 s.

–: Kampen om kønnet. Institutpublikation 1996, 3
s.

–: Jan Groth. Tromsø 1996, 8+8 s.
Jensen H.R.: Cennini: Bogen om Malerkunsten, Il

libro dell’ Arte. København 1996, 146 s.
–: Da verdenskunsten kom til Maribo. i: Køben-

havns Universitets ALMANAK. Skrive- og Rejse-
kalender, Lilian Noval (red), s. 128-146, Køben-
havn 1996.

–: The Decoration of the Vestibule and the Cere-
monial Hall of the University of Copenhagen. i:
Universitas. Art from the Collection of the Uni-
versity of Copenhagen, Boris Otovic (red), s. 19-
26, København 1996.

–: Udsmykningerne i Københavns Universitets for-
hal og festsal. i: Universitas. Kunst fra samlingen
på Københavns Universitet, Boris Otovic (red),
s. 19-26, København 1996.

Kaspersen S.: Orø-Korset + Gundeslevmagle-Kor-
set. The Orø Cross + The Gundeslevmagle
Cross = Cat.No. 97 + 98. i: Byzantium – Late
Antique and byzantine art in Scandinavian col-
lections, Jens Fleischer, Øistein Hjort, Mikael
Bøgh Rasmussen (udg), s. 120-124, København
1996.

–: Billede og æstetik i middelalderen. i: Kunst og
Æstetik, Stig Brøgger, Otto Jul Pedersen (udg),
s. 37-78, København 1996.

–: Billedkunst og unionsideologi. i: Margrethe 1.,
Nordens frue og husbond – Kalmarunionen
600 år, Poul Grinder-Hansen (udg), s. 228-33,
København 1996.

–: Indlevelse og nerver. Humaniora 10/4, s. 19-24,
København 1996.

Lumbye Sørensen A.: Tre samtaler med Michael
Kvium, Christian Lemmerz og Erik A. Frandsen
i KLF, Arken Museum for moderne Kunst, Is-
høj. Institutpublikation 1996, s.

–: Spejlbilleder i Selvidentifikation. Kunst fra Skt.

Petersborg, Sophienholm, Lyngby. Institutpub-
likation 1996, s.

–: Strategi for drøm og fantasi. En introduktion til
Ilya Kabakov og hans totalinstallationer i Ilya
Kabakov – Storyteller, Portalen, Greve. Passe-
partout 4. årg., nr 7, s. 11, 1996.

–: ’Hot Zone’ i Hot Zone, Skovhuset, Værløse. In-
stitutpublikation 1996, s.

Marcussen M.: Leonardo da Vinci og naturviden-
skaberne. i: Kunst og Æstetik, s. 29, København
1996.

–: Krystallisationsteorien og stilleasien i Alois
Riegls forfatterskab. Nordisk Estetisk Tidskrift
15, s. 14, Uppsala 1996.[961]

Institut for Litteraturvidenskab

Forskningsvirksomhed:
Instituttets centrale forskningsområder er dels lit-
teraturhistorie, litteraturteori og tekstanalyse, dels
moderne kultur. Fagets traditionelle dimensioner
– kritiske og historiske studier i perioder, genrer,
forfatterskaber og enkeltværker – har fortsat høj
prioritet, hvortil kommer beskæftigelsen med en
række grundlagsproblemer i litteraturteori og kul-
turanalyse. Arbejdet inden for området kulturhi-
storie og kulturanalyse orienterer sig overvejende
mod det moderne kulturunivers og de tværfagligt
anlagte teori- og metodeproblemer på feltet.
Forskningen er kendetegnet ved et internationalt
perspektiv i emneområder og teoretisk oriente-
ring.

Til instituttet er knyttet Center for Urbanitet og
Æstetik, ledet af Martin Zerlang.

Forskningsprojekter:

Litteraturteori
Brug og misbrug. Nietzsche i nyere filosofi og lit-
teraturteori (Egebak). Litterær deskription (Sva-
ne).

Litteratur- og kritikhistorie
De levandes land: Sex essäer om det konkreta i lit-
teraturen (Schönström). Den tidlige romantiks
tekst-og billedformer; Dannelsesrejse og rejselitte-
ratur (Svane). Erfaringsbegrebet fra Baudelaire til
Proust og Benjamin; Den moderne tyrkiske ro-
man fra socialkritik til identitetsreflektion; Moder-
ne tysk litteratur efter murens fald (Goldbæk).
Gnostisk-anikæiske tankemønstre i nyere europæ-
isk litteratur (Hansen). Litteratur, viden og histo-
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rie – om vidensformernes- og kunstarternes syste-
matik fra antikken til 1800; Tekst, tolkning og hi-
storicitet – om fortolkningsstrategier i moderne
litteraturvidenskab (Sørensen). Litterær tid- og
rumfremstilling i det 19. og 20. århundrede (Tyg-
strup). Magisk realisme – Mellem tradition og mo-
dernitet i latinamerikansk prosalitteratur (Zer-
lang). Ordene og tingene (bl.a. Ezra Pound, Er-
nest Fenollosa og Roland Barthes) (Ørum). Poe-
tik – En undersøgelse af den filosofiske æstetik og
poetik i såvel tradition som nyere tænkning med
udgangspunkt i den danske poetikdiskussion i
dette århundrede (Lyngsøe). Romantikkens for-
fatterinder (Busk-Jensen). 

Forfatterskaber og enkeltværker
Heinrich von Kleists forfatterskab og den animal-
ske magnetismes antropologi (Hansen).

Kafka den Umulige. Franz Kafkas forfatterskab
med fokus på forandringerne i forfatterskabets
forløb under hensyn til biografiske forhold (Ege-
bak). Søren Kierkegaard – Romantik som beher-
sket moment (Holm). 

Mentalitetshistorie og kulturstudier
Byen i byen – Om det spektakulæres æstetik (Zer-
lang). Byens indbrud i kunsten, kunstens udbrud i
byen. Urbanistisk æstetik i dansk og international
samtidskunst (Petersen). Den oversete by – studi-
er i den metropolitane visualitet (Reeh). Det po-
pulære musikteater efter 1968 (Eigtved). Fotogra-
fi og personlig historiefortælling i moderne billed-
kunst (Sandbye). Fremstilling af karakteristiske re-
aktioner på moderniseringsprocessen i litteratur,
kunst og filosofi, arbejdstitel: Imagining Moderni-
ty; Den urbane livsverden: Byen som tolknings-
rum og repræsentationer af byerfaring (Madsen).
Postmodernisme-begrebets ide- og socialhistorie
(Sestoft). Skulpturkategoriens historie og ontolo-
gi (herunder bl.a. tingsbegrebet hos især Rainer
Maria Rilke, Martin Heidegger og Michel Serres);
Den fænomenologiske æstetik (bl.a. Maurice Mer-
leau-pontys forfatterskab) – om alternativer til de
forskellige sociologiske og historiske tilgange til
det æstetiske; Den danske maler Anna Anchers
produktion med særligt henblik på spørgsmålet
om realismen i maleriet (Bogh). Tankemønstre i
nyere europæisk litteratur (Hansen).

Forskningsophold og studierejser:
Busk-Jensen: Haworth 26. – 28.8. (Brontëstudier).
Egebak: Prag april-maj (Franz Kafka). Goldbæk:
Ophold i februar på det svenske forskningsinstitut
i Istanbul. Ophold i juli på Internationales Über-
setzerkollegium i Straelen/Tyskland. Holm: Hos
prof. Michael Theunissen ved Freie Universität,
Berlin oktober 1995-marts 1996. Madsen: Forsk-

ningsophold ved Columbia University, New York,
1995-96. Petersen: New York. 14. – 27.5. Reeh: Ber-
lin, 2. – 5.5. Frankfurt am Main, 25. – 30.7. Paris,
27. – 31.12. Østergaard: Paris, 7. – 14.9.

Kongresdeltagelse og forelæsninger:
Bogh: Monumentets tid, seminaret Pladsen og
monumentet – set i farten, Kunstakademiet i Kø-
benhavn, 28.11. Busk-Jensen: Oplæg om Tove Dit-
levsen i workshop om Nordisk kvindelitteraturhi-
storie bd. 3 ved den 6. kongres for Kvinde- og
kønsforskning i Danmark, København 19.4. Selv-
fremstilling og genre ved Camilla Collett-Symposi-
et 9. – 12.5., Institut for nordistikk og litteraturvi-
tenskap, Oslo Universitet. Foredraget: Den forråd-
te læser – Amalie Skram intertekstuelt betragtet
ved Amalie Skram-symposiet 18.10., Nordisk inst.,
Bergens Universitet og ved seminar om Amalie
Skram på Schäffergården 26.10., Fondet til Norsk-
Dansk samarbejde. Re-Visioning the Other’s Text
– Intertextuality in George Sand ved seminaret
Gender, Writing and Women as Authors 14.11.,
Inst. for Litteraturvidenskab, KU. Eigtved: Delta-
gelse i symposiet Theatre in Multicultural Society,
på Louisiana, 9. – 11.5. Deltagelse i konferencen:
Popular Music: Sociology vs. Aesthetics, Brooks
College, Oxford 26.10. Deltagelse i konferencen:
The Urban Life World 1. – 3.11. Paper: Musical
(Theatre) as Equipment for Urban Living.  Delta-
gelse i NorFa-Seminar i Stockholm: Nordisk Mu-
sikteater Forskning: Mål – metoder og materialer,
21. – 23.11. Oplæg: Populært musikteater. Gæste-
forelæsning: Den Ornamenterede Massekultur, på
Musikvidenskabeligt Institut, på kurset Det store
skel. Gæsteforelæsning: Den klassiske filmmusical
på Musikvidenskabeligt Institut, på kurset Musik
og billeder. 2 forelæsninger på Culture University
96, 9 ugers kursus, arrangement af Kbh. Univ. Kul-
turby 96 m.fl. 19.7.: The Rock Ritual. 24.7.: Style-
Image-Youth. Gæsteforelæsning: Popkultur & mu-
sikkultur, Inst. for Kunsthist., på kurset Storbyen
som erfaringsrum i det 20. årh’s kunst. Gæstefore-
læsning: Berlin – varietéen og storbylivet, på Inst.
for Teatervidenskab, på Berlin Seminar. Goldbæk:
Forelæsning om Walter Benjamin på Odense Uni-
versitet, maj. Forelæsning om Marshall Berman og
moderne kultur på sociologisk institut, februar.
Hansen: Gæsteforelæsninger ved Kunstakademi-
ets seminar Pladsen og monumentet set i farten,
indlæg med titlen: Barokkens mentale rum.
Holm: Kongresdeltagelse: Papers ved The Mea-
ning of Meaning it, arrangement af Søren Kierke-
gaard Research Center, København, maj. Samt ved
Romanticism in Theory, arrangement af Forsk-
ningsnetværket for litteraturkritik og romantikstu-
dier, København, juni. Lyngsøe: 28.6., Nordensk
Biskops Arnö (Bålsta, Sverige): Elementær poetik,
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20.11., Krabbesholm Højskole: Æstetik og poetik.
Madsen: Ved stiftende møde for Nordic Society
for Comparative Literature, Odense, oktober. Ved
seminar om Walter Benjamin, Oslo, november:
Benjamin and the Epic. Ved seminar i anledning
af udstilling af Hodler på Køge Skitsesamling, de-
cember: Fluidity, Femininity, and the Ego. Delta-
gelse i Modern Language Associations årsmøde,
Washington D. C., december. Petersen: Internati-
onal Conference: Art + Architecture, Egebjerg-
gård, Ballerup, 29. – 31.5.: Workshopledelse.
Forskningsinternat under CfU&Æ, Berlin, 2. –
5.5.: Et Ikarosblik på byen. Konferencen The Ur-
ban Lifeworld. Formations – Perceptions – Re-
præsentations, København, 1. – 3.11.: Barbara
Kruger and Jenny Holzer at Times Square. Semi-
naret Pladsen og monumentet – set i farten, ar-
rangement af CfU&Æ og Det kgl. danske Kunsta-
kademi, København, 25. – 27.11.: På flygtighedens
og stedløshedens betingelser. Center for Kultur-
forskning, Aarhus Universitet, forelæsning, den
4.12.: Blikkets Ikarosfald. Bykortlægning og tab af
overblik hos Gerhard Richter, Jesper Christiansen
og Kathy Prendergast. Reeh: På Arkitektskolen i
Århus, marts, Om at opleve byen – med alle sanser
og Byens lyde mellem støj og musik. Leder af
workshop smst. Seminar i Berlin, arrangeret af
Center for Urbanitet & Æstetik, maj: Byen set fra
luften – hos Antoine de Saint-Exupéry. Fore-
læsningen Siegfried Kracauer und die Stadt,
Frankfurter Benjamin-Vorträge ved Philosophi-
sches Kolloquium (Universität Frankfurt), Litera-
turhaus, Frankfurt am Main, 28.6. Discussant ved
åbning af udstillingen ANGST: Cartography
(Field of Dreams) ved Mojdeh Baratloo & Clifton
Balch, Kunstakademiets Arkitektskole, 18.9.
Gæstekritiker ved Sommerakademi for Byarkitek-
tur – Studier i storskala-arkitektur, 27.9., Skazki Ar-
kitekturforum i samarbejde med Kunstakademi-
ets Arkitektskole. Deltagelse i konferencen The
Urban Life World: Formation – Perception – Re-
presentation: Copenhagen and New York Compa-
red; 1. – 3.11., Københavns Universitet, med fore-
draget Rasmussen Overlooking Copenhagen. Del-
tagelse i seminaret Pladsen og monumentet,
Kunstakademiet, Charlottenborg, København, 25.
– 27.11., med forelæsningen Plads til monumen-
tet – Paul Virilio: Farten, inertien, stedet. Sandbye:
Forelæsning Photographic anamnesia – on the ap-
propriation of old photographs in contemporary
art ved symposiet Gottorfer Gespräche, 1. Ars Balt-
ica Triennial of Photographic Art, Schleswig,
april. Forelæsning Fotografisk anamnese ved sym-
posiet Konstens Tid, Nordiskt Sällskap för Inter-
art-Studier, Kbh. april. Forelæsning på Kunstaka-
demiet i København, april, som led i forelæsnings-
rækken Foredrag og samtaler om fænomenet fo-

tografi. Schönström: 30.4. Forelæsning med titlen
Kvinnan, teatern och det moderna på Ensemble-
teatern i Malmö. Sestoft: Forelæsninger Georges
Perecs byer, Urbanitet & Æstetik, KUA, 8.10.
Georges Perec et la critique journalistique, sémi-
naire de l’Association Georges Perec, Université
de Paris VII, 13.4. Konferencedeltagelse med fore-
drag: Perec et le postmodernisme américain i Col-
loque Georges Perec, Cluj-Napoca, Rumænien,
oktober. Stjernfelt: Arkitektskolen i Århus, febru-
ar, om bevaringspolitik. Funktionel grammatik-
kredsen, KUA, marts, om valensgrammatik. Urba-
nitet og Æstetik internatseminar, Berlin, april, om
Ernst Jüngers Berlin. Ph.D.-seminar på Sandbjerg,
maj, om termodynamiske metaforer. Internatio-
nalt seminar om Jorge Luis Borges, Rio de Janei-
ro, august-september, om generalitet i litteratur-
teorien. Seminaret Fænomenologi og rum, Urba-
nitet og Æstetik, oktober, om Peirces rumopfattel-
se. Filosofisk foredragsforening, Odense, decem-
ber, om valensgrammatik og radikalkonservatis-
me. Svane: Romantic Poetics and Nature ved nor-
disk Ph.D.-kursus Literature’s Nature, Holluf-
gaard, Odense Universitet, 26. – 30.8. Billede og
arabesk i den romantiske fortælling hos Tieck un-
der forskningsnetværket Litteraturkritik og Ro-
mantikstudiers foredragsrække, Odense Universi-
tet, 15.4. Tygstrup: Deltagelse i seminarerne Der
New Historicism in der skandinawistischen Litera-
turwissenschaft, Ludwig-Maximilians-Universität,
München, november, Monumentet og pladsen,
Det kongelige danske Kunstakademi, november.
Gæsteforelæsninger: Nordisk Institut, RUC, april,
forskeruddannelseskurset i Humanistisk Viden-
skabsteori, HF, KU, april og oktober, Institut for
nordistik og litteraturvitenskap, Universitetet i
Trondheim, april, Historisk-filosofisk Fakultet,
Universitetet i Trondheim, april, forskeruddan-
nelseskurset i Kulturvidenskabelig Teori, HF, KU,
september, Institut for statskundskab, Aarhus Uni-
versitet, september. Zerlang: Rummets poetik, v.
Arkitektskolen i Aarhus, 3.1. Orientalismen i Dan-
mark, Moesgaard Museum, 31.3. Monument or ni-
che? The university in-/outside Copenhagen, kon-
ferencen Urban Universities and their Cities, Am-
sterdam Universitet, 27. – 29.3. The City Within
the City: The Aesthetics of the Spectacular, v. kon-
ferencen Victorian Spectacles, The Northeast Vic-
torian Studies Association Annual Meeting, Villa-
nova University, 12. – 14.4. Masseuniversitet og
moderne kultur, v. Københavns Universitets Kul-
turbyarrangementer: Festforelæsninger over te-
maet Universitetet og byen, 24.4. Urbanity and
Aesthetics, v. konferencen Art + Architecture, Bal-
lerup 29. – 31.5. Visuel kultur i Danmark i det 19.
århundrede, v. Germanisches Seminar, Universität
Hamburg, hhv. 18. – 19.4. og 23. – 24.5. Monu-
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ment eller nisch? Apropå en pågående debat om
universitetet i eller utanför Köpenhamn, v. konfe-
rencen Universitetet i staden, 9.5. arrangement:
Centrum för Byggnadskultur i samarbejde med
Chalmers tekniska högskola og Göteborgs Univer-
sitet. Culture and Communication, v. Cultural
University 96, 15.7. The City as Metaphorical Con-
struct (workshop-leader), v. konferencen The City
as Cultural Metaphor, arrangement The Danish
Network for Metaphor, Culture and Cognition og
Center for Urbanitet og Æstetik. Hvorfor har vi
byer, v. konferencen Byudvikling og velfærd, 1. –
3.9., Den kommunale Højskole i Grenå, arrange-
ment Amternes og kommunernes forskningsinst.,
Statens byggeforskningsinst., Socialforskningsinst.
Salman Rushdie og magisk realisme, v. Kursus for
engelsklærere i gymnasiet om Indien, 18. – 21.9.,
Magleås højskole. Pariser-panorama, v. Kunstaka-
demiets Arkitektskole, afd. 3 C, 30.9. Pladsen i den
moderne by, v. årsmøde for geografistuderende,
RUC, 25. – 27.10. Strandparken kulturhistorisk
set, Kunstakademiets Arkitektskole, 5.11. Byens
pladser, v. forelæsningsrække om det 20. århun-
drede på Danmarks Designskole, 6.11. Urbanitet
og æstetik, v. symposiet Urbanitet og identitet,
Nordplan, Stockholm, 7. – 9.11. London i Lon-
don. Om Colosseums London-panorama (1829)
og det spektakulæres æstetik, Æstetisk seminar, ar-
rangement Center for Kulturforskning, ÅU 20.11.
Oplæg v. Høring om kunst, demokrati og det of-
fentlige rum, Charlottenborg, arrangement Aka-
demirådet, 27.11. Videnskabernes København, af-
slutning og opsummering, v. Konference om Vi-
denskabernes København, 29.11., arrangement
Den danske Nationalkomité for Videnskabshisto-
rie og Videnskabsfilosofi, Statens humanistiske
Forskningsråds åbne netværk for Videnskabshisto-
rie og Videnskabsfilosofi samt Center for Urbani-
tet og Æstetik. Oplæg om Frederiksberg på Frede-
riksberg Rådhus i anledning af bogen Frederiks-
berg fra gaden, 23.10. Ørum: Foredrag The Philo-
sophical Body på seminaret Today’s Body of Body
Art i tilknytning til udstillingen Kroppen som
Membran på Kunsthallen Brandts Klædefabrik i
Odense 3.2.

Seminarer og lignende:
Eigtved: 2 forelæsninger på, samt arrangementet
af seminaret Musicals – urban mytologi og spekta-
kulær spekulation, Inst. for Teatervidenskab, Kø-
benhavns Universitet. Planlægning og afvikling
(m. Petersen) af seminaret Berlinerbilleder – erin-
dring og transformation 26.4. på KUA. Planlæg-
ning og afvikling (m. Petersen) af 3-dages inter-
natseminar i Berlin for Center for U & Æ 3. – 5.5.
Bogh: (S.m. Tygstrup) Ph.D.-seminaret Æstetisk
videnskabsteori, KUA, 29. – 30.4, med forelæsning

om Maurice Merleau-Ponty og æstetikken. Busk-
Jensen: Seminaret Gender, Writing and Women as
Authors, Inst. for Litteraturvidenskab, KU, 14.11.
Madsen: Arrangør (s.m. professor Richard Plunz,
Columbia University) af konference om The Ur-
ban Life World: Formation – Perception – Repre-
sentation, København, november. Stjernfelt: Fæ-
nomenologi og rum, Urbanitet og æstetik, okto-
ber (s.m. Anders Michelsen). Roman Jakobson
Centenary, internationalt seminar på KUA (s.m.
Center for Semiotik, Århus, Frans Gregersen og
Martin Skov), oktober 96. Svane: Arrangør (med
Lis Møller, Odense Universitet), af konference Ro-
manticism in Theory, Schæffergården 28. – 30.6.
Arrangør (med Lis Møller) af seminaret Dark Ro-
manticism, Aarhus Universitet, 30.9. Arrangør
(med Lis Møller) af foredragsrække (forår og efte-
rår) under forskningsnetværket Litteraturkritik og
Romantikstudier. Petersen: Berliner-billeder –
erindring og transformation. Seminar om Berlin,
26.4.

Forskningsinternat i Berlin for CfU&Æ, 2. – 5.5.
Begge i samarbejde med Eigtved. Zerlang: Semi-
naret Representing London, Center for Urbanitet
og Æstetik, 10. – 11. juni. Seminaret The City Now.
Signs of Presence, Signs of Dynamics, Center for
Urbanitet og Æstetik i samarbejde med Kunstaka-
demiets Arkitektskole, 13. sept. 

Forelæsningsrækker for Center for Urbanitet
og Æstetik, efterår 95 og forår 96. Konference om
Videnskabernes København, 29.11., arrangemen-
tet Den danske Nationalkomité for Videnskabshi-
storie og Videnskabsfilosofi, Statens humanistiske
Forskningsråds åbne netværk for Videnskabshisto-
rie og Videnskabsfilosofi, Center for Urbanitet og
Æstetik. Ørum: Endagesseminar om Modernitet
og historie 17.4. Body and Gender in Visual Art,
Internationalt seminar 21. og 22.5.

Udenlandske gæsteforelæsere:
Christine Boyer, USA, Horace Engdahl, Sverige,
Arne Melberg, Norge, Daniel Birnbaum, Sverige,
Natali Depraz, Frankrig, Ronald Jones, USA, Ste-
fan Jonsson, USA, Michail Iampolski, USA, Anne
Longuet Marx, Frankrig, Ian Reader, (NIAS) Eng-
land.

Redaktionelle hverv og anden forskningsrelate-
ret virksomhed:
Bogh: (S.m. Niels Marup, Kunsthistorie), gæstere-
daktør på temanummer af tidsskriftet Periskop
om fænomenologi og billedanalyse. Medlem af re-
daktionskomité for tidsskriftet Argo. Busk-Jensen:
I redaktionen af tidsskriftet K&K. Konsulent ved
Den Store Danske Encyklopædi. Goldbæk: Konsu-
lent i tyrkisk litteratur for det danske nationallek-
sikon. Holm: Oversættelse af og forord til Frie-
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drich Nietzsche: Tragediens fødsel. Madsen: Med-
lem af International editorial board ved den en-
gelske årbog Comparative Criticism. Udgiver af
Walter Benjamin: Fortælleren og andre essays.
Stjernfelt: I redaktionen af KRITIK. Svane: Redak-
tion (med Lis Møller) af 2 antologier under Litte-
raturkritik & Romantikstudier: Romanticism in
Theory og unavngiven antologi. Redaktion (med
Lis Møller) af Litteraturkritik & Romantikstudiers
Skriftrække. Tygstrup: Konsulent for Norges
Forskningsråd. Zerlang: Gæsteredaktør af tids-
skriftet K&K 82, temanummer om Urbanitet og
Æstetik. Advisory editor v. tidsskriftet Nineteenth-
Century Contexts. An Interdisciplinary Journal.
Leder af Center for Urbanitet og Æstetik. Ørum:
Medlem af redaktionskomiteen på tidsskriftet Øje-
blikket. Medlem af Statens Litteraturråd. Medlem
af Sonning Prisudvalget. Østergaard: Medarbejder
ved Danmarks Nationalleksikon (Den store dan-
ske Encyklopædi). Dalgreen, Hansen og Holm ud-
giver antologien Læserens Åndedrag. Petersen og
Zerlang er medredaktører af publikationen Me-
mento Metropolis. Holm, Stjernfelt og Tygstrup
er medlemmer af redaktionen for bogserien Mo-
derne Tænkere (Gyldendal). Goldbæk og Svane
er medredaktører af bogserien Teori og Æstetik
(Museum Tusculanum). Goldbæk, Holm, Svane
og Tygstrup er medlemmer af redaktionen af tids-
skriftet Ny Poetik.

Ph.D.-uddannelsesaktiviteter
Medarbejdere ved instituttet har arrangeret føl-
gende forskeruddannelseskurser: Litteraturviden-
skabeligt forskerseminar (Tygstrup), Æstetisk vi-
denskabsteori (Bogh og Tygstrup), Kulturviden-
skabelig teori (Madsen). Fil.dr. Aris Fioretos
(Stockholm/Yale) har som Danvis-stipendiat (fi-
nansieret af Forskerakademiet) arrangeret 3 semi-
narer om Hungerkunst, Små former og Översät-
ning samt organiseret det internationale symposi-
um Monstrosities. Et antal af instituttets medarbej-
dere har undervist ved forskeruddannelseskurser
i Danmark og Skandinavien. Tygstrup er medvej-
leder for Forskerakademi stipendiat i Paris. Mad-
sen er medvejleder for Forskerakademi stipendiat
ved UC Berkeley samt for Ph.D. studerende ved
New York University. Endelig har instituttet stillet
vejledning til rådighed for Ph.D.-studerende fra
andre institutter.

Eksterne bedømmelsesudvalg:
Eigtved: Opponent på artikelsamlingen Landska-
bets billeder, på Afdelingen for Landskabsarkitek-
tur, Kunstakademiets Arkitektskolen. Madsen:
Ph.D.-bedømmelse, Idehistorie, Aarhus Universi-
tet. Sandbye: Kulturministeriets Fotografiske Bog-
pris (formand for bedømmelsesudvalget). Tyg-

strup: Adjunktbedømmelse, Nordisk Institut, Aar-
hus Universitet; bedømmelse af Ph.D.-afhandling,
Institut for litteraturhistorie, Aarhus Universitet.
Schönström: Fakultetsopponent på doktorafhand-
ling ved Litteraturvetenskapliga institutionen vid
Stockholms Universitet. Ørum: Bedømmelsesud-
valg lektorstilling ved Litteraturvidenskab: Oden-
se Universitet.

Bibliotek for Litteraturvidenskab og Moderne
Kultur
Biblioteksudvalg: Hansen og Bogh.
Administration: Jallberg.

Stab:
VIP:
Beck, Steen: Amanuensis; Bogh, Mikkel: Adjunkt;
Bronfen, Elisabeth: Gæsteprofessor; Busk-Jensen,
Lise: Lektorvikar; Bø-Rygg, Arnfinn: Gæsteprofes-
sor; Duelund, Peter: Forskningslektor; Egebak, Jør-
gen: Lektor; Eigtved, Michael: Ph.D.-studerende;
Fastrup, Anne: Ph.D.-studerende; Fioretos, Aris:
Forskningsadj.; Goldbæk, Henning Mathis: Lektor-
vikar; Hansen, Uffe: Lektor; Holm, Isak Winkel:
Ph.D.-studerende; Lund, Henrik Stampe: Ph.D.-
studerende; Lyngsø, Niels: Ph.D.-studerende; Mad-
sen, Peter Aage: Professor; Michelsen, Anders Ib:
Amanuensis; Moretti, Franco: Gæsteprofessor; Ols-
son, Anders: Gæstelektor; Petersen, Anne Ring:
Ph.D.-studerende; Reeh, Henrik: Forskningslek-
tor; Røsing, Lilian Munk: Ph.D.-studerende; Sand-
bye, Mette: Ph.D.-studerende; Schonstrom, Rikard:
Lektorvikar; Schølhammer, Karl E.: Gæsteamanu-
ensis; Sestoft, Carsten: Ph.D.-studerende; Svane,
Marie-Louise: Lektor; Sørensen, Hans M.: Lektor-
vikar; Thau, Carsten: Lektor (orlov; Tygstrup, Fre-
derik: Lektor; Winther, Ida Wentzel: Amanuensis;
Zerlang, Martin: Lektor; Ørum, Tania: Lektor;
Østergaard, Anders: Lektorvikar.

TAP:
Ahler, Yvette:  Assistent; Jallberg, Annette: Overas-
sistent; Kristensen, Karin Cordes: Assistent; Ny-
gaard, Ina Byskov: Kontorassistent; Soewarta, Agus
Djaja: Studerende; Sørensen, Ellen: Overassistent;
Torp, Hanne Christa: Overassistent.

Specialer:
Andersen, Regine Maria Wowk: »Jeg ødipudser

mine briller« – en analyse af Franz Kafkas ro-
manfragment »Der Verschollene« med henblik
på en afdækning af hovedpersonen Karl Ross-
manns kønsidentitet.

Blom, Jørgen: Børnenes holocaust som erin-
dringslitteratur.

Hansen, Rikke Maria Rosenberg: Passagen.
Harr, Erik: Fortidens skygge: En analyse og sam-
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menligning af forholdet mellem kilde, budbrin-
ger, vidnesbyrd og opofrende efterkommer i
jødisk-religiøs kulturtradition og i Elie Wiesels
forfatterskab.

Held, Katarina: Bret Easton Ellis’ forfatterskab –
et portræt af the twentysomething i 1980’ernes
USA.

Koch, Louise Langhoff: Litteratur som lidenskab.
Larsen, Berit Anne: Passagen.
Lubecker, Nikolaj Frederic: Den vidunderlige kri-

se. En analyse af Stéphane Mallarmés digt »Un
coup de dés jamais n’abolira le hasard«.

Madsen, Marianne Gyrup: Pia Tafdrups lyriske
forfatterskab i 1980’erne.

Meiner, Carsten Henrik: Spejlets tale. Stilistisk for-
nuftskritik fra Kant til Barthes.

Meisner, Anne Vittrup: PALIO – paradoks og pa-
radigme.

Olsen, Birgit: Velfærdsstatens krise – socialdemo-
kratiets krise?

Sangild, Torben Groth: Støjrock og støjens æste-
tik.

Strøm, Niels Martin Haastrup: Systemet og for-
søget – en sammenlignende analyse af Leibniz
og den ældre Goethe.

Vestdam, Torben: Om kulturmanagement: forsøg
på orientering som bidrag til postmoderne dis-
kontinuitet.

Zangenberg, Mikkel Bruun: Romanens transfor-
mative mellemrum – om »Finnegans Wake« og
den moderne avantgarderomans problematik.

Publikationer:
Andersen N.M., Busk-Jensen L., Holmgaard J.F.J.:

Kommenteret oversættelse med forord af: M.M.
Bakhtin: Teksten som problem i lingvistik, filo-
logi og andre humanistiske videnskaber. Forsøg
på en filosofisk analyse. Kultur og Klasse 23. år-
gang, nr. 1, s. 43-70, Holte 1995.

Busk-Jensen L.: Bellman og det Heibergske hus.
Magasin 10. årgang nr. 4, s. 40-52, København
1996.

–: Damer og dæmoner. Anmeldelse af V. Schrø-
des: Dæmoni og dannelse. Kritik 120, s. 75-78,
København 1996.

–: Slags, køn og Campion. i: Læserens åndedræt,
Uffe Hansen, Lilian Munk Dahlgreen, Isak Win-
kel Holm, s. 9-24, København 1996.

–: Erindringens labyrint. Om Tove Ditlevsen. i:
Vide verden, Elisabeth Møller Jensen, s. 482-
493, København og Stockholm 1996.

–: Dickinson, Ditlevsen, Edgeworth, Eliot, I. og M.
Fibriger m.fl. i: Den Store Danske Encyklopædi
bd. 4-6, Lise Busk-Jensen, Lise Busk-Jensen, s. 9,
København 1996.

–: Litteraturhistoriens nytte. Ny Poetik 6, s. 7-16,
Odense 1996.

Duelund P.: Spillet om ophavsretten. København
1996, 331 s.

Egebak J.: Passivitetens glorie? Sofokles-receptio-
nen hos Nietzsche. i: Læsernes åndedrag, Uffa
Hansen, Lilian Munk, Dahlgreen, Isak Winkel
Holm, s. 147-68, København 1996.

Eigtved M.: Popular Musical Theatre as Auditory
Mirror. i: Popular Music Studies in Seven Acts, T.
Hautamäki, T. Rautiainen, s. 68-79, Finland 1996.

–: Søndag i en park med Sondheim og Seurat. K &
K 82, s. 116-37, Danmark 1996.

–: Dansemus og digtermasker – Kunstneren som
motiv i Gustav Wieds satyrspil Dansemus.
Spring 10, s. 99-118, København 1996.

–: Variet’ens Genfødsel. Teater – ET 78, s. 14-17,
København 1996. 

Goldbæk H.: Introduktion til Durs Grünbein. i:
Poesi 96, Janus Kodal, Henrik Fuglsang, s. 8, Kø-
benhavn 1996.

–: Hjemstavn er lukket land – Sarah Kirch som læ-
ser af Theodor Fontane. i: Læsernes åndedrag,
Uffe Nansen, o.a., s. 16, København 1996.

–: Spejets ødelæggelse – Orhan Pamuk og den
moderne tyrsiske Roman. Kritik 122/96, s. 10,
København 1996.

–: Refleksioner over Durs Grünbeins lyrik. Den blå
Port 36, s. 10, København 1996.

–: Berlin. Flaneur de la Niut. Passage 22, s. 16,
Århus 1996.

Hansen U.: Læserens åndedrag. En antologi om
den læsende digter og den digtende læser (Re-
digeret af Lillian Munk Dahlgreen, Uffe Han-
sen, Isar Winkel Holm. København 1996, 288 s.

–: Læserens vejrtrækning om Olof Lagercrantz
»Agnes Charlotta«. i: Læserens åndedrag, Lil-
lian Munk Dahlgreen, Uffe Hansen, Isak Wine-
kl Holm, s. 24, København 1996.

–: 1) Dobbeltgænger. 2) von Droste-Hülshoff, An-
nette. i: Den Store Danske Encyklopædi, s. 2,
København 1996.

Holm I.W.: Herskerens stemme – Kierkegaard
som erotisk læser af Aristophanes’ skyerne. i:
Læserens åndedrag, Uffe Hansen, Lilian Munk
dahlgreen, Isak Winkel Holm, s. 288, Køben-
havn 1996.

–: Om tragediens fødsel. i: Tragediens fødsel, Frie-
drich Nietzsche, s. 164, København 1996.

Lund H.S.: »Kunstens negative sandheder«. Anmel-
delse af Svelle Raffnsøes »Filosofisk æstetik« i Kri-
tik nr. 123. Kritik 123, s. 79-80, København 1996.

Lyngsø N.: Virvar og intet – en note om Serres’ ka-
osbegreb. Prismer Forår, 13. årg., s. 5, Århus
1996.

–: Kølig ekstase – et essay om kognitiv kunstople-
velse. Louisiana Revy 36. årg., nr. 3, s. 5, Humle-
bæk 1996.

Madsen P.: En ny gysen – kollegiale Baudelaire-
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læsninger. i: Læserens åndedrag, Uffe Hansen,
Lilian Munk Dahlgreen, Isak Winkel Holm, s.
127-146, København 1996.

–: Om Walter Benjamin. i: Fortælleren og andre
essays, Walter Benjamin. Udvalg og forord ved
Peter Madsen, s. 5-36, København 1996.

–: Skyskraberen – et arvestykke. i: Memento Me-
tropolis, Annesofie Becker, m.fl., s. 192-208, Kø-
benhavn 1996.

–: Den store stad. i: Københavner romaner, Mari-
anne Barlyng, Søren Schoun, s. 59-82, Køben-
havn 1996.

–: J. P. Jacobsens fin-de-siècle. i: Litteratur og
Kjønn i norden, Helga Kress, s. 396-401, Rey-
kjavik 1996.

Michelsen A.: Facaden som overgangsfænomen. i:
Frederiksberg fra gaden, Troels Degn Johans-
son, s. 34-41, København 1996.

–, Zaya O.: Interzones. A work in progress. i: In-
terzones. A work in progress, Octavio Zaya, An-
ders Michelsen, s. 9-17, Madrid 1996.

–: Velfærd og rædsel. i: Safe condition, document
in the past perfect, Lars Mathisen, Anders Mi-
chelsen, s. 35-56, København 1996.

–: Nuet – det polare rum – en tolkning. i: Billeder
fra det fjerne. Videnskabelig visualisering – en
antologi/Images from afar. Scientific visualizati-
onn, Anders michelsen, Frederik Stjernfelt, s.
19-29, 149-159, København 1996.

Michelsón A.: »En søvn eller mareridt hvoraf intet
kan vække os«. i: Nemo. Drømmen on det ny
menneske, Elisabeth Delin Hansen, s. 30-49,
København 1996.

Petersen A.R.: Jens Haaning: Arabiske vittigheder
(s. 58), Per Kirkeby: Uden titel (s. 70-73), Scale
Art: Stig Brøgger, Hein Heinsen og Mogens
Møller; Dan 355 Co. (s.94-97). i: City Space.
Skulpturer og installationer udført til Kbh. 96,
Anette Østerby, s. 58-61,70-73,94-97, Køben-
havn 1996.

–: At tage ved lære af Times Square. Nogle be-
tragtninger over forholdet mellem storbyen og
samtidskunsten. Kultur & Klasse 82, 24. årg. nr.
2, s. 87-115, København 1996.

–: Et ikarosblik på labyrentbyerne. i: Memento
Metropolis, Annesofie Becker, Helle Rafn,
Anne Ring Petersen, Martin Zerlang, s. 86-101,
København 1996.

Reeh H.: »Urban Phantasmagorias between Cultu-
ral management and City Culture«. Arbejdspa-
pirer, Center for Urbanitet & Æstetik, KU 23m,
s. 10-20, København 1996.

–: Réécriture du concept de blasement; Georg
Simmel face a l’urbanité moderne. i: Georg
Simmel et les normes Sociales, Jean-Marie Bald-
ner, Lucien Gillar (red.), Jean-Marie Baldner,
Lucien Gillar (red.), s. 131-141, Paris 1996.

–: »Fly til den oversete by – visuel sansning og ur-
ban erfaringsdannelse hos Antoine de Saint-
Exupéry«. K & K 82, Vol. 24, Nr. 2, s. 59-86, Kø-
benhavn 1996.

Sandbye M.: Fotografiske anamnese – fotografiets
indeksikalitet og temporalitet som strategi i
samtidskunsten. Kritik 122, s. 55-67, København
1996.

–: Fotografiske fortællinger – om erindring og
genskrivning af historien ved fotografiets hjælp.
Udsyn 1, s. 8-13, København 1996.

Schönström R.: Diktarnas försvarstal: Strindberg,
Per olov Enquist och förförelsens ängel. i: Litte-
ratur og kjønn i norden. (Foredrag på den XX.
studiekonferense i IASS arrangert av Institut for
Litteraturvidenskab, Islands Universitet, Reykja-
vík, Helga Kress, s. 257-270, Reykjavík 1996.

–: Psykoanalysen kommer till korta inför litteratu-
ren (Recension av Cecilia Sjöholms doktorsav-
handling Föreställningar om det omedvetna).
Svenska Dagbladet, Avis 11.6.1996, s. 5, Stock-
holm 1996.

–: Konsten som ett redskap för att försköna mil-
jön. (Recension av en utställning om William
Morris). Svenska Dagbladet, Avis 1.6.1996, s. 5,
Stockholm 1996.

Sestoft C.: Realismen revurderet. Kritik 121, s. 77-
80, København 1996.

–: Marginalitet og kanonisering. Georges Perec i
det litterære felt. K & K 81, s. 27-52, København
1996.

Stjernfelt F., Thomsen S.U.: I butikker. i: Memen-
to Metropolis, Annesofie Beoker et Al, s. 160-8,
København 1996.

–: Nye vitenskaber – nye ord 200 oppslagsord fra at-
traktur til økosystem. i: Nye vitenskaper – nye ord,
Ib Ravn (ED), Claus Emmeche, Simo oppe, Fre-
derik Stjernfelt, Jan Teuber, s. 244, Oslo 1996.

–: De la diagrammatologie. i: Revser og inspirator
– til ære for Arno victor Nielsen, B. P’ecseli et
AL, s. 61-68, København 1996.

–: Sted, gade, plads – en naiv teori om byen. i: By-
ens pladser, Martin Zerlang, s. 11-30, Køben-
havn 1996.

–: Buddahs København. Storbyen som fortabel-
sens sted i Ernesto Dalgas’ Lidelsens Vej. i:
Københavnerromaner, Marianne Barlyng, Sø-
ren Schou, s. 137-54, København 1996.

–, May M.: Måling, Diagram, kunst – overvejelser
over ikonets rolle i videnskab og æstetik. i: Bille-
der fra det fjerne. videnskabelig – en antrolo-
goig, Images from afar. scientific visvalization –
an Antropogy, Anders Michelsen, Frederik
Stjernfelt, s. 63-76, 191-204, København 1996.

–: Underets realisme. En lidet påagtet vending hos
den sene Højholt. Kritik 124, s. 34-46, Køben-
havn 1996.
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–: Den dovne og den sløve – eller synthesis specio-
sa versus echibitid originaria. Cassirer-heideg-
ger diskussionen som prisme for modsætningen
mellem livsfilosofi og erkendelsesteori. Slag-
mark 24, s. 75-102, Århus 1996.

Svane M.: Arabesk, en romantisk grænsefigur. Lit-
teraturkritik & Romantikstudiers Skriftrække
17, s. 33, København 1996.

–: Ny poetik 7, redaktion og indledning. Ny Poetik
7, s. 120, 1996.

–: Prinsesse Brambilla og den svimle læser. i: Læse-
rens åndedrag,, s. 17, København 1996.

Tygstrup F.: Realisme som symbolsk form. i: Gen-
syn med realismen, Jørgen Holmgaard, s. 183-
206, København 1996.

–: Læsningens brogede skærm. i: Læserens ånde-
drag, Uffe Hansen, m.fl., s. 223-244, København
1996.

–: Forord (sammen med Carsten Madsen). i: Hvad
er filosofi ?, Gilles Deleuz, Felix Guattari, s. 7-18,
København 1996.

–: Den litterære by: mellem system og sansning. K
& K 82, s. 137-154, København 1996.

Zerlang M.: By og blikfang. i: 16 sandheder i se-
kundet. Teater tango. Undervisningsmateriale,
Susanne Danig, Poul Vestergaard, s. 8-9, Køben-
havn 1996.

–: Østerlandsk på dansk. i: Den arabiske rejse.
Danske forbindelser med den islamiske verden
gennem 100 år, Kjeld von Folsach, m.fl., s. 88-
99, Århus 1996.

–: Den oceaniske læser. Om Miguel Angel Asturi-
as. i: Læserens åndedrag, Uffe Hansen, Lilian
Munk Dahlgreen, Isak Winkel Holm, Uffe Han-
sen, Lilian Munk Dahlgreen, Isak Winkel Holm,
s. 107-25, København 1996.

–: »Oriental« in Danish. i: The Arabian journey.
Danish connection with the islamic world over a
thousand years, Kjeld von Folsach, m.fl., s. 88-
99, Århus 1996.

–: Heltens historie. i: Stjerner og striber, Lars
Ravn, s. 7-18, Esbjerg 1996.

–: Forord + blackout. i: Memento Metropolis, An-
nesofie Becker, Helle Rafn, Anne Ring Peter-
sen, Martin Zerlang, s. 9-18, København 1996.

–: Indledning + pladsen i historien. i: Byens pladser,
Martin Zerlang, s. 7-10 + 31-57, København 1996.

–: En strømførende soveby. i: Frederiksberg fra ga-
den, Troels Degn Johansson, s. 10-21, Køben-
havn 1996.

–: Mediernes forhistorie + den illustrerede virke-
lighed. i: Dansk mediehistorie I, Klaus Bruhn
Jensen, s. 25-48 + 159-175, København 1996.

–: Skeletbyen. Johannes V. Jensens ungdomsroma-
ner. i: Københavnerromaner, Marianne Bar-
lyng, Søren Schou, Marianne Barlyng, Søren
Schou, s. 127-135, København 1996.

–: Blackout. i: Kalejdoskopet, Mette Starch, Micha-
el Bonnesen, s. 30-31, København 1996.

–: Midnatsbørn og magisk realisme. Anglofiles 99,
s. 19-22, København 1996.

–: Universitetet og byen. K & K 82, s. 13-32, Kø-
benhavn 1996.

–: Bagdad i København. K & K 82, s. 155-188, Kø-
benhavn 1996.

–: Forord. K & K 82, s. 7-12, København 1996.
–: Zoopolis. Passage tidsskrift for litteratur og kri-

tik 22, s. 115-140, Århus 1996.
Ørum T.: Verden læst og påskrevet – om Ezra Po-

unds ABC of Reading. i: Læserens åndedrag,
Uffe Hansen, s. 169-186, København 1996.

–: Modernismens realisme. i: Gensyn med realis-
men, Jørgen Holmgaard (red.), s. 207-244,
1996.

Musikvidenskabeligt Institut

Fysiske rammer:
Instituttet har siden 1972 haft til huse i en bygning
fra det forrige århundrede beliggende i den indre
by. Dette har både fordele og ulemper. Til fordele-
ne hører, at det er en bygning med »atmosfære«,
og at både studenter og ansatte tilsyneladende tri-
ves i den og føler et tilhørsforhold til og et ansvar
for bygningen. Den centrale beliggenhed med
kort afstand til byens spillesteder og koncertsale
er heller ikke uvæsentlig. Til ulemperne hører, at
instituttet ligger isoleret i forhold til det øvrige fa-
kultet, at bygningens stand bærer præg af dens al-
der, at lydisoleringen ikke altid er så god, som
man kunne ønske sig den, samt at bygningen kun
med besvær kan rumme alle de forskellige aktivi-
teter, der udfolder sig inden for dens rammer.
Dette sidste er blevet aktualiseret ved fagets over-
gang fra 2-holds- til 3-holds-fag. For at imødekom-
me de øgede krav til bygningen er der i 1996 ind-
rettet tre nye lokaler til undervisning samt et ryt-
misk øverum. Dette har så desværre ført til en re-
duktion af de studerendes solo-øvemuligheder. 

På baggrund af ovennævnte problemer ser vi
med forsigtig optimisme frem til de nye byggepla-
ner for Københavns Universitets humanistiske Fa-
kultet, og for at ruste os bedst muligt til dette har
der i foråret været udsendt en delegation, der har
set på forskellige musikinstitutioner i landet. Ud-
valget har således besigtiget de Musikvidenskabeli-

Kunstfag m.v. 387



ge Institutter i Århus og Ålborg, konservatoriets
nybygning i Århus, musikskolen i Holstebro og
Center for rytmisk musik i Silkeborg. Erfaringer
fra denne tur er af udvalgets formand, Morten
Topp, samlet i en rapport, der vil være en god støt-
te i det videre arbejde med eventuel etablering af
et nyt institut.

Personale:
1996 har set den største udskiftning i det fuldtids-
ansatte personale i lange tider. I foråret fyldte pro-
fessor Jan Maegaard 70 år og gik dermed på pen-
sion. Udvalget der skal bedømme ansøgerne til
stillingen forventes først at afgive indstilling midt i
1997. I efteråret reduceredes VIP-bestanden yder-
ligere med to personer. Lektor Torben Schousboe
har måttet trække sig tilbage på grund af lang tids
sygdom og lektor Niels Krabbe har taget sin afsked
for at tiltræde en stilling på Det kgl. Bibliotek.
Ydermere har to lektorer haft orlov i hele perio-
den for at kunne varetage andre jobs. Det drejer
sig om Jens Brincker (prorektor) og Niels Martin
Jensen (leder af Carl Nielsen udgaven). De fem
manglende VIP’er er delvist erstattet, dels ved en
lektorvikar, Gorm Busk, dels ved en adjunkt-ny-
ansættelse, Annemette Kirkegaard. Endelig har
instituttets betjent gennem 18 år valgt at gå på ef-
terløn med udgangen af året. Da han som tjene-
stemand var forpligtet til at afvikle sin »97-ferie«
inden sin afgang, har instituttet reelt været uden
betjent siden midten af november måned. Et stu-
dentermedhjælpskorps har dog nødtørftigt afbø-
det de værste gener i den forbindelse.

Studentermobilitet:
Instituttets engagement i EU-programmerne
TEMPUS og ERASMUS har muliggjort studenter-
udveksling mellem vort institut og en række uden-
landske musikinstitutter. Instituttet har under dis-
se programmer haft gæstestuderende fra Belgien,
England og Norge samt en enkelt fra Canada
uden for programmerne. Under programmerne
har vi haft studerende udsendt til England og
Frankrig samt en enkelt til Grækenland uden for
programmerne.

I september måned havde instituttet besøg af
professor John Irving fra Bristol University i hans
egenskab af ERASMUS-koordinator. Han kom
dels for at hilse på kolleger, dels for at tale med
studerende, der agtede at gøre brug af ERASMUS-
programmet.

Gæsteforelæsninger:
I april måned havde instituttet besøg af komponi-
sten Bent Lorentzen. Han talte om sin opera
»Tristan-variationer«, som blev opført på Den An-
den Opera.

I maj måned afholdt Andrew Wade, der er til-
knyttet Royal Shakespeare Company, en en-dags
workshop i stemmetræning. Arrangementet kom i
stand ved et samarbejde mellem Institut for Filo-
sofi, Pædagogik og Retorik, teaterskolen »Hol-
berg« og Musikvidenskabeligt Institut.

I september måned afholdt den kinesisk-ameri-
kanske komponist Bright Sheng gæstefore-
læsning. Anledningen var opførelsen af Sheng’s
orkesterværk »H’un« ved ISCM’s World Music
Days. Sheng fortalte om den personlige baggrund
for værket og om de tekniske og æstetiske overve-
jelser, der lå til grund for kompositionen.

Øvrige institutarrangementer:
I april måned blev det fejret, at det er 100 år siden,
faget blev grundlagt. Fejringen skete i Universite-
tets festsal under overværelse af blandt andre Uni-
versitetets rektor Kjeld Møllgård og med prorek-
tor Jens Brincker som festtaler. Niels Krabbe, insti-
tuttets bestyrer/leder 1984-96, holdt en både for-
nøjelig og informativ forelæsning om instituttets
historie. Musikstuderendes Kor sang assisteret af
blæsere fra instituttets bigband MI-22. Efterføl-
gende blev der holdt en fest på instituttet. 

Endvidere kunne man fejre 50 års jubilæum for
grundlæggelsen af Musikstuderendes Kor. Det
skete i november måned med en koncert i Hol-
mens Kirke og en efterfølgende reception på in-
stituttet.

I forbindelse med ISCM’s World Music Days 96
blev der i september måned under ledelse af ad-
junkt Søren Møller Sørensen holdt tre seminarer
om den ny kompositionsmusik. Seminarerne var
velbesøgte og bød på fordrag af bl.a. Georgina
Born, Erling Guldbrandsen og Reinhard
Oehlschlägel.

To ret nye aktiviteter ser ud til at blive fast tilba-
gevendende. Det drejer sig om MI-lodi Grand Prix
og MI-jazz. MI-lodi Grand Prix blev i foråret afvik-
let for tredje år i træk og er et arrangement
præget af humor og høj kvalitet. MI-jazz blev afvik-
let for fjerde år i træk. Efter en forsigtig start som
et lukket arrangement for nogle år siden er det nu
officielt tilknyttet Copenhagen Jazz Festival og har
udviklet sig til et af byens hyggeligste spillesteder.
Repræsentanter for begge aktiviteter er allerede i
gang med at tilrettelægge 97-arrangementerne.

Instituttets to »officielle« ensembler, Musikstu-
derendes Kor og bigbandet MI-22, holdt diverse
koncerter i løbet af året. MI-22 spillede bl.a. til im-
matrikulationsfesten og universitetets årsfest. 

I efterårssemestret er der på initiativ af Peter Et-
trup Larsen opstået en nyskabelse i form af »fri-
kvarterskoncerter«. Det består i ganske korte kon-
certer (højst 10 min.) ved instituttets lærere place-
ret i et frikvarter midt på dagen. Der har været 6 af
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dem i efterårssemestret, og de har været en stor
succes.

Forskningsvirksomhed:
Gennemgangen af forskningsvirksomheden deles
op i tre hovedområder: (1) Dansk musikhistorie,
(2) Det 20. årh. og (3) Andre områder.

Dansk Musikhistorie
De to igangværende monumentudgaver af N. W.
Gades og Carl Nielsens værker indtager en frem-
trædende plads inden for dette område og invol-
verer flere af instituttets medarbejdere (J. Bergsa-
gel, C. E. Hatting, N. M. Jensen, N. Krabbe og J.
Maegaard). Arbejdet med disse udgaver har været
i gang i flere år og må forventes at løbe flere år
endnu. 1996 har set udgivelsen af Gades stryge-
kvartetter.

Komponisten C. E. F. Weyse er også genstand
for editionsaktivitet. Således arbejder C. E. Hat-
ting med Weyses 1. og 2. symfoni foruden med for-
skellige utrykte musikmanuskripter og Gorm
Busk med Weyses klavermusik. 

1800-tallets musik er endvidere genstand for en
del fonografiske udgivelser, og instituttets medar-
bejdere har været involveret i dette, dels i forbin-
delse med tilrettelæggelse af nodemateriale bl.a.
af Weyses kantater (C. E. Hatting) dels i forbindel-
se med produktion af booklet-tekster (S. Høgel og
G. Busk).

J. Bergsagel arbejder med tilrettelæggelse til ud-
givelse af nogle middelaldermanuskripter. Det
drejer sig om Skt. Knud Lavard materialet i Kiel
UB MS S.H. 8A. 8o, nogle musikfragmenter fra
Det Kgl. Bibliotek med flerstemmig musik fra
Magnus liber organi og bd. 2 af håndskriftet Kø-
benhavn A.M.76, 8o.

I øvrigt er der arbejdet med følgende emner in-
den for dansk musikhistorie: Nordisk musikdra-
matik efter 1945 (J. Brincker og S. M. Sørensen),
kvinder i Københavns musikliv 1920-70 (Inge Bru-
land), Weyses biografi (C. E. Hatting), Grevinde
Sophie Schulins nodesamling på Frederiksdal slot
(S. Høgel), Beethovenreceptionen i Danmark (N.
Krabbe), Ib Nørholms symfonier (J. W. Madsen),
latinamerikansk musik i det danske musikmiljø
(H. C. Nielsen), dansk musik i 1970’erne (S. M.
Sørensen), Jørgen Bentzon (M. Topp), dansk
jazzhistorie før 1950 (E. Wiedemann)

Det 20. århundrede
Vort århundrede er et særligt prioriteringsområde
og der har været forsket i både kompositionsmu-
sikken, jazzen og i forskellige populærmusikfor-
mer. Blandt emnerne kan nævnes: Studier i den
ny musiks institutionalisering (S. M. Sørensen og
Michael Fjeldsøe), æstetiske problemstillinger

omkring International Society of Contemporary
Music (S. M. Sørensen), forskellige emner ved-
rørende Arnold Schönberg – ufuldendte værker,
sene tonale værker etc. – (J. Maegaard), Kurt Weill
og hans musik (N. Krabbe), udarbejdelse af en an-
noteret værkkronologi over Duke Ellingtons pro-
duktion (E. Wiedemann), jazzens repertoire (E.
Wiedemann), jazzharmonik (J. W. Madsen), unge
piger og fankultur i relation til rock- og populær-
musikken (L. Ihlemann), populærmusikanalyse
(M. Michelsen).

Etno-musikken frembyder et specielt klassifika-
tionsproblem, da den, trods ældre rødder, i de se-
nere år i vid udstrækning har vekselvirket med
den nutidige populærmusik. Flere forskningspro-
jekter afspejler denne problematik: Østafrikansk
populærmusik (A. Kirkegaard), caribisk populær-
musik og soca og calypso på Trinidad og Tobago
(H. C. Nielsen).

Andre emner
Europæisk verdslig middelaldermusik med hen-
blik på dens forbindelse med arabisk og afrikansk
musik (A. Kirkegaard), albansk folkemusik (B.
Trærup), Skrjabin (G. Busk), harmonisk analyse
(L. Heje), tempoproblemer i Beethovens Missa
Solemnis (M. Topp).

Leksikonarbejde
Instituttets medarbejdere har i stort omfang bidra-
get som forfattere og konsulenter til en række lek-
sika: Den Store Danske Encyklopædi, The New
Grove, Musik in Geschichte und Gegenwart m.m.

Studierejser, kongresdeltagelse og gæstefore-
læsninger ved instituttets ansatte:
J. Bergsagel: Kongres i Ottawa om musikken i Øs-
trig, internationalt symposium i København under
»Golden Days«, Academia Europaea’s årsmøde i
Barcelona, XIX. internationale kongres om byzan-
tinske studier, konference i Rom om »Dr. Christi-
na og musikken«. I. Bruland: Studierejse til Hel-
sinki, delt. i kvindeforskningskonference i Oslo,
arrangør og oplægsholder ved workshop under
Kvinde- og Kønsforsknings 6. årskonference, ar-
rangør af Kulturby 96-projektet »14 Red Ladies«.
A. Kirkegaard: Deltager i kongressen »Encounter
Images In The Meeting Between Europe And Afi-
ca«. S. M. Sørensen: Arrangør og leder af »Three
Seminars on Contemporary Music« i tilknytning
til ISCM’s World Music Days 96, oplægsholder ved
NUMUS-festivalens debatforum, delt. i nordisk
musikforskermøde i Lund. B. Trærup: Delt. i 10.
Konferenz der Südosteuropa-kommission der
Göttinger Akademie der Wissenschaften. E. Wied-
emann: Delt. i den 14. internationale Duke El-
lington-konference i Toronto, delt. i og konsulent
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for den 5. konference om nordisk jazzforskning i
København.

Udgivelse:
Instituttets årbog Musik & Forskning udkom i de-
cember måned med sin 21. årgang og med Niels
Krabbe som redaktør. I anledning af kulturbyåret
afviger årbogen på to punkter fra det normale.
For det første er den et temanummer koncentre-
ret omkring det Københavnske musikliv (heraf tit-
len Music in Copenhagen), for det andet forelig-
ger den oversat til engelsk. Den fordyrelse dette
har betydet, er blevet dækket dels af en ekstrabe-
villing fra humanistisk Fakultet dels af tilskud fra
private fonde. Augustinusfonden, Sonningfon-
den, Viggo Behrendts Fond og Jürgen Baltzers
Fonden har ydet tilskud. 

Redaktionelle hverv og medlemskab af musik-
faglige organisationer:
J. Bergsagel: Medl. af bestyrelsen for Fonden til
udgivelse af Niels W. Gades Værker, adm. leder af
Monumenta Musicae Byzantinae, konsulent for
European Review, udg. af Academia Europaea,
medlem af planlægningsgruppen for et nordisk
projekt vedr. en dokumentarfilm om musikken i
Norden i middelalderen, medarbejder på Nordisk
Musikhistorie, som er under udarbejdelse, for-
mand for den nationale komite for byzantinsk mu-
sik, formand for fagområdet »Musicology« under
Akademia Europaea, deltager i »Forschungspro-
jekt Cappella Sistina«. J. Brincker: I Tonekunstud-
valget under Statens Kunstfond. I. Bruland: Re-
daktør for bladet Kvinder i Musik. G. Busk: Næst-
formand i Dansk Selskab for Musikforskning. C. E.
Hatting: Medlem af bestyrelsen for Fonden til ud-
givelse af Niels W. Gades Værker, medl. af den
danske RILM-komite. L. Ihlemann: Redaktør af
Crossing Voices. On Nordic Rock and Pop., initia-
tivtager og primus motor (sammen med Charlotte
Rørdam Larsen, Aarhus Universitet) til forsker-
netværket Nordisk Rockforskning, medlem af
Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark,
medlem af International Society for the Study of
Popular Music. A. Kirkegaard: Medlem af Nordisk
netværk for Cultural Studies. N. Krabbe: Redaktør
og udgiver af Music in Copenhagen (Musik &
Forskning nr. 21, København 1996), medlem af
bestyrelsen for Musikhistorisk Museum, næstfor-
mand i bestyrelsen for Carl Nielsen udgaven, for-
mand for den danske RILM-komite. S. M. Søren-
sen: Medlem af redaktionskomiteen for Dansk
Musiktidsskrift, medlem af redaktionsrådet for
Svensk Tidsskrift för Musikforskning. B. Trærup:
Medlem af International Council for Traditional
Music.

Arkiver, institutioner og organisationer:
Følgende musikinstitutioner og -organisationer
har eller har haft lokaler på instituttet.

Arkiv for Dansk Jazzhistorie under ledelse af
Erik Wiedemann er dokumentationscenter for
specielt ældre dansk jazzhistorie og indeholder et
betydeligt antal musikoptagelser, diskografier,
båndinterviews, scrapbøger, fotos samt artikler,
bøger og noder vedrørende dansk jazz med ho-
vedvægten på perioden før 1950. Arkivet er til-
gængeligt i forskningsøjemed efter aftale med
Erik Wiedemann.

Også Dansk Dansehistorisk Arkiv har adresse på
instituttet. Det er informationscenter for alle for-
mer for dans og danseforskning i Danmark og in-
deholder en materialesamling af noder, bøger og
andet dokumentarisk materiale til belysning af
dansk dansehistorie. Arkivet ledes af civilingeniør,
mag.art. Henning Urup; telefonisk henvendelse
til instituttet tilrådes forud for personlig kontakt
til arkivet.

Tidsskrifterne Dansk Musiktidsskrift (det føren-
de danske musiktidsskrift for ny musik) og Nordic
Sound (fællesnordisk tidsskrift for det aktuelle
musikliv i Norden) har adresse på instituttet. I det
kommende år flytter tidsskrifterne dog til andre
lokaler ude i byen

Endelig skal det nævnes, at Dansk Selskab for
Musikforskning holder til i Klerkegade. Selskabet,
som er medlem af det internationale musikviden-
skabelige selskab, arrangerer møde- og debatafte-
ner om musikvidenskabelige emner, symposier
samt spiller en aktiv rolle omkring et par større
udgiverprojekter med dansk musik.

Instituttet har været vært for den danske RILM-
komite (Répertoire Internationale de Littérature
Musicale), som indgår i det internationale musik-
bibliografiske projekt RILM. Komiteen registrerer
og forsyner med abstracts den danske musikviden-
skabelige litteratur og indberetter den til RILM-
databasen i New York. RILM udkommer tre gange
om året i hæfteform og er endvidere tilgængelig
på CD-Rom. Den danske komite består af Carsten
E. Hatting og Niels Krabbe med forskningsbiblio-
tekar Anne Ørbæk Jensen som sekretær. Med
Niels Krabbes overgang til Det kgl. Bibliotek kan
instituttet ikke længere betragtes som vært for
RILM-komiteen.

Jens Westergaard Madsen

Stab:
VIP:
Bergsagel, John Dagfinn: Professor; Bruland,
Inge: Lektor; Busk, Gorm: Lektorvikar; Fjeldsøe,
Michael: Ph.D.-studerende; Hatting, Carsten E:
Lektor; Heje, Lars: Amanuensis; Høgel, Sten: Lek-
tor; Ihlmann, Lisbeth W.: Adjunkt; Kirkegaard,
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Annemette: Adjunkt; Madsen, Jens Westergaard:
Lektor; Maegaard, Jan: Undervisningsass.; Michel-
sen, Morten: Ph.D.-studerende; Nielsen, Hans
Christian: Amanuensis; Rischel, Gunner: Lektor;
Schouenborg, Elisabeth Therese: Lektor; Søren-
sen, Søren Møller: Adjunkt; Topp, Morten: Lek-
tor; Trærup, Birthe: Lektor; Wiedemann, Erik
Povl: Lektor.

TAP:
Binne, Kirsten M: Overassistent; Nielsen, Lonny
Irene: Overassistent; Petersen, Helle Bisgaard: As-
sistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Røllum-Larsen, Claus: Dansk instrumentalmusik

ca. 1910.
Kirkegaard, Taorab: Na Muziki wa densi.

Publikationer:
Bergsagel J., Louis-Jensen J.: »Maria Bold« på dan-

ske, med tillæg af John Bergsagel: Om melodi-
en til »Maria Bold«. Danske Studier 1995 Bd.
90, s. 18-41, København 1996.

–: Forskning inden for gregorianik i Danmark-kil-
der og forskningsstrategier . i: Gregorianikk,
billedkunst og liturgi i middelalderen. Nordiske
Studier, Center for middelalderstudier Skrifter
nr. 1, red. Ola Kai Ledang, s. 29-38, Dravoll,
Norge 1996.

–: Egon Wellesz and Denmark. i: Festskrift Jan Ma-
egaard, Mogens Andersen, Niels Bo Foltmann,
Claus Røllum-Larsen, s. 131-138, København
1996.

–: Musik på Dronning Margrete 1.s tid. i: Margrete
1. Nordens Frue og Husbond. Kalmarunionen
600 år. essays og udstillingskatalog, Poul Grin-
der-Hansen, s. 174-178, København 1996.

Bock E., Brincker J.: Bioteknologi – forskning for
fremtiden på Københavns Universitet. i: Biotek-
nologi – forskning for fremtiden på Køben-
havns Universitet, Elisabeth Bock, Jens Brink-
ner, s. 1-36, København 1996.

Brincker J.: Per Nørgårds Music Drama: Failures,
Triumphs and New Beginning. i: The Music of
Per Nørgård, Anders Beyer, s. 189-217, Alders-
hot 1996.

–: Direction:inconnu. i: Festskrift Jan Maegaard,
Mogens Andersen, Niels Bo Foltmann, Claus
Røllum-Larsen, s. 269-277, København 1996.

Bruland I.: Solfègepædagogen Dagmar Borup.
Kvinder i Musik 39/96, s. 36-42, København
1996.

–: Optakt til optakten. Kvinder i Musik 40/96, s.
14-20, 1996.

–: Tre store danske pianistinder. Institutpublikati-
on 1996, 5-15 s.

Busk G., Maegaard J.: Kuhlau Kanons. København
1996, 194 s.

–: Frederich Kuhlau’s operas and theatre music
and their performances at the Royal Theatre in
Copenhagen (1814-1830). i: Music in Copenha-
gen. Studies in the Musical Life of Copenhagen
in the 19th and 20th Centuries Musik & Forsk-
ning 21, Published by Copenhagen University,
Music Department. Editor Niels Krabbe (Musik
og Forskning), s. 93-127, København 1996.

Garbers L., Høgel S.: Retorik – levende tale eller
tom snak? København 1996, 220 s.

Hatting C.E.: Das öffentliche Konzertleben in
Kopenhagen in den 1790er Jahren und die sie-
ben Sinfonien von C. E. F. Weyse. i: Musica Bal-
tica. Interregionale musikkulturelle Beziehun-
gen im Ostseeraum. Greifswalder Beiträge zur
Musikwissenschaft 4, Hrsg. von Ekkehard Ochs,
Nico Schüler, Lutz Winkler, s. 160-168, Frank-
furt an Main 1996.

–: C.E.F. Weyse’s Symphonies. i: Music in Copen-
hagen. Studies in the Musical Life in Copenha-
gen in the 19th and 20th Centuries. Musik &
Forskning 21, Niels Krabbe, s. 11-48, Køben-
havn 1996.

Hatting C.F.: Musik an der Universität Kopenha-
gen. Rahmen, Bedingungen und Inhalte der
Musikausbildung. i: Musica Baltica. Interregio-
nale musikkulturelle Beziehungen im Ostsee-
raum. Greifswalder Beiträge zur Musikwissen-
schaft 4, Hrsg. von Ekkehard Ochs, Nico Schü-
ler, Lutz Winkler, s. 32-44, Frankfurt am Main
1996.

Høgel S.: The Sun Arises in the East. i: Music in
Copenhagen, Niels Krabbe, s. 49-92, Køben-
havn 1996.

Krabbe N.: The Reception of Beethoven in Co-
penhagen in the 19th Century. i: Music In Co-
penhagen. Studies in the Musical Life of Co-
penhagen in the 19th and 20th Centuries. Mu-
sik & Forskning 21, Niels Krabbe, s. 160-201, Kø-
benhavn 1996.

Maegaard J., Busk G.: Kuhlau. Kanons. Køben-
havn 1996, 194 s.

–: Schönberg-receptionen i Danmark indtil 2. ver-
denskrig. i: Københavns Universitets Almanak,
Københavns Universitet, Lilian Noval (red.), s.
174-191, København 1996.

–: Wien omkring år 1900 (afskedsforelæsning). i:
Festskrift Jan Maegaard, Mogens Andersen,
Niels Bo Foltmann, Claus Røllum-Larsen, s. 17-
31, København 1996.

–: Schönberg in Kopenhagen. Österreichische
Musikzeitschrift LI, 6-7, s. 411-424, Wien 1996.

Sørensen S.M.: Fremragende Boulez – afhandling.
Dansk Musiktidsskrift Nr. 3 – 1996/97, s. 105,
København 1996.
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–: Kan man være det bekendt ? Oplæg til en dis-
kussion af tysk musik og musikæstetik. i: Numus
festival. Programbog 1996, M. Anderssou, K. Aa.
Rasmussen, P. Bruun, M. Lai (udg.), s. 101,
Århus 1996.

–: Kreativ dogmatik og frigørende snæversyn. Et
essay om 50’er- serialismen. i: Musica Nova Pro-
grambog, efter 1996, Lars Graugaard, s. 20, Kø-
benhavn 1996.

Trærup B.: På sporet af den albanske folkemusik.
Ringsted 1996, 56 min. s.

–, Eklund K., Hedelund I.: Otto Frello, den
ukendte maler. Ringsted 1996, 31,42 min. s.

–, Eklund K., Hedelund I.: Blomstertiden kom-
mer. Ringsted 1996, 28 min. s.

–: Auf der Spur der albanischen volksmusik. Ring-
sted 1996, 56 min. s.

–: Musik fra Islams verden. i: Sultan, Shak og
Stormogul. Den islamiske Verdens Historie og
Kultur, Kjeld von Folsach, Torben Lundbæk,
Peder Mortensen, s. 238-253, København 1996.

–: Music from the world of Islam. i: Sultan, Shak

and Great Mughal. The history and culture of
the Islamic world, Kjeld von Folsach, Torben
Lundbæk, Peder Mortensen, s. 238-253, Køben-
havn 1996.

–: Tre Szymanowski-værker i dansk Koncertliv
1924-1994. Symfoni nr. 2, Stabat Mater og Sym-
foni nr. 4. i: Festskrift Jan Maegaard, Mogens
Andersen, Niels Bo Foltmann, Claus Røllum-
Larsen, s. 219-261, København 1996.

Wiedemann E.: The Montmartre, 1959-76. i:
Music in Copenhagen (Musik & Forskning 21),
Niels Krabbe, Niels Krabbe, s. 274-293, Køben-
havn 1996.

–: 25 år i skoven. i: Det danske Jazzcenter 25 år,
Cim Meyer (red.), s. 68-70, Rønnede 1996.

–: Tre jazzhuse. i: Copenhagen JazzHouse 2. okto-
ber 1996, Benedicta Pécseli (red.), s. Køben-
havn 1996.

–: Tolvtonemusik og jazz: en indkredsning. i: Fest-
skrift Jan Maegaard, Mogens Andersen, Niels
Bo Foltmann, Claus Røllum-Larsen, s. 139-148,
København 1996.
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Sprogvidenskab

Institut for Almen og Anvendt 
Sprogvidenskab

Forskningsrapport:
Inden for fonetik og fonologi har Grønnum udarbej-
det og indspillet et temmelig stort materiale –
d.v.s. ca. en halv times tale fra hver af 23 personer
– til undersøgelse af forskellige aspekter af intona-
tion i spontan tale. Hun har desuden påbegyndt
og næsten fuldendt en lærebog i fonetik og fono-
logi med særligt henblik på dansk.

Inden for lingvistik har Engberg-Pedersen fort-
sat analysen af syntaksen og brugen af det tredi-
mensionale rum til tekstopbygning i dansk tegn-
sprog, hvor hun især har undersøgt rummet til at
omtale personer, genstande osv., og hvordan disse
retninger skifter eller bevares i dialoger. Hun sam-
arbejder desuden med andre sprogforskere fra fa-
kultetet om udviklingen af dansk funktionel gram-
matik.

Rischel har under ophold i bjergene i Nordthai-
land arbejdet med supplering af mytologisk og
leksikalsk materiale fra stammesproget mlabri.
Han har desuden lavet præliminære iagttagelser
over lydsystemet i en dialekt fra området nær Bur-
mas grænse til Kina. Han har endvidere ydet bi-
drag til revision af den grønlandsk-danske ordbog. 
Inden for indoeuropæistik har Elmegaard Rasmus-
sen i samarbejde med en international forsker-
kreds fortsat undersøgelsen af de enkelte indoeu-
ropæiske sproggrenes vidnesbyrd for det rekon-
struerede grundsprogs fonetik. Han har endvide-
re udført undersøgelser over grammatikalisering
ved verbet i det indoeuropæiske grundsprog og af
lydprocesser, der forudsættes af den indoeuro-
pæiske fleksions- og derivationsmorfologi samt af
germansk-keltiske og germansk-baltoslaviske låne-
relationer.

Inden for datalingvistik har Molbæk Hansen ar-
bejdet med design og implementering af en un-
dervisningsparser der kan analysere sætningsska-
beloner (uden leksikalsk indhold) og udskrive
dem i træstrukturer. Denne vil blive færdiggjort
og frigivet i begyndelsen af 1997. Instituttet delta-
ger ved Molbæk Hansen i det internordiske »Scar-
rie-projekt«, der har til formål at etablere et af hol-
lænderen Konraad de Smedt udviklet koncept for
stavekontrol-programmer, hvori skal indgå fonolo-
gisk information. Projektet foregår i samarbejde
med Center for Sprogteknologi og med institutio-
ner og virksomheder i de andre nordiske lande.

Juel Henrichsen er fortsat med til at udvikle og
skrive om logikken Semicolon Grammar. Denne
logik er født til at beskrive talesproget, og den vok-
ser med opgaven, idet den efterhånden kan analy-
sere mange elliptiske konstruktioner, interjektio-
ner, syntaktiske resettings (f.eks. som skrevet med
tre prikker: »Men da han saa kom...«) og stafet-ag-
tig syntaksoverdragelse mellem speaker og hearer.
I projektet tekst-til-tale (syntese af dansk) under ad-
ministrativ ledelse af Rischel med deltagelse af
Bertelsen, Dømler, Holtse, Lystlund, Molbæk
Hansen og Reinholt Petersen i samarbejde med
Tele Danmark (Dyhr, Henriksen og Bagger-Søren-
sen) har der været arbejdet med følgende delpro-
jekter: Holtse har påbegyndt arbejde med udnyt-
telse af netbaseret kommunikation mellem syn-
tesesystemet og eventuelle applikationer, der ud-
nytter systemet. Han har desuden færdigimple-
menteret en ny interpolationsprocedure til gene-
rering af grundtone. Denne implementering har
muliggjort en længe ønsket forbedring af tekst-til-
talesystemets intonationsregler, især med hensyn
til kontrollen af den del af grundtonevariationen,
der tilskrives den prosodiske frasering i længere
(og syntaktisk komplekse) sætninger. Der er som
indledning hertil foretaget analyser (Reinholt Pe-
tersen) af dels tidligere data publiceret af Grøn-
num, dels nyere indtalinger af sætninger af varie-
rende længde og kompleksitet. De foreløbige re-
sultater indikerer, at sætnings- og fraseintonation
(og formentligt også grundtoneforløbet i tryk-
gruppen) kan beskrives ud fra en multipel regres-
sionsmodel, hvor de uafhængige variable, en sta-
velses position i sætning, frase og trykgruppe rela-
terer til de komponenter, der indgår i Grønnums
model for dansk intonation. Resultatet af regres-
sionsanalyserne kan direkte indgå som parametre
i tekst-til-talesystemets intonationsregler. Molbæk
Hansen har udført teoretisk og praktisk arbejde
med udvidede leksikalske specifikationer af enhe-
derne i den lingvistiske komponent i systemet til
brug for den syntaktisk/fonologiske strukturiden-
tifikation. Herved er der som noget nyt indført 1)
markering af fonologisk relevante syntaktiske
grænser, og 2) markering af tryktabskonstruktio-
ner i outputtet af denne komponent, hvorved en
naturligere frasering og intonation på længere
sigt kan opnås. Disse markeringer er baseret på re-
sultaterne af empiriske undersøgelser udført og
publiceret sammen med Reinholt Petersen i pe-
rioden 1993-1995. Molbæk Hansen har endvidere
foretaget videreudvikling af realistisk og robust au-
tomatisk sætningsanalyse (parsing) af dansk, base-
ret på en »flad« sætningsstrukturopfattelse med to
hovedfelter i danske sætninger: Topic + prædikati-
on. Reinholt Petersen har koncentreret sig om ud-
viklingen af den fonetiske komponent, d.v.s. den
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del af det samlede tekst-til-talesystem, der konver-
terer en lydskrift til akustiske parametre, som vari-
erer som funktion af tiden og som styrer selve syn-
tesemaskinen. Der har været arbejdet med »kopi-
syntese« (detaljeret syntetisk efterligning af natur-
lige talesignaler). Kopisyntesen indgår i arbejdet
med en omlægning af den fonetiske komponent
fra at være overvejende regelbaseret til i højere
grad at være biblioteksbaseret. Der er endvidere af
Bagger-Sørensen, Henriksen og Dyhr arbejdet
med en anden syntesemetode, difonsyntese, der
er baseret på sammenkædning af lagrede sekven-
ser af nabolyde (difoner) fra naturlig tale. Der ar-
bejdes med et fritekst tekst-til-talesystem, hvori der
blandt andet indgår en nyudviklet konvertering
fra ortografi til lydskrift. Selve syntetiseringen er
baseret dels på en videreudvikling af den eksiste-
rende difonsamling, dels på en nyudviklet sam-
menkædningsteknik.

Inden for fremmedsprogspædagogik har Glahn (i
samarbejde med Björn Hammarberg, Holmen,
Hvenekilde, Håkansson og Lund) fortsat arbejdet
med afprøvning af Pienemanns sekvensmodel.
Der er indsamlet og bearbejdet data, og under-
søgelsens resultat vil blive rapporteret i 1997.

I sprogpsykologi (Hermann) er efterbehandlingen
af de indsamlede data fra det i 95 afsluttede pro-
jekt »SAMTALEN HOS LÆGEN« fortsat, og der
arbejdes videre med praktisk indkredsning og teo-
retisk bestemmelse af »dialogiske forståelser«.

Inden for det audiologopædiske område har
Randrup Jensen indledt et forskningssamarbejde
med Engberg-Pedersen om kvalitative og kvantita-
tive analyser af afatikeres talesprog. Desuden har
hun påbegyndt arbejdet med udvikling af en gen-
optræningsmetode til afatikere med agrammatisk
taleproduktion. Hutters har i samarbejde med Kir-
sten Brønsted og Anja Bau fortsat en longitudinal-
undersøgelse af den sproglige og talemæssige ud-
vikling hos børn født med ganespalte som viste, at
de ikke klarede sig så godt som kontrolgruppen i
1-års alderen og 3-års alderen. Undersøgelsen er
nu nået til tredje fase, hvor børnene er blevet op-
taget som 6-årige med henblik på at se om der sta-
dig er forskel mellem børnene født med ganespal-
te og kontrolgruppen. Hun har desuden i samar-
bejde med Gunilla Henningsson arbejdet med at
etablere en procedure til sammenligning af be-
handlingseffekten på talen hos patienter født med
ganespalte, der er brugbar også selv om patienter-
ne har forskelligt modersmål. Denne undersøgel-
se er nået til afslutningen af den første fase, idet
der på basis af oplysninger indhentet fra mere end
30 logopæder rundt omkring i verden er udarbej-
det et forslag, der på opfordring skal fremlægges
til diskussion på den 8. internationale ganespalte-
kongres i 1997.

Lieth har gennemført den danske del af spørge-
skemaundersøgelsen over hørehandicappedes
livsvilkår i Australien, Israel og Danmark og data
er indtastet i computerprogrammet.

Forskningsprojekter under »Projekt læsning«:

1. Sproglige forudsætninger for læseindlæring
En langtidsundersøgelse af sproglige færdigheder
og den tidlige læseudvikling blandt ca. 80 børn af
forældre med dysleksi og ca. 100 børn af normalt-
læsende forældre. Børnene følges fra begyndelsen
af børnehaveklassen indtil slutningen af 2. klasse.
Der fokuseres på sproglig repræsentation og for-
arbejdning på fonem og morfemniveau (Bor-
strøm, Elbro og Klint Petersen).

2. Talesyntese som støtte til dyslektikere
I en serie effektundersøgelser vurderes effekten af
PC-baserede systemer, der giver dyslektikere mulig-
hed for at høre vanskelige ord læst op og segmente-
ret i bogstaver, stavelser eller morfemer (Arnbak og
Elbro i samarbejde med en række skoler).

3. Læsebøger og spredning i elevfærdigheder
Projektets formål er at bidrage til forklaringen af
den internationalt set store spredning i danske
børns læsefærdigheder i 3. klasse. Det følger ca.
200 klasser (4000 elever) i de første tre skoleår og
fokuserer på materialer, metoder og lærerkvalifi-
kationer (Borstrøm, Elbro og Klint Petersen).

4. Materiale til iagttagelse af voksnes læsning
Materialet skal kunne bruges ved vurdering af
voksnes (funktionelle) læsning af fortællende, in-
formerende tekster og opslagstekster. I udviklings-
arbejdet er planlagt en vurdering af materialets
prædiktive validitet vurderet ved succes i igang-
værende uddannelse (Arnbak og Elbro).

5. Ortografi og ordblindhed
Dette EU-projekt (COST A8) med deltagelse fra
16 lande har til formål at afdække betydningen af
variationer i alfabetiske ortografier for ordblind-
hedens forekomst, karakter og talesproglige kor-
relater (Elbro).

Dansk Videnscenter for Ordblindhed
I begyndelsen af 1994 blev videnscenteret oprettet
på forsøgsbasis med basisbevilling fra Socialmini-
steriet. Centerets opgave er at indsamle, systemati-
sere og formidle viden om svær ordblindhed.
Særligt prioriterede opgaver: En efterundersøgel-
se af unge, der forlod folkeskolen med stærkt
mangelfulde læsefærdigheder (udføres sammen
med Kasper Vilstrup fra Vilstrup Research), ind-
samling og formidling af viden om metoder og
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materialer til undervisning af skolebegyndere i
sproglig bevidsthed, oprettelse af informationsda-
tabase om ordblindhed og opbygning af regionale
og et nordisk netværk (Nordlæs).

Gæsteforelæsninger ved fremmede universiteter,
efter invitation:
Grønnum har holdt gæsteforelæsning ved Sor-
bonne, Paris: »The Phonology of Danish Intonati-
on«, og ved Universidade de Lisboa: »Compo-
nents, Structure and Function in (Danish) Intona-
tion«. Elmegaard Rasmussen har været inviteret
foredragsholder i Uppsala.

Redaktion af tidsskrifter o.l.:
Elbro er medredaktør af Mål & Mæle og medlem
af the editorial board ved Dyslexia. Elmegaard
Rasmussen er executive editor af tidsskriftet To-
charian and Indo-European Studies samt medar-
bejder på den indoeuropæiske Internet-bibliogra-
fi (under ledelse af J. Gippert). Engberg-Pedersen
er medredaktør af Acta Linguistica Hafniensia.
Lieth er redaktør for Arbejdstekster om Kommu-
nikation, Handicap og Kommunikationshandi-
cap. Rischel er medlem af redaktionskomiteerne
for tidsskrifterne Acta Linguistica Hafniensia, In-
ternational Journal of American Linguistics og
Folia Linguistica. 

Formidling:
Hermann medvirkede i Danmarks Radios P1 pro-
gram om »Højttalerstemmer« i fly, tog og stormaga-
siner samt i et indslag i TV2-Lorry om »Patientord
og lægeord«. Han har afholdt to kurser for social-
forvaltningen i Vejle Amt. Lieth har deltaget med
hovedforedrag på den 2. europæiske konference
for præster for hørehæmmede og ved de norske
hørepædagogers 100 års jubilæumskonference.

Andet:
Instituttet havde Britta Hammarberg, Stockholm,
som gæsteprofessor i en måned, hvor hun pri-
mært underviste i og bidrog til diskussioner om
især stemmer og stemmeanlyse. 

Elbro er formand for Undervisningsministeri-
ets Læremiddelprisudvalg og fagkonsulent vedr.
sprogvanskeligheder for Den Store Danske En-
cyklopædi. Engberg-Pedersen er konsulent på for-
beredelserne til et større projekt omkring indsam-
ling af tegn og udarbejdelse af tegnordbøger un-
der Danske Døves Landsforbund. Glahn er præsi-
dent for EUROSLA (European Second Language
Acquisition). Hermann har også i 1996 været kon-
sulent for Socialforskningsinstituttets store kvalita-
tive undersøgelse af surveymetoden. Lieth har væ-
ret konsulent for Ingemannsvejens Skoles forsøgs-
ordning med Tegn Til Tale som fællesudgangs-

punkt for sprogindlæringen hos flersprogede ud-
viklingshæmmede og for et nyt evalueringsprojekt
på Høreinstituttet i København samt formand for
den videnskabelige programkomité ved den 5. In-
ternationale kongres for hørehæmmede i Graz,
Østrig. Han har desuden været vicepræsident i
European Society for Mental Health and Deafness
samt siddet i de faglige råd resp. bestyrelser for
Dansk Audiologopædisk Forening, Videnscente-
ret for døvblevne, døve og hørehæmmede, Dansk
Psykologisk Forlag, Følgeudvalget for skrive- og
døvblindetelefoner og Center for Tegnsprog og
Tegnstøttet Kommunikation. Rischel er medlem
af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgel-
ser i Grønland, af Comité International Perma-
nent de Linguistes og af den stående komité for
afholdelse af internationale fonetikerkongresser
samt formand i bestyrelsen for A Critical Pali Dic-
tionary.

Esther Glahn

Stab:
VIP:
Adamsen, Billy: Ph.D.-studerende; Arnbak, Lis-
beth: Videnskabelig medarb.; Borstrøm, Ina Bei-
ning: Forskningsass.; Elbro, Carsten: Professor;
Engberg-Pedersen, Elisabeth: Lektor; Glahn, Es-
ther: Lektor; Grønnum, Nina: Lektor; Hammar-
berg, Britta: Gæsteprofessor; Hansen, Peter Å.
Molbæk: Lektor; Henrichsen, Peter Juel: Ph.D.-
studerende; Hermann, Jesper: Lektor; Holtse, Pe-
ter: Lektor; Hutters, Birgit Elisabeth: Lektor; Ings-
holt, Anette: Ph.D.-studerende; Jensen, Lise Ran-
drup: Adjunkt; Knudsen, Per Fabæch: Ph.D.-stu-
derende; Lieth, Lars Von Der: Lektor; Neville,
Anne: Ph.D.-studerende; Pedersen, Bolette: Ph.D.-
studerende; Petersen, Dorthe Klint: Forsknings-
ass.; Petersen, Niels Reinholt: Lektor; Rasmussen,
Jens Elmegård: Lektor; Rischel, Jørgen: Professor;
Skadhauge, Peter Rossen: Ph.D.-studerende;
Thomsen, Ole Nedergaard: Forskningslektor;
Ørsnes, Bjarne: Adjunkt.

TAP:
Arnstrup, Solveig Rønnow: Overassistent; Bertel-
sen, Otto: Ingeniør; Carass, Vinnie: Studenter-
medhjælper; Dømler, Preben Philip: Akademiin-
geniør; Frederiksen, Anelise: Overassistent; Lar-
sen, Lisbet Bruzeling: Bibliotekar; Lystlund,
Svend-Erik: Ingeniørassistent; Nissen, Kirsten  Ma-
rie: Overassistent; Pedersen, Bente Grønholt: Vi-
kar; Suhr, Birthe: Assistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Ørsnes, Bjarne: The deriviation and compoun-

ding of complex social event nominals in mo-
dern.
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Danish-An HP’SG approach with an implementa-
tion in prolog.

Specialer:

Specialer (lingvistik)
Hentze, Rasmus: Unit accentuation in a topologi-

cal grammar of Danish – a constraint-based ap-
proach.

Jørgensen, Lene Mølgaard: Sprogdød & revitalise-
ring i Bretagne. Historien om bretonsk: Et regi-
onalt minoritetssprog i Frankrig.

Keson, Britt-Keson: En sammenligning af to for-
melle analyser af polaritetsfænomenet i en-
gelsk.

Kristiansen, Erik: Diskursreference og topic-konti-
nuitet med særligt henblik på dansk talesprog.

Larsen, Kirsten Elise: Analyse af passiv i dansk in-
den for rammerne af HPSG-teorien med rudi-
mentær implementering i ALE. Empirisk un-
dersøgelse af 40 verber.

Ågerup, Anita Mai: Nominale ledsætninger med
helsætningsordstilling i det danske talesprog.

Specialer (audiologopædi)
Fjordbo, Gitte Dollerup: »Why we have to crawl.«
Gunther, Susanne: Bilingual Aphasia Test – et

brugbart undersøgelsesinstrument?
Hansen, Lise Bruun: På vej mod en audiovisuel ta-

leperceptionstest der undersøger hørehæmme-
des evne til at identificere fonologiske kontra-
ster i dansk.

Haven, Dorthe: Et pilotprojekt om bog + bånd
som læsetræningsmetode til voksne dyslektike-
re.

Kristensen, Rikke Bjerregaard: Williams syndrom
– en sproglig undersøgelse af 8 børn.

Lundqvist, Sanne Thoudahl: På vej mod en audio-
visuel taleperceptionstest der undersøger høre-
hæmmedes evne til at identificere fonologiske
kontraster i dansk.

Nielsen, Birte: »Hvorfor bruger I ikke pengene på
de raske børn?«.

Publikationer:
Arnbak E., Elbro C.: Opmærksomhed på ords be-

tydningsstruktur kan støtte ordblindes udvik-
ling af læse- og stavefærdigheder. Psykologisk
Pædagogisk Rådgivning Vol. 33 (5-6), s. 423-
436, København 1996.

Elbro C.: Kan man forudsige ordblindhed? Mål &
Mæle Vol. 19 (2), s. 16-25, Esbjerg 1996.

–, Arnbak E.: The role of morpheme recognition
and morphological awarenens in dyslexia. An-
nals of Dyslexia Vol. 46, s. 209-240, Baltimore,
MA 1996.

–, Rasmussen I., Spelling B.: Teaching reading to

disabled readers: A controlled evaluation of syn-
thetic speech feedback. Scandinavian Journal
of Psychology Vol. 37, s. 140-155, Stockholm
1996.

–: Linjer i forskningen i læsevanskeligheder. Spe-
cialpædagogik Vol. 15 (6), s. 430-442, Køben-
havn 1995.

–, Møller S., Nielsen E.M.: Functional reading dif-
ficulties in Denmark: A study of adult reading of
common texts. Reading and Writing: An Inter-
disciplanary Journal 7, s. 257-276, Dordrecht
1995.

–: Pædagogisk. Mål & Mæle Vol. 18 (1), s. 18-26,
Esbjerg 1995.

–, Nielsen P.: Videregående læsning. Processer,
overblik og forståelse. København 1996, 168 s.

–: Læs her! Om utilstrækkelige læsefærdigheder.
København 1996, 31 s.

–: Læsevanskeligheder – væsentlige årsager og
muligheder i undervisningen. i: Svage læsere og
edb, Øjvind Brøgger, s. 9-30, Århus 1995.

–: Hvad en læseunderviser har brug for at vide. i:
Læsning. En antologi, V. Boelt m.fl., s. 7-21,
Århus 1995.

Engberg-Pedersen E.: Review of Lars Wallin: Poly-
syntetiska tecken i svenska teckenspråket, Stock-
holm 1994. Nordic Journal of Linguistics 19:1,
s. 87-92, Norwich, England 1996.

–: Iconicity and arbitrariness. i: Content, Expres-
sion and Structure: Studies in Danish Functio-
nal Grammar, E. Engberg-Pedersen, M. Fortes-
cue, P. Harder, L. Heltoft, L. Falster Jacobsen, s.
453-468, Amsterdam 1996.

–: Iconic motivations in conflict: Language-speci-
fic structure and influence from the medium. i:
Content, Expression and Structure: Studies in
Danish Functional Grammar, E. Engberg-Pe-
dersen, M. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft, L.
Falster Jacobsen, s. 39-64, Amsterdam 1996.

–, Fortescue M., Harder P., Heltoft L., Jakobsen
L.F.: Introduction. i: Content, Expression and
Structure: Studies in Danish Functional Gram-
mar, E. Engberg-Pedersen, M. Fortescue, P. Har-
der, L. Heltoft, L. Falster Jacobsen, s. VII – XVI,
Amsterdam 1996.

–, Hansen B.: Døve børn og folkeskolen – integra-
tion eller udskillelse? Uddannelse 4, s. 24-29,
København 1996.

Grønnum N.: Danish vowels – scratching the re-
cent surface in a phonological experiment.
Acta Linguistica Hafniensia 28, s. 5-63, Køben-
havn 1996.

–: Section introduction. Prosodic analysis of natu-
ral speech. i: Progress in Speech synthesis, J. P.
van Santen, R. W. Sproat, J. P. Olive, J. Hirsch-
berg, s. 331-332, New York 1996.

Hansen P.M.: Produktivitet og blokering! Morfo-
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logisk parsing. Skriften på skærmen 6, s. 43-56,
Århus 1992.

–, Holtse P., Nielsen H., Petersen N.R.: Syntetisk
tale – en introduktion. Teleteknik 1, s. 35-47,
København 1993.

–: Output checking tools in onomastica work. i:
Onomastica research colloquium, London Sep-
tember 6th 1993, Centre for speech technology
research university of Edinburgh, s. 70-74, Edin-
burgh 1993.

–, Holtse P., Petersen N.R., Nielsen H.: Speech
synthesis – teaching a computer spoken langua-
ge. Teleteknik 1-2, 1993, s. 52-65, København
1994.

–: The linguistic components of the danish tect-to-
speech system. i: Cost 233 prosodics of synthetic
speech final report 1995, Euro-cost/Bruxelles,
s. 130-139, Telia/Haninge, Sverige 1995.

–: The linguistic components of the danish tect-to-
speech system. Copenhagen Working Papers in
Linguistics 1, 1990/91, s. 153-162, 1991.

–, Reinholt Petersen N.: Fundamental frequency
resettings, pauses and syntactic boundaries in
read-aloud danish Prose. Acta Linguistica Haf-
niensia 27, 2, s. 383-401, 1994.

–: Ordforklaringer til morfologi. Instrumentalis/
IAAS 8, s. 1-14, København 1996.

–, Reinholt Petersen N.: Fundamental frequency
resettings, pauses and syntactic boundaries in
read-aloud danish Prose. i: Cost 233 Prosodics
of synthetic speech final report 1995, s. 148-166,
1995.

Harder P., Thomsen O.N.: Danish directional ad-
verbs. Content syntax and complex predicates:
A case for host an co-predicates. i: Content, ex-
pression & structure: Studies in danish functio-
nal grammar, (redaktører): Elisabeth Engberg-
Pedersen, P. Harder, Michael Fortescue, Lis-
beth F. Jakobsen, Lars Heltoft., s. 159-198, Am-
sterdam/Philadelphia 1996.

–, Fortescue M., Engberg-Pedersen E., Jakobsen 

L.F., Heltoft L.: Content, Expression and Stru-
cture. Studies in danish Functional Grammar.

Hermann J., Duncker D.: Patientord og lægeord –
særord eller fællesord ? Månedsskrift for Prak-
tisk Lægegerning 74. årgang, s. 1019-1030, Kø-
benhavn 1996.

–: Nogle forståelser i samtalen hos lægen. i: Språk-
förståelse, Gisela Håkansson, Ulrika Nettel-
bladt, Gisela Håkansson, Ulrika Nettelbladt, s.
261, Uppsala 1996.

Holtse P.: Håndbog for IAAS cmputerbrugere. In-
strumentalis 9, s. 90, København 1996.

Petersen N.R.: Intrinsic Fundamental Fregnency
in the Perception of Sentence Intonation. i:
COST 233 Prosodics of Synthetic Speech Final
Report, F.J. Lunden, s. 10, 1996.

–, Hansen P.M.: Fundamental Frequency Reset-
tings, Pauses, and Syntactic Boundaries in Read-
aloud Danish Prose. Acta Linguistica Hafnien-
sia 27, s. 18, København 1996.

–: Elementær Statistik. København 1996, 139 s.
Rasmussen J.E.: Betonte Schwundstufe im Indo-

germanischen. Neuanalyse anhand bekannter
Parallelen. i: Kurylowicz Memorial Volume. Part
One, W. Smoczyñski, s. 93-100, Kraków 1996.

–: Further rules of Sirenik vowel gradation. Acta
Linguistica Hafniensia 28, s. 119-124, Copenha-
gen 1996.

von der Lieth L.L.: Mental Health Problems and
other rehabilitation matters for Adult Deaf &
Hard of Hearing People. Copenhagen 1996, 
71 s.

–: På den betingelse. Dansk Audiologopædi Årg.
32, nr 1, s. 1995.

–: Hørehandicappedes levevilkår. Humaniora 3,
10. årg., s. 3, København 1996.

–: Language Communication Identity (Internatio-
nale Verband für Schwerhörigensellsorge
(IVSS). Institutpublikation 1996, s.

–: Kommunikation i den lange venten. Dansk Au-
diologopædi 32. årg., nr 1, s. 4, København
1996.
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Nordiske sprog

Institut for Nordisk Filologi

Indledning
Instituttets udvikling de senere år viser: 1) En be-
tydelig vækst i antallet af årligt begyndende
danskstuderende. I efteråret 96 var vi på 6 begyn-
dende rus-hold, 2 tilvalgshold og ca. 2 Åbne Uni-
versitetshold. 2) En betydelig tilgang af Ph.D.-stu-
derende – i øjeblikket ca. 30 med forskellige fi-
nansieringsformer (SU, forskningsråd, samfinan-
sieret, friplads, selvfinansieret, »gammel ord-
ning«). 3) En betydelig vækst i antallet af nye fag-
lige områder som har »fået husly« på instituttet el-
ler som har dannet sig ved knopskydning.

Langt det største antal faste VIP-årsværk er til-
knyttet Danskstudiet: De forsker inden for de fagli-
ge områder som indgår i fagets bachelorstudium:
Litterær analyse og Litteraturhistorie, Sprog og
Medieanalyse. Det samlende fælles institutprojekt
er at sørge for at Danskstudiets forskellige discipli-
ner til stadighed er med i den forskningsmæssige
front. Der udføres et omfattende informationsar-
bejde af instituttet og dets medarbejdere. Læs
nærmere herom i institutpjecen Nordiske mænd &
kvinder. Se også nedenfor: Afsnittet om vores ge-
nerelle informationsvirksomhed.

De øvrige faglige områder under instituttet er
1) Finsk Afdeling, 2) Afdelingen for Dansens
Æstetik og Historie, 3) Center for Arbejderkul-
turstudier, 4) Center for Kvinde- og Kønsforsk-
ning, 5) Afdelingen for Minoritetsstudier. Hertil
har projektet Dansk folkevisekultur 1550-1700 fået
husly på instituttet.

Det er karakteristisk for instituttet at så forskel-
ligartede faglige områder tiltrækkes og trives. De
bidrager nedenfor med hver deres afsnit til insti-
tuttets årsberetning.

Forskningen ved det videnskabelige personale
ved Danskstudiet har igennem det seneste år ud-
foldet sig inden for disse områder (uprioriteret):

VIDENSKABSTEORI
Frans Gregersen har arbejdet med realismepro-
blemet og påbegyndt et længe planlagt samarbej-
de med Simo Køppe, Psykologisk Laboratorium,
om dette emne. Han har fortsat arbejdet med em-
ner i sin disputats, først og fremmest strukturalisti-
ske udsagns forudsætninger og begrænsninger.

LITTERATUR

Forfatterskaber og værkanalyser
Jens Kr. Andersen har i løbet af 1996 afsluttet og
udgivet afhandlingen Bellman og de danske guldal-
derdigtere. En studie i litterær reception, i skriftrækken
Skrifter udgivet af Selskabet Bellman i Danmark på
Danmarks Universitetsforlag, Kbh. 1996. Med stof
herfra er publiceret en mere populært affattet ar-
tikel om H. C. Andersens og Aarestrups oversæt-
telser af Bellman-digte. Desuden har han været ak-
tiv som tidsskriftanmelder af nyudkommet Hol-
berg-Litteratur og som bidragyder til Den Store
Danske Encyklopædi.

Poul Behrendt arbejder fortsat på den afslutten-
de del af sit værk om Thorkild Hansen, hvori det
skal fremgå, hvilke konsekvenser afdækningen af
de store dagbogsplaner, og dermed af forfatterska-
bets selvbiografiske »natside«, har for forståelsen af
de kendte og populære dokumentarromaner. Ved
at følge den litterære udveksling mellem Thorkild
Hansen og Peter Seeberg, som følger efter ung-
dommens brevveksling, er det samtidig meningen
at opridse konturerne af to diametralt modsatte
måder at fortælle historier på i det 20. århundrede.

Niels Dalgaard har afsluttet arbejdet med kort-
lægningen af sammenhænge i Svend Åge Madsens
forfatterskab, et arbejde der har resulteret i bogen
Dage med Madsen eller Livet i Århus. Dalgaard arbej-
der fortsat med Kingos fyrstepanegyrik. Et fore-
løbigt resultat er et foredrag i Selskab for Nordisk
Filologi sammen med Marita Akhøj Nielsen om
Bønskrift for de fattige udi Odensee Hospital. Foredra-
get er senere bearbejdet til en artikel i Danske Stu-
dier.

Jørgen Haugan har lavet efterskrift til Johannes
V. Jensens Kongens Fald i Den Norske Bokklubbens
klassikerserie. Endvidere er han ved at afslutte to
biografier over Knut Hamsun og Martin Andersen
Nexø.

Hans Hertel har afsluttet sine studier i Bo Boje-
sens satire i tegning og tekst 1943-96 med bogen
Bo Bojesen og den store verden 1945-96.

Jørgen Bonde Jensen har med støtte fra SHF
udgivet Jeg er kun en digter. Om Søren Kierke-
gaard som skribent.

Jette Lundbo Levy har i forbindelse med kultur-
byåret og opførelsen af Alban Bergs »Lulu« udar-
bejdet en artikel om kvindeligheden i Wedekinds
og Alban Bergs Lulu-skikkelse. Levy har færdig-
gjort litteraturhistoriske studier i forbindelse med
Ibsens, Amalie Skrams og Baggesens forfatterska-
ber. Disse arbejder er under udgivelse. Arbejdet
om Baggesen er desuden en videreførelse af den
teoretiske problemstilling om forholdet mellem
ord og billede, som prægede det foregående års
forskning.
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Gunnar Syréhn arbejder på en bog om Per Olov
Enquists dramatik. Den kommer til at behandle
de tre teaterstykker som indgår i hans Triptyk,
nemlig Tribadernas natt, Till Fedra og Från regnor-
marnas liv. Den del som gælder Tribadernas natt fo-
religger i et manuskriptudkast, ligesom kapitlet
om Till Fedra. Også en igangværende undersøgel-
se med arbejdstitlen Gunnar Wennerbergs Gluntarne
som dramatik skal efter planen blive til en bog. Den
behandler de tre planer som duetterne udspiller
sig på; endvidere deres forhold til publikum, for-
holdet til visegenren, den dramatiske struktur, rol-
lernes teatralitet, påvirkninger fra nærliggende
genrer samt den dramatiske ironi som er karakte-
ristisk for samlingen.

Morten Thing arbejder på en biografi og en
analyse af Hans Kirks forfatterskab.

Genrer og temaer
Jens Kr. Andersen begyndte arbejdet med en kor-
tere afhandling »Ludvig Holberg: L’épigramme V,
41. Analyse structurale du texte et quelques rema-
rques sur son histoire« – det sidste dækker bl.a.
over bidrag til bestemmelse af de litterære kilder
til Holbergs latinske epigrammer. Afhandlingen
foreligger nu i afsluttet manuskript og udkommer
i løbet af 1997 el. 1998.

Niels Dalgaard arbejder hen imod en revalue-
ring af genreteoriens placering i moderne littera-
turvidenskab. Dalgaard stræber mod en kortlæg-
ning af science fiction-genrens udbredelse i Dan-
mark fra 1741 til i dag, herunder dens reception;
et arbejde der bl.a. indebærer omfattende arkiv-
forskning. Projektet indebærer overvejelser over
de fantastiske genrers placering inden for nyere
ungdomslitteratur. Et foreløbigt resultat er en arti-
kel, hvor fremkomsten og udbredelsen af cyber-
punk-fænomenet i Danmark ses i forhold til gen-
reteoretiske begreber. Dalgaard arbejder på en
doktordisputats med arbejdstitlen Fantascientia
Danica: Den danske science fictions litteraturhistorie.

Charlotte Jørgensen har arbejdet på en afhand-
ling om selvbiografien og »mistankens hermeneu-
tik«. Afhandlingen skitserer de konsekvenser, som
i den selvbiografiske litteratur og i forskningen
om den, drages af mistanken til den menneskelige
bevidsthed. Afhandlingen er en del af Jørgensens
Ph.D.-afhandling.

Jette Lundbo Levy har skrevet artikler om stor-
byen i nyere dansk litteratur, der enten er udgivet
eller under udgivelse.

Flemming Lundgreen-Nielsen arbejdede med
København som dansk litterær kulturby og C.
Prams samtidssatiriske prosa i 1780’erne.

Erik A. Nielsen har videreført arbejdet med kri-
stendommens ikonografi og retorik. Hovedformå-
let er at skrive en samlet fremstilling af de erfa-

ringsformer og det billedsprog, der karakteriserer
den kristne retorik i dens forskellighed fra den
klassiske. Hovedmaterialet er dansk salmedigt-
ning og anden beslægtet litteratur, f.eks. Arrebo
og Naur. Da opgaven viser sig at være meget om-
fattende, har en stor del af årets forskning været
afsat til en systematisk registrering af stoffet. Her-
til kommer en stadig læsning af såvel digteriske
tekster som den omfattende sekundærlitteratur
om emnet. Som forberedelse til den færdige frem-
stilling har Nielsen skrevet en række mindre studi-
er, hvoraf to er udkommet. En større undersøgel-
se af ikonografien i Ewalds lyrik er nær sin afslut-
ning. Men det samlede projekt kræver stadig me-
gen forskningstid, før det kan offentliggøres.

Knud Wentzels emneområde er danske, norske
og tyske folkeeventyr. Hovedprojektet har været at
afslutte en bog om folkeeventyrenes opfattelse af
forholdet mellem børn og forældre, d.v.s. forskel-
lige forældretypers prægning af børnene og de
konflikter, dette afsætter i børnenes udvikling. Bo-
gen vil udkomme i 1997, sandsynligvis under tit-
len Den kongelige familie. Dertil kommer flere min-
dre projekter på eventyrområdet, der er ved at bli-
ve samlet til en mindre udgivelse: Om forholdet
mellem mundtlig overlevering og skriftlig udgivel-
se; om det på Grønland berømte eventyr om Kaas-
sassuk i forskellige versioner som repræsentanter
for en kulturel udvikling, og endelig et projekt
med betegnelsen folkeeventyrets fiktogrammer,
der er en fastholdelse i registerform af eventyre-
nes faste inventar af stereotype fiktionsbilleder.

Keld Zeruneith fortsætter sin undersøgelse af
bevidsthedens opståen og udvikling i den euro-
pæiske bevidsthedsdannelse med hovedvægt lagt
på den græske oldtids litteratur: epos, drama og fi-
losofi. Projektet samler sig tematisk omkring
Odysseus-figuren og hans rejse, set som en billed-
liggørelse af det europæiske menneskes stræben
efter indsigt og beherskelse af verden. Temaet
løber igennem hele vores historie og manifesterer
sig i nogle af litteraturens mest epokeskabende
værker. Ud over Homers »Odysséen«: Vergils
»Æneiden« (romersk kultur), Dantes »Den gud-
dommelige komedie« (middelalder/renæssance)
og James Joyces »Ulysses« (modernitet). Værker-
ne vil blive indsat i deres kulturelle kontekst. I
1996 har Zeruneith gennemført et undervisnings-
forløb over emnet, samt skrevet et råmanuskript
på ca. 500 sider.

Litteraturhistorie
Pil Dahlerup har foretaget femte gennemskriv-
ning af Dansk litteratur. Middelalderen, ca. 600 sider,
som forventes udgivet forår 1997.

Hans Hertel har bidraget til det tværfaglige pro-
jekt Guldalderens verden med oversigtsartiklen
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»Hjemme og ude, oppe og nede. Guldalderens
kontraster«, skrevet i samarbejde med Bente Sca-
venius. Hertel fortsætter sit arbejde med projektet
Den litterære besættelse: kulturkampen omkring fascisme
og nazisme i dansk litteratur og kulturdebat 1922-1997.
Klaus P. Mortensen har i det forløbne år koncen-
treret sig om romantikken. Emnet spænder over
såvel forfatterskaber og værkananlyser som tema-
tiske undersøgelser og litteraturhistoriske reflek-
sioner. Om det sidste har han holdt flere foredrag
og han arbejder teoretisk med litteraturhistorie-
genren og med teoriens mulige omsætning i
pædagogisk praksis i forbindelse med en arbejds-
gruppe nedsat af Dansklærerforeningen med støt-
te fra Undervisningsministeriet. Mortensens ho-
vedindsats har imidlertid ligget i en række større
og mindre delprojekter, der bl.a. har ført ham til
nyere europæisk og amerikansk romantikforsk-
ning (bl.a. ved deltagelse i forskningsnetværket
Litteraturkritik & Romantikforskning). I dette arbej-
de er Mortensen i et vist omfang gået uden for de
snævre litterære grænser til filosofi/idehistorie
(forestillingen om det sublime, dannelses- og
identitetsforestillinger, synet på refleksionsevnen,
fantasien og især inspirationen, herunder billed-
dannelse) og især billedkunst. Arbejdet afspejler
sig i en bog om William Wordsworth (som er un-
der oversættelse til engelsk), i en dansksproget ar-
tikel om dannelsesideen hos Martinus Rørbye og
Wilhelm Bendz, to engelsksprogede artikler om
refleksionsfænomener henholdsvis hos Bendz og
hos Turner og Wordsworth, en artikel om have-
historie og en generel spansksproget introduktion
til dansk romantik samt to engelsksprogede artik-
ler vedrørende romantismen med Kierkegaard og
H. C. Andersen som eksempler.

Jan Rosiek fortsatte sine studier i den symbolis-
tiske tradition i moderne dansk lyrik (Claussen,
Bjørnvig, Sarvig, Nordbrandt).

Kirsten Thisted forsker fortsat i den grønland-
ske fortælletradition og litteraturhistorie. I projek-
tet indgår udgivelse af centrale dele af den grøn-
landske fortælletradition, indsamlet i 1900-tallet.
Denne del af arbejdet er udført i samarbejde med
Gâba Thorning og efter dennes død: Arnaq Jen-
signe Grove. 1996 var projektets andet arbejdsår af
tre.

Keld Zeruneith er ved at gennemføre en under-
søgelse af den oldnordiske litteratur på baggrund
af de resultater, som er indhøstet under arbejdet
med hans undersøgelse af bevidsthedsdannelsen
hos grækerne (se ovenfor). I centrum for denne
undersøgelse står nogle af de mest centrale vær-
ker, hvoriblandt kan nævnes: Beowulf, eddadigte
som Vølvens spådom, samt sagaen om Njal.
Spørgsmålet er, i hvilken grad der kan påvises lig-
heder og forskelle til bevidsthedens udvikling hos

grækerne som vidnesbyrd om, at bevidsthedens
tilblivelse følger bestemte lovmæssigheder. De
pågældende tekster er ligeledes læst ud fra et for-
søg på at forstå, hvad det er for typer af erfaring
som nordboerne søger at udtrykke igennem deres
brug af myter og mytologi. Der foreligger et råma-
nuskript på ca. 150 sider.

Litteraturhistorieskrivning og kritikhistorie
Flemming Conrad har 1) forberedt forsvar af dis-
putats om Smagen og det nationale: Studier i dansk lit-
teraturhistorieskrivning 1800-1861, 2) gjort studier i
dansk litteraturhistorieskrivning ca. 1860-1920, nu
med særligt henblik på Julius Paludans forfatter-
skab og øvrige virksomhed, 3) undersøgt den litte-
rære kanondannelse i Danmark med særligt hen-
blik på tiden før 1700.

John Chr. Jørgensen har sammen med ambassa-
dør og journalist Preben Hansen afsluttet et pro-
jekt om kritikeren C. E. Jensen. Værket består dels
af en bibliografi (ca. 200 s.), dels af en biogra-
fi/monografi med teksteksempler (ca. 380 s.).
Bibliografien vil blive søgt publiceret i universitets-
regi. Biografien/monografien, som foreligger i
færdigt manus, er antaget til udgivelse (i 1998), på
betingelse af, at der skaffes fondsstøtte hertil. I til-
knytning til sin kritikhistoriske forskning har John
Chr. Jørgensen i 1996 publiceret artikler om an-
melderiets teori og praksis i »Selskabs for Nordisk
Filologi. København. Årsberetning 1994-1995«,
»Kritik« nr. 120 og »Griflen« nr. 10. Under publi-
kation er endvidere en aktuel artikel i litteratur-
magasinet »Standart«, og en lille opsats om Bran-
des’ H. C. Andersen-kritik i »Læsebogen«, som ud-
gives i foråret 1997.

Peter Lützen arbejder med sit Ph.D.-projekt,
hvor den nyere danske litteraturkritik læses ud fra
en litterær, retorisk synsvinkel. Det antages, at
man ved at aflæse litteraternes retorik kan finde
nye svar på en række af tekstanalysens klassiske
problemstillinger. Projektet er således dels kriti-
khistorisk, dels teoretisk-metodisk orienteret, og
dets tekstkorpus er danske litteraters analyser af
enkeltværker.

Litteratursociologi
Hans Hertel har givet en oversigt over situationen
på 1980’ernes bogmarked i lys af den internatio-
nale medieudvikling i 500.000 £ er prisen: Bogen i
mediesymbiosens tid, og han har samlet 97 artikler
og litteratursociologiske analyser, skrevet 1954-96,
i »tidebogen« Karen Blixen Superstar – glimt af det lit-
terære liv i mediealderen.

Litterær teori
Lars Arild arbejder fortsat med Det usagte, et pro-
jekt om beskrivelsen vs. udnyttelsen af det ubevid-
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ste i fiktionskunst. Projektet er receptionsæstetisk
og historisk og ser et afgørende skel ved 1870,
hvor megen fiktionskunst pludselig blev forældet.
»At vise, ikke fortælle« blev slagordet i videnska-
bens tidsalder, hvor kun det sanselige blev aner-
kendt som virkeligt. Modsigelsen i naturalismen
blev imidlertid klar, da Hemingway siden ændrede
slagordet til »at skjule, ikke fortælle«. Målet var
altså stadig virkningen på læsere, blot foregik det
nu skjult. Projektet handler herudfra om to spor i
fiktionskunst, nemlig kommunikation vs. fascinati-
on, d.v.s. henholdsvis afdækningen og skabelsen af
ubevidsthed.

Thomas Bredsdorff har efter afsluttet studium
af Nordbrandts poesi (dokumenteret med udgi-
velse af bogen »Med andre ord«) fortsat sine stu-
dier i det litterære billedsprog. Det har i årets løb re-
sulteret i et OB-emne på instituttet, i (med)ledelse
og tilrettelæggelse af et Ph.D.-kursus på Sandbjerg
om emnet, en artikel, Forsvar for Aristoteles, der ud-
kommer i et samlebind i 1997.

Jan Rosiek har til disputatsbedømmelse indleve-
ret afhandlingen Maintaining the Sublime. Heidegger
and Adorno, en refleksion over det sublimes figur
fra Platon til Lyotard, med vægten lagt på Heideg-
gers og Adornos lyriklæsninger.

Morten Thing forsker i biografien som genre
inden for forskellige dele af videnskaberne.

Kritisk tekstudgivelse
Niels Dalgaard har forestået en tekstudgave af Vil-
helm Bergsøes kortroman Erindringer fra en Reise
med Flyvefisken »Prometheus« (1870) med noter, vari-
antapparat m.v.

Flemming Lundgreen-Nielsen har fortsat arbej-
det på en tysk gennemkommenteret oversættelse
af et udvalg på ca. 1100 sider Grundtvig.

Morten Thing arbejder sammen med Niels
Finn Christiansen og Hanne Posselt på en tekst-
kritisk udgave af Frederik Dreiers skrifter. Udgivel-
sesarbejdet finansieres af Carlsbergfondet og fore-
stås af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

SPROG
Dorthe Duncker har fortsat arbejdet på sit Ph.D.-
projekt, hvis mål er på basis af undersøgelser i en
række ikke-normerede regelsystemer inden for
dansk ortografi, ordforråd og diskurs at formulere
en systemteori, der inddrager teoretiske overvejel-
ser fra moderne biologi, matematik og fysik.

Syntaks
Frans Gregersen har færdiggjort og revideret Inge
Lise Pedersens og sit fælles bidrag om hovedsæt-
ningsordstilling i danske ledsætninger til en en-
gelsksproget publikation.

Erik Hansen arbejder fortsat på projektet Gramma-
tik over det Danske sprog, sammen med Lars Heltoft
(RUC). Arbejdet nærmer sig nu sin afslutning. De
fleste af bogens 15 kapitler er skrevet og befinder
sig på forskellige stadier af færdighed. Centrale
emner fra projektet er i årets løb fremlagt for kol-
leger på konferencer i Danmark og Norge.

Eva Skafte Jensen arbejder med sit Ph.D.-pro-
jekt om adverbialer og deres funktioner i moder-
ne dansk. Dette foregår indtil videre i praksis som
flere separate delstudier. For tiden især af tre om-
råder: Adverbialer og modalitet, adverbialer og
aspekt, og adverbialer og tekststrukturering.

Semantik
Eva Skafte Jensen arbejder med adverbialer og po-
lysemi. En del adverbialer har flere fortolknings-
muligheder, som afhænger af et antal faktorer,
hvoraf ordstilling er en af de afgørende.

Carsten Hansen arbejder videre med Ph.D.-pro-
jektet Danske metaforer. En diskussion af den kog-
nitive semantiks muligheder i ét- og tosprogslek-
sikografien – med udgangspunkt i metaforbegre-
bet og sproglige metaforer i dansk og tysk. Carsten
Hansen arbejder også med projektet Automatisk
registrering af metaforer i åbne maskinlæsbare
tekstkorpora sammen med lektor Peter Widell, In-
stitut for Nordisk, Aarhus Universitet. Dette arbej-
de støttes af Netværk for Metaforer, Kultur & Kog-
nition.

Sprogbrug
Frans Gregersen har arbejdet med sprognorme-
ringsproblemstillinger.

Karen Thuesen har skrevet artiklen »Med pen i
hånd« i Danske studier.

Eva Skafte Jensen deltager i efterbehandlingen
af en empirisk undersøgelse om variation i skrift-
og talesprog på italiensk og dansk. Undersøgelsen
indgår i det SHF-støttede forskningsprojekt: Itali-
ensk sprogbrug, der indgår i det overordnede SHF-
projekt: Grammatik og fremmedsprog.

Talesprog
Nina Møller Andersen fortsætter arbejdet med sit
Ph.D.-projekt »Misforståelser i moderne dansk ta-
lesprog, belyst ved M. M. Bachtins dialogiske teori-
er«.

Dorthe Duncker har sammen med Jesper Her-
mann (Institut for Almen og Anvendt Sprogviden-
skab) fortsat arbejdet med en undersøgelse af den
strukturelle asymmetri i læge-patient-samtaler un-
der SHF-SSF-projektet Samtalen hos lægen.

Mie Femø Nielsen arbejder fortsat med Ph.D.-
projektet Mødeinteraktion. Formålet er at analysere
interaktionen under afdelingsmøder i en række
danske virksomheder og organisationer. Fokus er
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især afdelingslederen og dennes diskursive arbej-
de med medarbejderne i forhold til organisatio-
nens kultur. Projektets data er primært video- og
lydoptagelser.

Dansk som fremmed- og andetsprog
Anne Holmen er fortsat engageret i flere, delvis
overlappende projekter, som har med brug og til-
egnelse af dansk som andetsprog at gøre:

1) Længdeundersøgelsen Fra köy til Køge, som
omhandler tyrkiske børns tosprogede udvikling
fra skolestart til nu 8. kl. (i samarbejde med Jens
Normann Jørgensen og Jørgen Gimbel fra DLH).
Holmens andel er beskrivelse af udviklingen i bør-
nenes andetsprog (dansk). 2) Nordsekvens-projektet
(støttet af NOS-H) består i en efterprøvning af Pie-
nemanns teori om indlæringssekvenser på de
skandinaviske sprog. De øvrige deltagere er Karen
Lund, Esther Glahn (IAAS), Anne Hvenekilde
(Oslo), Gisela Håkansson (Lund) og Björn Ham-
marberg (Stockholm). 3) Forskningsbeskrivelser af
felter med relevans for undervisning i dansk som frem-
med- og andetsprog, som er et udredningsprojekt for
Undervisningsministeriets folkeoplysningsafde-
ling. Holmen er projektleder sammen med Karen
Lund. I øvrigt deltager 10 forskere og undervisere
inden for fremmed- og andetsprogsfeltet i Dan-
mark.

Jens Normann Jørgensen fortsætter nu på ot-
tende projektår længdeundersøgelsen Fra köy til
Køge (se ovenfor). Der samles årligt sprogprøver
fra de medvirkende tosprogede skoleelever, i sam-
tale med henholdsvis dansktalende voksen og tyr-
kisktalende voksen, en gruppe af tosprogede ele-
ver og en gruppe halvt af tosprogede, halvt af et-
sprogede dansktalende elever. I det forløbne pro-
jektår har Anne Holmen og Normann arbejdet
med beskrivelse af normer for tosprogethed og to-
sproget adfærd. Desuden har Jens Normann Jør-
gensen arbejdet med ordforrådet i elevernes
gruppesamtaler, særlig med henblik på kodeskift.
Sammen med Jørgen Gimbel og Anne Holmen
har han udarbejdet en forskningsoversigt over un-
dersøgelsen og tilknyttede projekter.

I forbindelse med et samarbejde mellem Kø-
benhavns kommune, Danmarks Lærerhøjskoles
Institut for humanistiske fag og vores institut be-
skriver Anne Holmen og Normann 1) den tospro-
gede udvikling hos arabisktalende skolebegynde-
re, 2) ændringer i lærerforudsætninger og lærer-
holdninger til tosprogede skoleelever. I året 1996
er første runde af data indsamlet, dels som sprog-
forståelsesprøver fra de arabisktalende skolebe-
gyndere, dels som spørgeskemaer fra samtlige
lærere på otte københavnske skoler.

Karen Lund fik godkendt sin Ph.D.-afhandling:
Lærer alle dansk på samme måde? En længdeunder-

søgelse af voksnes tilegnelse af dansk som andetsprog. I
afhandlingen diskuterer Lund bl.a. en række cen-
trale hypoteser om universalitet i tilegnelsespro-
cessen og giver belæg for at sprogfunktionelle for-
hold, samt faktorer som modersmål og målsprog,
øver en langt større indflydelse på tilegnelsen end
disse hypoteser forudskikker. Efter Ph.D.-fore-
læsningen har hun redigeret afhandlingen som
forventes at udkomme i begyndelsen af 1997.
Lund arbejder desuden på projektet Nordsekvens,
som skal teste kognitivt og strukturelt baserede til-
egnelsesteorier der hævdes universelle, samt op-
stille tilegnelsessekvenser for dansk, norsk og
svensk (se ovenfor). Lund leder sammen med
Anne Holmen projektet: Forskningsbeskrivelser af
Felter med Relevans for Undervisning i Dansk som Frem-
med- og Andetsprog med henblik på afdækning af
behov for etablering af målrettede udviklings- og
forsøgsprojekter. Øvrige deltagere er forskere og
undervisere inden for fremmed- og andetsprogs-
feltet i Danmark. Lund deltager i Fremmedsprogs-
pædagogisk netværk i Danmark, hvor hun har særlig
tilknytning til grupper inden for receptions- og
produktionsforskning i fremmed- og andetsprogs-
forskning.

Ungdomssprog
Jens Normann Jørgensen undersøger Moderne sjæl-
landsk sammen med Kjeld Kristensen fra Den Dan-
ske Ordbog. Projektet er en længdeundersøgelse
af unge (16-19-årige) Næstvedborgeres udvikling
af deres talesprog. Undersøgelsen beskriver dels
moderne sjællandsk talesprog og er den første be-
skrivelse af regionalsprog på Sjælland, dels den
indbyrdes variation mellem forskellige grupper af
unge i forskellige typer af samtale. Endvidere ar-
bejder Normann med  Herlovianersproget – en argot,
som er en længdeundersøgelse af udviklingen af
de lingvistiske, sprogbrugsmæssige og socialpsyko-
logiske træk ved en skole-ungdomsargot. Der er
samlet materiale i form af spørgeskemaer og efter-
følgende, kortvarige interviews i 1985 og 1995. Ef-
ter aftale skal der igen samles materiale ind i 2005.
Desuden har ca. 50 unge herlovianere i 1996 skre-
vet stile til Normann om deres forhold til Herlovi-
anersproget.

Sproglig rådgivning
Erik Hansen har som medlem af Dansk
Sprognævn været aktiv mht. sproglig rådgivning,
specielt den skriftlige direkte til spørgerne. Des-
uden gennem tidsskrifterne Nyt fra Sprognævnet
og Mål & Mæle.

Klaus Kjøller har færdiggjort sin introduktion til
sproglig rådgivning.
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Skriftlig fremstilling
Bettina Perregaard har fortsat arbejdet med sit
Ph.D.-projekt: L. S. Vygotskys betydning for
1990´ernes forskning og undervisning i skrift-
sprog. Kritiske studier i forholdet mellem social
interaktion, kognitiv udvikling og skriftsproglig
kompetence.

Klaus Kjøller fortsætter projektet Offensiv for-
midling. Målet er at indsamle erfaringer gennem
genre- og stileksperimenter med offensiv popula-
risering af pragmatiske emner. Offensiv vil sige:
Formidling som hverken forudsætter faglig inter-
esse eller tvang hos læserne. Årets emne: Få din vil-
je! Tal og skriv effektivt. Projektets eksperimenteren-
de fase håbes afsluttet i 1997.

MASSEKOMMUNIKATION

Den billedskabte virkelighed
Bent Fausings projekt under fakultetets satsnings-
område »Den billedskabte virkelighed« har titlen
Bevægende Billeder. Om billeders affekt og fascination.
Her analyseres en række nutidige eksempler fra
billedmedier (TV, fotografi, computerbaserede
billeder) for deres syns- og billedaffekt, og tillige
etableres teori og dannes begreber om billeders
særegne fascination. Projektet knytter an til tradi-
tionel forskning om (billed)sansning (Bergson,
Langer m.v.) og nyere studier inden for dette om-
råde (Crary, Kristeva, Koch, Merleau-Ponty, Wil-
liams mv.). Projektet kombinerer fænomenologi
med affekt og fascination. Hovedteserne er 1) at
fænomenet – billedet, tingen, objektet, symbolet
m.v. – i særlige forhold er ladet med affekt og fas-
cination, 2) denne situation opstår, når affekten
findes såvel i fænomenet som i betragteren, med
andre ord: Objektet (billedet) eksisterer ikke
uden subjektet, og subjektet eksisterer ikke uden
objektet (billedet).

Sofie Heller arbejder med Ph.D.-projektet: Bil-
ledsamfundet i reklamens spejl – repræsentation, betyd-
ning og blik i 90’ernes populærkulturelle billedmedier.
Formålet er at opstille andre teoretiske modeller
for forståelse og læsning af populærkulturens bil-
leder, end de traditionelle semiotiske, logocentri-
ske og ideologikritiske. Dette skal ske på bag-
grund af konkrete undersøgelser af udvalgte re-
klamefotos og -spots i et forsøg på at indkredse det
populærkulturelle billedes særtræk. En af hypote-
serne er, at det ville være frugtbart for en moder-
ne billedforståelse om man, i stedet for at diskute-
re om et billede er sandt eller falsk, kunst eller
kommercielt, så spurgte om brugen af det.

Vibeke Pedersen er halvt frikøbt 1996-97 til pro-
jektet Mennesket som TV-Billede. Studieværter i
TV: Visualitet, melodrama og køn.

Genre- og temaanalyse
John Mortensen har skrevet to artikler: Talk-show-
et, og Talk-showets positioner, som udkommer for-
året 1997.

Ib Poulsen fortsætter arbejdet med projektet
Radiomontagens æstetik og udtryksformer. Formålet er
at gennemføre et studie af en central og markant
radiogenre. Studiet skal indkredse svar på tre ho-
vedspørgsmål: 1) Hvilken radiofonisk baggrund
har radiomontagen, og hvordan udvikler den sig
som en særlig radiogenre i takt med mediets tek-
niske og programmæssige udvikling? 2) Hvilke ra-
diofoniske udtryksformer og hvilken æstetik har
været kendetegnende for radiomontagens iscene-
sættelse af sit stof siden starten i midten af
1940’erne? Og 3) I hvilken forstand synes den
æstetiske og udtryksmæssige udvikling af radio-
montagen at afspejle mere generelle kulturhisto-
riske tendenser? Studiet vil primært omfatte dansk
producerede radiomontager, men i begrænset
omfang vil også montager produceret i de øvrige
nordiske lande samt England og Tyskland blive
inddraget.

Institutionsanalyse og -historie
John Mortensen arbejder med en artikel om
Frankfurterskolens (og specielt Negts) analyser af
massekommunikation.

Vibeke Pedersen er leder af projektet Kønnets
iscenesættelse mellem public service og kommercialisme –
Værter og værtinder i de nordiske TV-studier. Projektet
støttes af NOS-H 1995-96. Der deltager forskere
fra Norge, Sverige og Finland.

REDAKTION AF TIDSSKRIFTER, SKRIFT-
RÆKKER OG LIGNENDE
Jens Kr. Andersen er medredaktør (sm. m. Anika
Salomonsen, KB) af Skrifter udgivet af Selskabet Bell-
man i Danmark og »advisory editor« ved Nordica –
Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik, Odense.
Endvidere næstformand i Selskabet Bellman i
Danmark og i Det danske Guldalderselskab, med-
lem af (be)styrelsen for Universitets-Jubilæets
Danske Samfund og Bakkehuset – dansk littera-
turforening, prisopgavebedømmer for nordisk i
Det filologisk-historiske Samfund samt medlem af
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Thomas Bredsdorff er medstifter af og næstfor-
mand i Dansk Selskab for 1700-tals studier. Han er
endvidere instituttets repræsentant i bestyrelsen
for netværk for forskeruddannelse i litteratur-
forskning.

Niels Dalgaard redigerer tidsskriftet Proxima.
Frans Gregersen er medlem af editorial board

for Journal of Pragmatics og NyS samt sekretær for
Lingvistkredsen.
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Carsten Hansen er redaktør af MetafDan – en
dynamisk database over registrering af dansk
forskning og publikationer om metaforer. Metaf-
Dan offentliggøres løbende i en printversion, lige-
som den er tilgængelig på WWW. Han er redaktør
af – og bidragyder til – Proceedings I-II fra Netværk
for Metaforer, Kultur & Kognitions seminarer.

Erik Hansen er ansvarshavende redaktør af Nyt
fra Sprognævnet og medredaktør af Mål & Mæle.

Anne Holmen er medredaktør af NyS og
Københavnerstudier i tosprogethed.

Jens Normann Jørgensen er også medredaktør
af serien Københavnerstudier i tosprogethed.

Karen Lund er initiativtager til og medredaktør
af tidsskriftet: Sprogforum, der henvender sig til for-
skere og undervisere inden for fremmed- og an-
detsprogsfagene.

Flemming Lundgreen-Nielsen er redaktør af
Danske Studier (tidsskrift), Grundtvig-Studier
(årbog) og af Forårs- og Efterårslektionskataloger
og Sommeravis fra Folkeuniversitetet i Køben-
havn.

Klaus P. Mortensen er redaktør af Gads biografi-
serie og af skriftserien Teori og Æstetik.

Ib Poulsen redigerer Nordiske Mediestudier
(sm.m. Henrik Søndergaard).

Gunnar Syréhn er medredaktør for serien Skrif-
ter udgivet af Selskabet Bellman i Danmark.

Morten Thing redigerer tidsskriftet Arbejderhisto-
rie for Selskabet til forskning i arbejderbevægel-
sens historie.

REJSER OG FOREDRAG
Nina Møller Andersen holdt foredraget »Endnu
et slag for trykket. Om trykproblemer i dansk.«
Osaka University of Foreign Studies, Osaka, Japan.
Thomas Bredsdorff har som medlem af netværket
MetafDan deltaget i to af dets konferencer og ved
den ene holdt forelæsning om »Metaforstudiets
rolle i danskfaget«. Han har holdt gæstefore-
læsning om »Postmoderne metaforik« ved Filoso-
fisk Institut, Aarhus Universitet; German Dept.,
University of Minnesota, Minneapolis; Learned
Society, Brock’s University (Canada). Herudover
gæsteforelæsning om talehandlingsteori og sa-
gastudier ved Scand. Dept., UC Berkeley, Califor-
nia; University of Victoria, Canada.

Flemming Conrad holdt foredrag ved Festiva-
len Golden Days in Copenhagen (»The Sorø
School of poets 1825-1850«), og i Selskab for Nor-
disk Filologi (»Om litteraturhistorieskrivning og
forskning deri«).

Pil Dahlerup holdt forelæsningerne »Middelal-
derens billedsprog«, Ph.D.-seminar, Sandbjerg
Slot; »Litteraturvidenskab i dag – Nordiske per-
spektiver«, forelæsning ved Louise Vinge-symposi-

et, Lund; »Solvej Balles forfatterskab«, foredrag i
Zonta III, København.

Niels Dalgaard deltog i IASS konference i Bonn
med et papir om Ludvig Holbergs Moralske Fab-
ler.

Dorthe Duncker deltog i workshop om Text En-
coding in Theory and Practice og The Association
for Literary and Linguistic Computing, The Associ-
ation for Computer and the Humanities, The 1996
Joint International Conference (ALLC-ACH’96)
ved Bergens Universitet; deltog med foredrag i 6.
Møde om Udforskningen af Dansk Sprog ved Aar-
hus Universitet; gæsteforelæste ved Handelshøj-
skolen i København, Institut for Datalingvistik.

Bent Fausing har forelæst og kommenteret op-
læg på symposiet om »Rum, relation, retorik« på
Konstfack, Stockholm; forelæst om »I dream that
it is forbidden to dream« og deltaget i paneldi-
skussion om »Power and Art« på Arken. Museum for
moderne Kunst, Ishøj; forelæst om »Det billedska-
bende dyr. Om syns- og billedfascination« på
Hjørring Kunstmuseum/Folkeuniversitetet; fore-
læst om »Det stille billede: Essensen af bevægelse«
på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Køben-
havn; forelæst om »Synet som sans« på Lange-
lands Kunsthøjskole; forelæst om »Landscape and
Cityscape« og »Sight as Sense« ved Cultural Uni-
versity 1996 (afholdt på Institut for Legemsøvel-
ser, Københavns Universitet); forelæst om »At ska-
be et billede – og at være et billede« ved konferen-
ce »Om og med Orlan«, Nikolaj Kunstudstillings-
bygning, København.

Frans Gregersen var sammen med Una Canger
kursusleder for internationalt kursus i 20th Centu-
ry Linguistic Research Traditions med 29 deltagere
fra 11 lande på kursusejendommen Rolighed.
Kurset var et led i fakultetets arrangementer i an-
ledning af Kulturbyåret og var koordineret af In-
ternationales Zentrum, Tübingen. Rektor for
Tübingen universitet, professor Dr. Hans Werner
Ludwig var gæst på kurset, hvor en lang række af
fakultetets lingvister (bl.a. Hanne Ruus) undervi-
ste. Gregersen var første officielle opponent ved
Peter Harders disputatsforsvar. Oppositionen er
offentliggjort i Engelsk Instituts tidsskrift Angles.
Gregersen forelæste på det årlige stævne for de
udenlandske lektorer om Dansk Sociolingvistik. Fo-
redraget kan forventes trykt af Undervisningsmi-
nisteriet. Han holdt inauguralforelæsning som
professor om Danskfaget og den almene sprogviden-
skab. Sammen med en gruppe bestående af Per
Aage Brandt, Martin Skov og Frederik Stjernfelt
arrangerede Gregersen det internationale Roman
Jakobson Centennial Symposium støttet af fakultetet
og SHF. Indlæggene fra symposiet er ved at blive
samlet til et nr. af tidsskriftet Acta Linguistica Haf-
niensia. Han var sammen med Simo Køppe fast
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lærer på kursus i humanioras videnskabsteori for
Ph.D.-studerende. Forelæsning om Københavner-
skolen i dansk sprogvidenskab i Videnskabernes
Selskabs serie om danske bidrag til verdenskultu-
ren. Gregersen var blandt indlederne ved en dis-
kussion om forskerrekruttering inden for det
sprogvidenskabelige område i Lingvistkredsen.

Carsten Hansen var på studierejse til Institut für
Deutsche Sprache, Mannheim, med henblik på lit-
teratursøgning og frekventering af instituttets
EDB-korpus for vrede-metaforer samt etablering
af on-lineforbindelse fra København. Han deltog i
et fem ugers forskerseminar ved University of Cali-
fornia, Berkeley, med titlen Mind, Body, Brain. Se-
minarets to sektioner blev ledet af George La-
koff/Mark Johnson og John Searle. Carsten Han-
sen holdt foredrag om kognitiv leksikografi. Han
deltog i workshop ved School of Education,
Leeds: Corpus-Based Approaches to Researching Metap-
hors. Oplæg om automatisk registrering af metafo-
rer i maskinlæsbare tekstkorpora. Carsten Hansen
deltog og havde indlæg om registrering af dansk
metaforforskning på Netværk for Metaforer, Kultur &
Kognitions to seminarer i hhv. februar og oktober:
Metaforer i sprog og tænkning og Metaforer i kultur og
samfund. Deltagelse og indlæg med titlen Lakoff og
Johnsons metaforprojekt. Status og perspektiver på 6.
Møde om Udforskningen af Dansk Sprog ved In-
stitut for Nordisk, Aarhus Universitet.

Erik Hansen har holdt ca. 20 forskellige fore-
drag om dansk sprog, ved Folkeuniversitetet, vok-
sen-uddannelsescentre, kommunale efteruddan-
nelseskurser osv. Jørgen Haugan har holdt flere
foredrag: »Hamsun og Strindberg« ved Hamsun-
seminar på Voksenkollen ved Oslo; »Norsk og
dansk mentalitet« i Oslo-afdelingen av Forenin-
gen Norden; »Hamsun og Thorkild Hansen« ved
et Hamsun-seminar på Ry højskole, august 1996.
Anne Holmen har lavet interviewundersøgelse i
Qaqortoq, Grønland; deltaget med foredrag i se-
minar på Schæfergården Mødet med det fremmede; i
AILAs 11. Verdenskongres om Applied Linguistics
across Disciplines, Jyväskylä, Finland. Sammen med
Jens Normann Jørgensen er Holmen ansvarlig for
en workshop om tosprogethed, foredragsholder
samt referee på poster session. Endelig har Hol-
men holdt foredrag på det 6. Møde om Udforsk-
ningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet. Eva
Skafte Jensen holdt foredraget: Modalitet og ad-
verbialer, i Funktionel Grammatik-kredsen, KUA;
deltog i NORFA-kurset: Tense and aspect, i Vatna-
halsen, Norge; holdt foredraget: Godt og gerne –
modalitet og polaritet, ved 6. Møde om udforsk-
ningen af dansk sprog, i Århus.

Charlotte Jørgensen har som et led i Ph.D.-for-
løbet været på et tre måneders studieophold ved
Jung-instituttet i Zürich.

Henrik Jørgensen har deltaget i forskningssemi-
narer om Ivar Aasens værk og betydning (Oslo) og
om Perception og rum (Inst. for Litteraturviden-
skab, KUA).

Jens Normann Jørgensen har deltaget i en nor-
disk konference om Ungdomssprog ved Stockholms
Universitet, bl.a. med foredraget Herlovianersproget
– en ungdomsargot; deltaget i Association Internati-
onale de linguistique appliquées verdenskongres i
Jyväskylä, som medarrangør sammen med Anne
Holmen af kongressens symposium om Successive
Bilingualism in School Age Children, hvor de også
holdt et foredrag om Aspects of the Linguistic Deve-
lopment of Bilingual Children. På verdenskongressen
var de endvidere kommentatorer og anmeldere af
kongressens poster-session om Bilingualism.

Normann har været på studierejse til Tyrkiet
med besøg i den historisk-klassiske del af Vesttyrki-
et (Smyrna og Efesos), med besøg i landsbyer i det
centrale Anatolien, og med deltagelse i verdens-
kongressen om børnesprog i Istanbul.

Normann har forelæst for Dansk Skoleforening
for Sydslesvig om Tosprogethed i familie og institution,
i Dansk-kurdisk kulturcenter om Andengenerations-
indvandrere, i Aalborg kommune om Psykologiske
aspekter af tosprogethed, ved Interkulturelt Center i
Århus om Tosprogethed og dansk som andetsprog, i
Hanstholm kommune om Tosprogethed, ved Dan-
marks Biblioteksskole om Tosprogethed og indvan-
drerbørns sprogtilegnelse og i Frederiksborg Amt om
Er tosprogethed en fordel eller en ulempe for børn?

Til litteraturhistoriske studier i Tom Kristensens
værk (herunder rejsebøgerne) fik lektor John Chr.
Jørgensen i januar 1996 legatbolig på Den Skandi-
naviske Forenings Kunstnerkollegium i Rom. I maj
måned holdt han i foreningen af San Cataldos ven-
ner et foredrag om Tom Kristensen og Rom. På Kø-
benhavns Universitet har John Chr. Jørgensen med
en kritikhistorisk forelæsning bidraget til fore-
dragsrækken »København som litterær kulturby«
og med en forelæsning om formidling bidraget til
rækken om »Humanistisk videnskabsteori«.

Jette Lundbo Levy har holdt foredragene: Ma-
giske storbylandskaber i nyere dansk digtning. Fore-
læsningsrække arrangeret af instituttet om Køben-
havn som litterær hovedstad; Den ny litteratur. Be-
gæret efter Historien – og litteraturhistorien. Foredrag
ved seminar om »Den ny litteratur«, arrangeret af
en arbejdsgruppe ved Institut for Nordisk Filologi;
Ibsens Kejser og Galilæer i religionshistorisk og æstetisk
perspektiv, foredrag ved seminar om »Ibsens histo-
riske dramaer« i Oslo, arrangeret af Center for Ib-
sen-Forskning og Oslo Universitet; Amalie Skrams
litteraturkritik som belysning af hendes forfatterskab,
ved Symposion om Amalie Skram på Schäf-
fergården, København, arrangeret af Fondet for
dansk-norsk Samarbejde.
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Karen Lund deltog i EUROSLA konference
(The European Second Language Association).
Nijmegen, Holland, (foredrag); Functional Gram-
mar Conference. Cordoba, Spanien, (poster);
møde om Udforskning af Dansk Sprog, Aarhus
Universitet, (foredrag).

Flemming Lundgreen-Nielsen holdt På vej hjem-
forelæsning i rækken »København som litterær
kulturby«, Frue Plads (desuden organisator af 7
yderligere forelæsninger ved Thomas Bredsdorff,
Jørgen Haugan, John Chr. Jørgensen, Klaus P.
Mortensen, Hans Hertel og Jette Lundbo Levy,
alle fra Nordisk Filologi – samt Sven-Aage Jør-
gensen, Germansk Filologi); foredrag ved konfe-
rencen International Association for Scandinavi-
an Studies: IASS XXI, Universität Bonn; foredrag i
rækken »Danske bidrag til verdenskulturen«, Vi-
denskabernes Selskab.

Klaus P. Mortensen har holdt en række foredrag
og deltaget og/eller arrangeret seminarer i såvel
bredt formidlende som universitære og internati-
onale sammenhænge: 1. Forelæsning om roman-
tik og selvrefleksion (studerende ved Odense Uni-
versitet), 2. Om dansk guldalder (Expo Lingua, Ma-
drids Universitet), 3. Om Herman Bang og Pon-
toppidan og København (På vej hjem-forelæsning i
forbindelse med kulturby ´96), 4. DR. 30 minut-
ters radioudsendelse om natursyn og digtning, 5.
Rundvisning på den Hirschprungske Samlings
Bendz-udstilling (Golden Days), 6. H. C. Ander-
sen (Videnskabernes Selskab), 7. Ansvarlig for og
forelæser på H. C. Andersen-seminar (Golden
Days), 8. Foredrag om Thomasine Gyllembourg
(Frb. Kommunebibliotek/Bakkehusmuseet), 9.
To rundvandringer med ledsagende historiske fo-
redrag i Frederiksberg have (Golden Days), 10.
Hovedansvarlig for seminaret Mellem Kulturer
(Fondet for Dansk-Norsk Samarb.), 11. Hovedan-
svarlig for Holbergseminaret Jeppe på Kollen (Fon-
det for da.-no. Samarb.), 12. Hovedansvarlig for
Amalie Skram-seminar (Fondet for da.-no. Sam-
arb.), 13. Forelæsning på det internationale Kier-
kegaard-seminar (Kierkegaard-centret, KU), 14.
To forelæsninger på det internationale romantik-
seminar (Netværket for Litteraturkritik og Ro-
mantikstudier), 15. Forelæsning ved indvielsen af
forskningsnetværket Fornyelse af de kulturhistoriske
fags formidlingsformer (Odense Univ.). 16. Fore-
læsning om litteraturhistorie og gymnasial littera-
turpædagogik (Fondet for Da.-No. Samarb.), 17.
Foredrag om havekunstens historie, set i lyset af
landskabsmaleriet (Bakkehuset). Hertil kommer
en række forelæsninger for norske lærerstuderen-
de/distrikthøjskolestuderende (Fondet for da.-
no. Samarb.).

Mie Femø Nielsen har deltaget i 6. Møde om
Udforskningen af Dansk Sprog på Aarhus Univer-

sitet. Hun har desuden været til Datadag i Odense
i forbindelse med det danske netværk, der arbej-
der med konversationsanalyse, MOVIN.

Vibeke Pedersen var inviteret som foredragshol-
der ved følgende konferencer: Årsmøde for kvinde-
og kønsforskning, København; Media og kjønn, Nor-
ges forskningsråd og Universitetet i Oslo. Peder-
sen har deltaget i og præsenteret paper på følgen-
de konferencer: Consoleing passions. Television, Vi-
deo and Feminist Studies, University of Wisconsin,
Madison; Frø og frugter – Nordisk kvinne- og kjønns-
forskning i dag, Universitetet i Oslo. Desuden stu-
dierejse til Los Angeles og arbejdsseminar i Stock-
holm i forbindelse med NOSH projektet Kønnets
iscenesættelse mellem public service og kommercialisme –
Værter og værtinder i de nordiske TV-studier.

Ib Poulsen var i Berlin for at interviewe radio-
montageproducenter, og deltog i JMK, Stock-
holms Universitet for at planlægge et nordisk
forskningsprojekt om radio.

Hanne Ruus har holdt foredrag om den danske
leksikalske norm ved fakultetets Forsknings-freda-
ge, i Lingvistkredsen og i LEDA (Leksikografer i
Danmark). Hun har endvidere deltaget med fore-
drag i 6. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog
i Århus.

Morten Thing holdt følgende foredrag eller op-
læg: På Sexologisk Seminar ved Rigshospitalets
sexologiske klinik om Negre, børn og orgasme; om
kulturhistorisk metode ved et seminar på Ro-
mansk Institut; om demokrati på Samtidshistorisk
seminar arrangeret af Historisk Institut; på Kultur-
byarrangementet om Velfærdsstatens tilblivelse; fire
radioforedrag med udgangspunkt i sin bog Por-
trætter; på Martin Andersen Nexø-seminar i Svane-
ke om Nexø og religionen; om velfærdsstaten på se-
minar for svenske forskerstuderende i Køben-
havn; på seminar om skandinavisk-russiske forbin-
delser i Oslo; om Min far sabotøren på Historisk
Samling fra Besættelsen 1940-45 i Esbjerg; på In-
stitut for forsvarsstudier i Oslo om Kommunisternes
kapital.

Kirsten Thisted holdt foredrag: Textualization of
oral epics. A conference for Folklore Fellows in Oral Epi-
cs. Turku University, Finland. Hun deltog i for-
skerseminar om myter og sagn. Thule Center,
Hundested. Deltog endvidere i konferencen »Mel-
lem kulturer« Schæffergården, samt »Internatio-
nal Workshop on Oral Literature in Modern Chi-
na«, København.

Karen Thuesen var fra den 24. marts til d. 5.
april 1996 gæstelærer ved Universitetet i Vilnius,
Litauen, hvor hun underviste i dansk sproghisto-
rie for danskstuderende på bachelorniveau. Des-
uden deltog hun i 6. Møde om Udforskningen af
Dansk Sprog, Århus Universitet, m. foredrag om
»Folkevisesproget – efter Skautrup«.
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UDVALGSARBEJDE OG ADMINISTRATIVE
HVERV
Flemming Conrad er medlem af styrelsen for
Universitets-Jubilæets Danske Samfund; har des-
uden tilsynsopgaver for Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab og Museum Tusculanums For-
lag. Conrad har afsluttet et udvalgsarbejde under
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab vedrøren-
de »Udgivelse af danske litterære tekster efter
1800«.

Pil Dahlerup var formand for bedømmelsesud-
valget og 2. opponent ved Vibeke A. Pedersens
Ph.D.-afhandling »Formler uden grænser«.

Dorthe Duncker er medlem af Teknologinæv-
nets arbejdsgruppe vedr. Dansk Sprogteknologi
(STANLEX-gruppen).

Bent Fausing sidder i styringsgruppen for fakul-
tetets satsningsområde »Den billedskabte virkelig-
hed«; i udvalget vedrørende udenlandske gæste-
forelæsere i forbindelse med satsningsområdet
»Den billedskabte virkelighed«; i bestyrelsen for
Center for Videodokumentation  (Louisiana, Sta-
tens Museum for Kunst m.v.) repræsenterende
KUA; er censor ved Ålborg, Aarhus, Odense, Ros-
kilde og Københavns Universitet inden for Medi-
er, Kunsthistorie, Kulturformidling og Nordisk; er
medlem af instituttets Ph.D.-udvalg.

Frans Gregersen har fungeret som formand for
Københavns Universitets centrale Ph.D.-udvalg
som væsentligst har arbejdet med revision af KU’s
langtidsplan, afsnittet om forskeruddannelse. I
egenskab af formand for Ph.D.-udvalget har han
været medlem af koordineringsudvalget for lang-
tidsplanen. Han har været formand for Det huma-
nistiske fakultets Ph.D.-studienævn, d.v.s. studiele-
der for fakultetets forskeruddannelse. Han er
medlem af den tværgående fagkonsulentgruppe
for faget dansk og af arbejdsgruppen om forsøg
med nye eksamensformer i skriftlig dansk under
Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet.
Medlem af initiativgruppen for grønlandsk som
gymnasiefag. Fra august er han medlem af Statens
Humanistiske Forskningsråd.

Carsten Hansen er medlem af sekretariatet for
Netværk for Metaforer, Kultur & Kognition som støttes
af Statens Humanistiske Forskningsråd.

Jørgen Haugan var formand for bedømmelses-
udvalg: Lektor i finsk sprog og litteratur, og med-
lem af bedømmelsesudvalg: lektor i svensk.

Hans Hertel og Flemming Lundgreen-Nielsen
var officielle opponenter ved forsvaret af Flem-
ming Conrads disputats Smagen og det nationale.
Studier i dansk litteraturhistorieskrivning 1800-1861.
Oppositionerne publiceres i Danske Studier 1997.
Hertel har desuden deltaget i det lovforbereden-
de arbejde omkring Kulturministeriets Lov om lit-
teratur, der blev vedtaget i Folketinget i juni 1996,

og i den offentlige debat om loven. Fra august er
Hertel studieleder for dansk.

Anne Holmen er konsulent for Grønlands
Hjemmestyre på projekt om Integration i den grøn-
landske folkeskole samt Sproglige krav i ungdomsud-
dannelser i Grønland. Endvidere er Holmen evalua-
tor for Skolevæsenet i Københavns Kommune på
forsøgsprojekt om Sproggrupper i indskolingen (sam-
men med Jens Normann Jørgensen). Anne Hol-
men er endvidere sprogvidenskabelig repræsen-
tant i Fakultetets ForskningsFredage-udvalg; formand
for ADLA (foreningen for anvendt sprogviden-
skab i Danmark); medlem af bestyrelsen for Sel-
skab for Nordisk Filologi; medlem af baggrundsgrup-
pe for projekt om Kvalitetsudvikling i indvandrerun-
dervisningen (Undervisningsministeriets folkeop-
lysningsafd.); medlem af baggrundsgruppe for
konference om Testning og evaluering i indvandre-
rundervisningen (Undervisningsministeriets folke-
oplysningsafd.); censor ved DanskPrøve 2 (ad-
gangsgivende til højere læreanstalter).

Jørgen Bonde Jensen har ledet udvalgsarbejdet
med og redaktionen af ny BA-studieordning for
dansk. Han har været formand for fagets evalue-
ringsgruppe og ledet udfærdigelse og redaktion af
fagets evalueringsrapport til Evalueringscentret.
Til og med juli har han været studieleder.

John Chr. Jørgensen har siddet i Ph.D.-bedøm-
melsesudvalg på Danmarks Lærerhøjskole og på
universiteterne i København og Odense. Han er
formand for instituttets forskningsudvalg.

Klaus Kjøller leder instituttet. Desuden er han
studieleder ved linjestudiet i Dansk sprog på Fol-
keuniversitet i København.

Karen Lund er medlem af to arbejdsudvalg un-
der Undervisningsministeriet 1) et som skal udar-
bejde et forslag til kompetencegivende uddannel-
se i dansk som fremmed- og andetsprog samt et
forslag til efteruddannelse af lærere der undervi-
ser i dansk som andetsprog, 2) et som skal komme
med forslag til hvorledes VUC-lærere i dansk som
andetsprog kan opkvalificeres.

Flemming Lundgreen-Nielsen er medlem af
Styrelsen for Folkeuniversitetet i København, For-
mand for Programrådet for Folkeuniversitetet i
København, Sekretær for og medlem af Styrelsen
for Universitets-Jubilæets danske Samfund samt
medlem af bestyrelsen i Det danske Sprog- og Lit-
teraturselskab.

Klaus P. Mortensen var medlem af fagets selv-
evalueringsgruppe (repr. for litteratur), medfor-
fatter af den nye studieordning for grunduddan-
nelsen og hovedansvarlig for den nye ordning for
den litterære konferens. Endvidere var Mortensen
viceinstitutleder, studievejleder (foråret), for-
mand for konferensudvalget, ansvarlig for fagets
gymnasiale efteruddannelseskursus og kursusle-
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der for de nordiske sprog- og litteraturkurser i Kø-
benhavn. 

Vibeke Pedersen er formand for instituttets
bogudvalg og koordinator for studiemønstret Me-
dier og kultur.

Ib Poulsen er kontaktperson for IAMCR, var
medlem af rådgivningsgruppen for »Den billedskab-
te virkelighed« (indtil 1/10-1996) og formand for
instituttets arbejdsplanudvalg. Hanne Ruus er
fortsat medlem af STANLEX-gruppen under
Dansk Standard, som arbejder på en dansk stan-
dard for leksikografiske oplysninger. Hun var
medlem af bedømmelsesudvalget ved besættelsen
af professoratet i Humanistisk Informatik ved Aal-
borg Universitet. Ruus er endvidere medlem af
selvevalueringsgruppen ved den pågående fageva-
luering. Gunnar Syréhn er bestyrelsesmedlem af
Selskabet Bellmann i Danmark. Syréhn var fakultets-
opponent ved Eva Ekselius’ forsvar af sin disputats
om Per Olov Enquists forfatterskab ved
Stockholms Universitet. 

Morten Thing har siddet i Styregruppen ved-
rørende Danica i russiske arkiver under Rigsarki-
vet samt i Nexøfondens ledelse.

Kirsten Thisted sidder i bestyrelsen for »Det
grønlandske Selskab«.

DANSK FOLKEVISEKULTUR 1550-1700
Forskningsprojektet Dansk Folkevisekultur 1550-
1700 startede d. 1. maj 1993 og slutter i sommeren
1998. Projektet er finansieret af en rammebevil-
ling fra Statens Humanistiske Forskningsråd un-
der satningsområdet KULTURARV og af universi-
tetet. Målet for projektet er at skaffe ny viden om
de danske folkeviser ved at studere dem i den kul-
turelle kontekst, de blev optegnet i. Folkeviserne
er den vigtigste genre i ældre dansk litteratur og
deres temaer har inspireret utallige digtere i de
følgende århundreder. Ved at studere viserne i de-
res første nedskrivningstid får vi ny viden om de-
res ældste bevarede former og et nyt grundlag for
at vurdere den litterære traditions brug af viser og
visestof. Projektet er struktureret i en række del-
projekter, som findes beskrevet i pjecen Dansk Fol-
kevisekultur 1550-1700:

Opbygning af tekstbase med komplette visebøger
og andre kilder
I dette delprojekt gøres alle tekster fra adelshånds-
krifter før 1600 tilgængelige på edb. Ved udgan-
gen af 1996 var ca. 80% af de planlagte 1000 viser
inddateret. Der arbejdes med at forsyne viserne
med en neutral sprogform til brug for søgning af
ord og udtryk. Til undersøgelser i de registrerede
viser er udarbejdet et særligt søgeprogrammel,
hvormed man kan finde ord og vendinger i vers-

linjer og strofer. Arbejdet udføres af fem studen-
termedarbejdere, Dorthe Duncker, Vibeke A. Pe-
dersen og Hanne Ruus.

Adelshåndskrifter 1550-1700
Vibeke A. Pedersen har afsluttet studiet af Dron-
ning Sophias visebog med Ph.D.-afhandlingen
Formler uden grænser?, som blev forsvaret d. 12. de-
cember 1996. Hun arbejder endvidere på en un-
dersøgelse af Vibeke Bilds kvarthåndskrift. Projek-
tet samarbejder med prof. dr. Otto Holzapfel, le-
der af Deutsches Volksliedarchiv, om studier af
tyske viser i visebøgerne, og med prof. dr.phil.
Bengt R. Jonsson om beskrivelse af enkelte vise-
bøger.

Den danske adel i social- og kulturhistorisk
perspektiv
Anemette S. Christensen har arbejdet på bogen
Herremandsliv i Danmark ca. 1500-1600, der skal
præsentere vigtige begivenheder og tendenser i
adelskulturen i det behandlede tidsrum, herun-
der personkredsen – afgrænsning, rekruttering og
privilegier. Desuden behandles adelens funktio-
ner og indkomstmuligheder samt livet i og om-
kring adelsboligen.

Pernille Arenfeldt har afsluttet en undersøgelse
af det danske hofliv i 1500-tallet med særlig hen-
blik på Frederik II’s regeringsperiode med specia-
let Dansk Hofkultur 1559-88. Hoffunktioner og hoffor-
ståelse. 

Pernille F. Hasselsteen arbejder på en under-
søgelse af Adelig uddannelsespolitik i Danmark 1603-
1643.

Adelsliv og -ideologi
Elisabet Holst har afsluttet undersøgelsen af kvin-
deliv og kvindeopfattelse og arbejder fortsat med
indsamling og bearbejdning af materiale om Ka-
ren Gyldenstierne.

Anders Sørensen Vedel, en renæssancehumanist
ml. folkeviser og adel
Flemming Lundgreen-Nielsen arbejder fortsat
med studier i Anders Sørensen Vedels folkevisere-
daktion og udgivelse af Hundredvisebogen.

Adelens kultur i forhold til visernes belyst ved
kognitivt semantiske undersøgelser
Hanne Ruus har undersøgt og beskrevet det se-
mantiske felt dyreliv på basis af 106 viser forsynet
med neutral sprogform.

Informationsvirksomhed
Projektet afgiver årligt en statusrapport til Statens
Humanistiske Forskningsråd. Der udsendes des-
uden nyhedsbreve til ca. 50 interesserede forskere
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organiseret i et internationalt visenetværk. Arbej-
det i de forskellige delprojekter fremlægges ved
projektmøder og det årlige statusseminar. I mø-
derne deltager foruden de egentlige projektarbej-
dere en række forskere som arbejder med under-
søgelser af relevans for projektet: Cand.mag. Rik-
ke Agnete Olsen, ekstern lektor mag.art. Niels
Werner Frederiksen, ekstern lektor mag.art. Ulla
Houkjær, docent dr.phil. Nanna Damsholt, lektor
dr.phil. Gunner Lind, Ph.D.-studerende mag.art.
Sebastian Olden-Jørgensen og Ph.D.-studerende
mag.art. Johan Møhlenfeldt Jensen. I universi-
tetsugen ved Kulturby 1996 afholdt projektet ar-
rangementet: Visekultur ved hoffet i 1500-tallet, hvor
seks af medarbejderne holdt illustrerede indlæg.
I perioden nov. 1995 – april 1996 studerede italie-
neren, cand.mag. Massimo Pansa, Runemagi i tryl-
leviser under vejledning af Elisabet Holst og del-
tog i projektets møder. 

FINSK AFDELING
Til Finsk afdeling er der tilknyttet én videnskabe-
lig medarbejder (lektor), én ekstern lektor og én
undervisningsassistent. Lektorstillingen var ubesat
i forårssemesteret (i januar måned fungerede
Sirkka Kroman som lektorvikar), og den nye lek-
tor Arja Koskinen, tiltrådte stillingen den 1. au-
gust. Som ekstern lektor fortsatte John Lind og
som undervisningsassistent fungerede Sirpa Bode
(forårssemestret) og Gitte Svanov (efterårsseme-
stret). Faget har eget studienævn. Vikarierende
studieleder fra januar til juli var lektor Jørgen
Bonde Jensen. Siden august har lektor Arja Koski-
nen fungeret som studieleder.

Afdelingen er med i et netværk som samler alle
finsksektioner og -afdelinger på skandinaviske
universiteter. Afdelingen opretholder specielt
nære kontakter med Finsk-ugriska Institutionen
ved Lunds Universitet.

Finsk afdeling har eget bibliotek med selvstæn-
dig boganskaffelsesbudget. Biblioteket varetages
af Ilda Juhas Hallas-Møller. De ca. 12.000 bind
dækker hele det finsk-ugriske område: Finsk,
estisk, ungarsk samt de øvrige finsk-ugriske sprog
og kulturer. Årlig tilvækst er ca. 500 titler.

Forskning
Arja Koskinen arbejder på to forskningsprojekter:
Det ene handler om s.k. handlingsmodalitet (mo-
dality of action) i nordsamisk, det andet om sprog-
forhold blandt etniske minoriteter i Norge og Ni-
caragua.

Anden videnskabelig/formidlende aktivitet
Afdelingen har ansvaret for Danmarks og Islands
bidrag i det s.k. URBIS-projektet (Uralic Biblio-

graphical Survey), som ledes af Forskningscentra-
len för de inhemska språken i Finland.

Rejser og foredrag
Arja Koskinen deltog i konference for udenlands-
lektorer i finsk, arrangeret af det finske Undervis-
ningsministerium i Vasa, Finland og på symposi-
um »Finnisch-Ugrische Sprachen in Kontakt« på
Riijksuniversiteit Groningen, Holland med fore-
drag »Manifestations of Language contacts in the
field of modality in Northern Sámi«. Desuden
holdt hun foredrag om »Minoriteter i nord:
Kvæner og samer i det norske samfund« på fælles-
seminar med Finsk-Ugriska Institutionen fra
Lunds Universitet.

Arrangementer
Fællesseminar med Finsk-Ugrisk Institutionen,
Lunds Universitet, om finsk-ugriske minoriteters
stilling i Norge og Rusland.

Et seminar om litteratur og oversættelse ved
Anja Kauranen, finsk forfatter (»That Broad from
Kallio«) og Oili Suominen, finsk oversætter og
Aristeion-finalist (»Litterær oversættelse som red-
skab og kunst«).

DANSENS ÆSTETIK OG HISTORIE
Studiet udbyder fire kurser (ét årsværk) som til-
valg på BA. Desuden har Dansens Æstetik og
Historie i 1996-97 udbudt to kurser (et halvt års-
værk) på overbygningsniveau under Teaterviden-
skab. Erik Aschengreen fungerer endvidere som
vejleder for speciale- og Ph.D.-studerende.

Forskning
Erik Aschengreen arbejder med en historisk frem-
stilling af Den Kongelige Ballet i perioden 1948-
1998 og med metoder til beskrivelse og analyse af
dans som scenisk kunst.

Inger Damsholt arbejder med Ph.D.-projektet
Koreomusikalske relationer: Udvikling af metodiske red-
skaber som gør det muligt at analysere forholdet dans/mu-
sik. Projektet fokuserer på den koreomusikalske re-
lation som betydningsbærende element og pri-
mært de formelle strukturers narrative potentiale.

Anden videnskabelig/formidlende aktivitet
Erik Aschengreen er konsulent for området dans
for Den Store Danske Encyclopædi. Han sidder i
programudvalget for Folkeuniversitetet og er til-
knyttet the Advisory Board på de videnskabelige
tidsskrifter Dance Research (London) og Dance
Chronicle (New York). I samarbejdet mellem Dan-
marks Højskole for Legemsøvelser og KU er Erik
Aschengreen endvidere områdeleder for BA-ud-
dannelsen om dans på DHL.
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Gæsteforelæsninger
Erik Aschenreen gav otte forelæsninger om scene-
dansens historie på Universitetet i Trondheim
(Dragvoll).

I øvrigt
I anledning af kulturbyåret 1996 udbød Dansens
Æstetik og Historie i samarbejde med Dansk Dan-
sehistorisk Arkiv på Musikvidenskabeligt Institut i
foråret 1996 en øvelsesrække »Dans i København
omkring år 1800 i teori og praksis«. Den blev ledet
af mag. art. Henning Urup og arbejdede med re-
konstruktion af Pierre Jean Laurents hofdanse,
som blev opført to gange ved åbne forestillinger i
universitetets festsal 14. og 15. maj 1996.

Studiet har foruden den faste undervisning ved
Erik Aschengreen og undervisningsassistenter
haft en række gæsteforelæsere og særarrangemen-
ter. Særligt kan fremhæves en uges praktisk og teo-
retisk seminar om butoh-dans ved Tess de Quin-
cey og Stuart Lynch, samt gæsteforelæsninger om
dans på amerikanske og canadiske universiteter
ved professor Grant Strate fra Simon Fraser Uni-
versity i Vancouver og om ny dans i New York ved
balletpædagog Paul Boos.

CENTER FOR ARBEJDERKULTURSTUDIER
Center for Arbejderkulturstudier er en tværfaglig
forsknings- og formidlingsenhed, der beskæftiger
sig med arbejderbevægelsens og arbejderklassens
historie og vilkår i fortid og nutid.

Individuelle projekter
Karsten Biering beskæftiger sig med samtidsdoku-
mentation på video og har modtaget støtte fra Vel-
ux Fonden af 1981 og DSB Rederi A/S (nu Scand-
lines A/S) til en omfattende dokumentation af
hele Storebæltsoverfarten, mens den endnu eksi-
sterer. Projektet udføres i samarbejde med Dan-
marks Færgemuseum i Nyborg og AV/ITV-afdelin-
gen, Københavns Universitet.

Lars K. Christensen har fortsat arbejdet med sit
Ph.D.-projekt om det moderne industriarbejde i
Danmark i perioden 1895-1940.

Niels Finn Christiansen har fortsat sine studier
vedr. politik, ideologi og kultur i velfærdsstaten og
har i den forbindelse medvirket ved oprettelsen af
et nordisk netværk af velfærdsstatsforskere og ved
udgivelsen af et nyhedsbrev inden for dette net-
værk.

Vibeke Kold har afsluttet sit Ph.D.-projekt om li-
gestilling og kønsarbejdsdeling på det ikke-faglær-
te, industrielle arbejdsmarked i Danmark fra
1945-90.

Anden videnskabelig virksomhed og rejser
Centret har ved Lars K. Christensen og Niels Finn
Christiansen været medarrangør af den 5. nordi-
ske konference om arbejdsliv og arbejdskultur i
København og Nykøbing F., 26. – 29/9.

Centret har sammen med Center for Kvinde- og
kønsforskning arrangeret et heldagsseminar om
velfærdsstatens historie i forbindelse med Kultur-
byugen i april.

Karsten Biering er medlem af bestyrelsen for
Foreningen Danmarks Folkeminder og lyd-udgi-
velsesselskabet Kragen: Medlem af bestyrelsen for
Kulturcentret Kiers Gaard i Højer. Biering har i
flere omgange været på feltarbejde på Broager-
land, i Vestslesvig og på Storebæltsoverfarten i for-
bindelse med dokumentation af teglværksspor i
landskabet, egensudvikling og videooptagelser.

Lars K. Christensen har 14/3 holdt oplæg om
»Arbejdets sociale orientering« på årsmødet for
Center for arbejdslivsstudier; har 8/6 deltaget i se-
minaret »Lange linier i arbejderbevægelsens hi-
storie«, arr. af Selskabet til Forskning i Arbejder-
bevægelsens Historie; har 2. – 4/11 deltaget i se-
minariet »Tekstilindustriens historie i Skandinavi-
en«, Ålborg, og holdt oplæg om teknologiske for-
andringer og faglige strategier i dansk tekstilindu-
stri. Er formand for Selskabet til Forskning i Ar-
bejderbevægelsens Historie (SFAH) og medredak-
tør af en web-side på Internet for netværket om hi-
storie og informationsteknologi.

Niels Christiansen har deltaget i den 6. nordiske
konference om historiedidaktik, Tammerfors,
med skriftligt oplæg og foredrag; har deltaget
med foredrag i konference om velfærdsstatens hi-
storie, arrangeret af Socialforskningsinstituttet. Er
medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund og
medredaktør af Nyt om arbejdsliv.

På initiativ af bl.a. Lars K. Christensen er der
startet et uformelt netværk om historie og infor-
mationsteknologi. Netværket har til formål at ud-
veksle praktiske erfaringer vedr. brugen af compu-
ter og internet i historisk forskning og formidling.
Som del af netværket er der oprettet en såkaldt
web-side, som bl.a. indeholder anmeldelser af re-
levante programmer og litteratur. Fra web-siden er
der desuden adgang til netværkets elektroniske di-
skussionsforum. Adressen er:
http://www.ihi.ku.dk/histit.

CENTER FOR KVINDE- OG KØNS-
FORSKNING
Centret er en tværfaglig institution, hvis formål er
at afdække kønnets betydning inden for det hu-
manistiske forskningsfelt. Hovedvægten i Centrets
aktiviteter ligger for øjeblikket på de historiske og
litterære dimensioner samt på mere overordnede
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videnskabsteoretiske og -historiske problemstillin-
ger. Centrets forskningsaktiviteter siden 1987 er
skildret i Centrets årbøger.

Fællesprojekter
Bente Rosenbeck deltager i et norsk projekt:
»Kønnenes møde med det moderne« og i et nor-
disk projekt: »Ægteskab i Norden. Modernisering
og kønskonstruktion«, som har fået for projekt-
midler fra NOSH og støtte af Nordisk Ministerråd
program »Norden och Europa« til at udbygge
med et europæisk perspektiv. Nanna Damsholt
har som kommende chairperson i samarbejde
med en række internationale forskere stået for ud-
arbejdelsen af en ansøgning til European Science
Foundation om en konference i 1998 i serien
»Women in the Christian Tradition«. Kildesamlin-
gen/undervisningsbogen »Indefra«, som redige-
res af Nanna Damsholt med Bente Rosenbeck
som medforfatter, er under udgivelse. ND har
sammen med Grethe Jacobsen og N. H. Holm-
qvist-Larsen redigeret »Kirkehistorier«, rapport
fra Dragsholm symposiet 1993. Udkom nov. 1996.

Centret deltager i ERASMUS-programmet:
»Women’s Studies and Education. Network for
Educational Studies Amsterdam« og er med i
Nord-Plus netværksprogram (samarbejde mellem
Helsingfors, Stockholm, Oslo, København). Cen-
tret deltager i Ph.D.-netværkssamarbejde inden
for kvinde- og kønsforskning: Betydninger af køn i
tværvidenskabeligt perspektiv, som har fået bevil-
get i alt 7 stipendier. Centeret har deltaget i plan-
lægningen af en uddannelse i ligestilling.: Køn,
kultur og samfund. Kulturby arrangement: Køn
og klasse mellem filantropi og velfærd, april i sam-
arbejde med Center for arbejderkultur.

Individuelle projekter
Bente Rosenbeck har forsat sit projekt Kærlighed
og seksualitet i det moderne samfund. Hun arbej-
der med en analyse af ugifte mødre i det 20.
århundrede og professionalisering af det sociale
arbejde. Nanna Damsholt har fortsat sit projekt
om krop og køn i dansk højmiddelalder. Dorrit Ei-
nersen har fået udgivet »Fromhed og fristelser.
Margery Kempes bog – en middelalderkvindes
erindringer« og fortsætter sine studier i Woman as
Monster og Margery Kempe.

Redaktion
Bente Rosenbeck er tilknyttet redaktionen »Kvin-
der, køn og forskning«, »Gender and History« og
»Thamyris«, og hun er medlem af styringsgrup-
pen for Foreningen for Nordisk kvindeforskning,
som ejer tidsskriftet Nora. Konsulentarbejde for
Museum Tusculanum. ND er tilknyttet Women’s
History Review og L’Homme.

Rejser og foredrag
Bente Rosenbeck har deltaget i styremøde i NIKK,
Nordisk Institut for kvinde- og kønsforskning, Sty-
remøder i Foreningen for kvinde- og kønsforsk-
ning, Tenth Berkshire Conference on the History
of Women, Chapel Hill, North Carolina, juni, med
kommentar i workshop om »The Ideologi and ex-
perience of Menstruation«. Det 5. Nordisk kvinde-
historiemøde, Klækken, Norge, som workshople-
der. Arbejdsmøde i nordisk projekt i august, Nor-
ge. BR har holdt foredrag på Ph.D-kursus på So-
ciologi, KU,« Social konstruktion af kvindelig-
hed«. Foredrag på Etnologisk Institut, Bergen
Universitet: »Krop og køn mellem diskurs og erfa-
ring«. Foredrag på Ph.D.-kursus: Kulturteori, KU,
»Kønskonstruktion«. Deltagelse i Konference
Kvinnor i Rörelse ca. 1880-1930, Höör, Sverige.
Deltagelse i Årskonference i Foreningen for Kvin-
de- og kønsforskning, Danmarks Lærerhøjskole.
Foredrag i kulturby arrangement: »Omsorg eller
omklamring: Ugifte mødre i det 20. århundrede«.
Foredrag i Kvindeligt selskab ud fra bogen Køn,
forplantning og teknologi sammen med Robin
Schott. Arrangør af kvindehistoriske seminarer på
Frø og Frukter. Foredrag i workshop om uddan-
nelse på Frø og Frukter.

ND var i februar og marts på studieophold i
Cambridge, Darwin College. Deltog i symposiet:
Absalon – Roskilde – København, Roskilde, og i
årskonferencen for Kvinde- og Kønsforskning,
DLH. Deltog som chairperson i The 10th Berks-
hire Conference in Women’s History, North Ca-
rolina, USA. Deltog i workshop »Women in Reli-
gion«. Groningen Universitet. Deltog som chair-
person i konferencen »Holy women in Liège«,
Universitetet i Liège. Foredrag »Kvinder, køn og
krop i middelalderen«, Virum kirke. Foredrag«
Krop og historie«, Studenterkredsen. Medvirk.
ved præsentation af »Kirkehistorier« på Forum
Bogmesse.

Anden akademisk virksomhed
Bedømmelsesudvalg: BR har opponeret i Lund på
Eva-Helene Ulvros afhandling Fruer og mamsel-
ler. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-
1870. Hun er suppleant i styrelsen for Nordisk In-
stitut for kvinde- og kønsforskning. Hun har været
med til at arrangere den nordiske konference: Frø
og frukter, afholdt i Oslo. Hun er næstformand i
det landsdækkende censorkorps for kvinde- og
kønsstudier, censor på basisuddannelsen på Aal-
borg Universitet. Medlem af evalueringsgruppe
på Oslo Universitet (evaluering af Senter for kvin-
neforskning, Oslo Universitet).

Nanna Damsholt er dansk repr. i The Int. Fede-
ration for Research in Women’s History.
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Gæsteforelæsere og gæster
Rima Apple, historiker, USA, Imelda Whehelan,
U.K., Claudia Card, filosof, USA, Gisela Bock,
Tyskland. Ida Blom, Bergen, forelæste i forbindel-
se med udnævnelse til æresdoktor, Carol Gold,
Alaska, var gæsteforsker ved Centeret.

Andet
Vibeke Kold blev i juni færdig som Ph.D.

Centret modtager mange henvendelser, fra ind-
og udland, med forespørgsler om kvindeforsk-
ning, resultater og perspektiver. Besvarelser af så-
danne, i begrænset omfang, er en del af Centrets
informationsvirksomhed. Denne foregår i øvrigt
primært gennem medarbejdernes videnskabelige
publikationer, foredrag og ved bidrag til aktuelle
debatter.

AFDELINGEN FOR MINORITETSSTUDIER

Informationsvirksomhed
Hyppig optræden i danske medier; offentlig præ-
sentation af publikationer; kontakt/respons til po-
litikere, ministerier og organisationer.

Forskningsprojekter
Internt samarbejde »Establishing Ethnic Research
in Russia«, projektkoordinator 
Minoritetspolitik i Kaukasus.

Udvalg, bestyrelser, administrative hverv
Institutbestyrelse, studieleder; bedømmelsesud-
valg vedr. adjunktur.
DUPI, repræsentantskab.
Foundation for Inter-Ethnic Relations, Den Haag,
Advisory Council.
Intern. Minority Rights Group, London, Council
& Publication Committee.
Dansk-Israelsk Studiefond til minde om J. & R. Na-
chemsohn, bestyrelse.

Tidsskriftredaktion
Alef. Tidsskrift for Jødisk Kultur, København. Ja-
hrbücher für Geschichte Osteuropas, München.

Rejser, konferencer, med oplæg og lign. (Alle eks-
ternt finansierede)
Udland: Prag, Odessa, Okinawa, Wien, London.
Hjemme: København, Århus, Kalundborg, Hum-
lebæk.

I Danmark
Århus festuge, podiumsdebat Aarhus Universitet:
»Conflicts in the Caucasus« (panel).

Dansk Center for Menneskerettigheder: »Mino-
riteter og rettigheder« (seminaroplæg).

Det krigsvidenskabelige selskab, Kastellet: »Kri-
gen i Tjetjenien« (foredrag).

Louisiana, »OSCE som normsætter og normfor-
midler« (konferenceoplæg)

Kulturby 96: Multikulturelt forum for Kunst, Mu-
sik, Teater og Litteratur (ordstyrer og medarr.).
K ulturby 96: Memory Arena, Arken (oplæser).
International Council of Jewish Women, Dan-
markssektionen (foredrag).

Russisklærerforeningens efteruddannelseskur-
sus »Centrum og periferi« (undervisning).

I udlandet
Prag (Arr. Centre for Intern. Understanding, St.
Louis, Missouri (moderator for arbejdsgruppe).

Odessa, 17th Conference Europe of Regions
(Arr.: Fonden for Intern. Forståelse, Kbh.
m.fl.)(oplæg.)

Okinawa, Symp. ‘Coming out of the ethnic vio-
lence’ (Arr.: Okinawa Intern. Univ. & Incore,
Univ. of Ulster).

Wien (Arr.: DUPI og AIIA) OSCE-seminar
London, seminar Towards a Strategy 1997-2000

(Arr.: Int. Minority Rights Group).

INSTITUTTETS GENERELLE INFORMA-
TIONSVIRKSOMHED
Mindst én gang om året udkommer Nordiske mænd
& kvinder som præsenterer instituttets personale
med korte portrætter. Den er forsynet med ret de-
taljeret stikordsregister som bl.a. gør det let for
studerende og andre interesserede at finde frem
til en ekspert inden for et bestemt emne. Heri fin-
des også en oversigt over den lange række af in-
formerende pjecer som instituttet til stadighed
ajourfører og udsender. Som medarbejdere bl.a.
ved dagbladene Politiken, Ekstra Bladet, Ber-
lingske Tidende, Weekendavisen, som foredrags-
holdere, fagbogsforfattere og som medvirkende i
de elektroniske medier har mange af instituttets
medarbejdere gode muligheder for at meddele
resultater af deres forskning. Hans Hertel modtog
i april 1996 Søren Gyldendal-prisen for sit faglitte-
rære forfatterskab.

Flere af instituttets medarbejdere deltager i Fol-
keuniversitetet som administratorer, foredragshol-
dere og undervisere. Ligesom mange underviser
på efteruddannelseskurser for dansklærere og for
lærere i dansk som fremmed- og andetsprog. Et
ikke ubetydeligt antal er aktive i diverse faglige ud-
giverselskaber og bidrager som forfattere og kon-
sulenter til Den Store Danske Encyklopædi.

Instituttets Blå Tirsdags-arrangementer i »Pal-
mehaven« tiltrækker mange interesserede udefra.
Her mødes folk fra instituttet med inviterede
gæster til debat om et aktuelt emne Ä ofte under
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stor medieinteresse. Instituttet var 1995-96 ramme
om fire seminarer om »Besættelsens kulturliv«,
hvor veteraner fra datiden debatterede pressens
vilkår, det litterære liv, teater- og musikliv 1940-45.
Seminarerne var arrangeret af Hans Hertel i sam-
arbejde med professor Øystein Hjort, Afdelingen
for kunsthistorie, og indgår i Hans Hertels forsk-
ningsprojekt Den litterære besættelse: Kulturkampen
omkring fascisme og nazisme i dansk litteratur og kul-
turdebat 1922-1997. Flere lærere bidrog til kultur-
byarrangementer som arrangører og foredrags-
holdere. Bidragene til forelæsningsrækken »Kø-
benhavn som kulturby« udkommer i bogform i
97.

Hertil kommer at en væsentlig del af fagets un-
dervisning har formidling og information som
emne: Studienævnet for Dansk og Institut for Nor-
disk Filologi udbyder kurser i Kulturformidling og
kulturjournalistik, i Sproglig rådgivning og i Praktik. 

Uddannelsen i Kulturformidling og kulturjournali-
stik kan som tilvalg vælges af alle fakultetets stude-
rende. Den er grundlagt af professor Hans Hertel
og lektor John Chr. Jørgensen. Som koordinator for
uddannelsen varetager John Chr. Jørgensen kon-
takten til Danmarks Journalisthøjskole, hvor han
samarbejder med lektor Erik Farmann, bl.a. om ef-
teruddannelse for kulturjournalister. I kulturfor-
midling underviser endvidere de eksterne lektorer
Lise Bostrup, Anne Flindt Christensen og Rikke
Rottensten samt amanuenserne Finn Klysner og
Ove Kreisberg. Lærerkorpset har som helhed en
bred kontaktflade til kultur- og medieinstitutioner i
Danmark. Lise Bostrup underviser på Danmarks
Journalisthøjskole, og flere af de andre lærere er ak-
tive som anmeldere og kommentatorer i pressen.

Uddannelsen i Sproglig rådgivning er delvis BA-
tilvalg, delvis dansk overbygningsuddannelse. Ud-
dannelsen er bl.a. udformet af professor Erik
Hansen, forhenværende lektor Mogens Løj og lek-
tor Klaus Kjøller, som fungerer som koordinator
for uddannelsen. Andre lærere er de eksterne lek-
torer Peter Stray Jørgensen og amanuensis Lis He-
delund. Uddannelsen omfatter kurserne Sprogbe-
skrivelse (BA-tilvalg), Sprog og norm (BA-tilvalg), For-
midling (Dansk OB) og Kommunikationsanalyse og -
vejledning (Dansk OB), som bl.a. omfatter praktik-
ophold på mindst 6 uger. Formålet er at uddanne
sprogkonsulenter og informationsmedarbejdere
til virksomheder og organisationer.

På dansk overbygning findes Praktikmodulet.
Kurset er udformet af lektor Poul Behrendt. Her
udsendes deltagerne i 6 måneders praktik efter en
kort introduktion til forskellige typiske arbejdsom-
råder bl.a. af folk som selv arbejder med proble-
merne til daglig. Der afsluttes med en rapport om
det udførte informationsarbejde.

Klaus Kjøller

Stab:
VIP:
Andersen, Jens K.: Lektor; Andersen, John Edels-
gaard: Lektor; Andersen, Nina Møller: Amanuen-
sis; Arild, Lars: Lektor; Aschengreen, Erik: Lektor;
Bach, Tine: Amanuensis; Barlyng, Marianne:
Ph.D.-studerende; Behrendt, Poul Olaf: Lektor;
Biering, Karsten Georg: Lektor; Blicher, Henrik:
Kand. stip.; Bredsdorff, Hans Thomas: Professor;
Chouliaraki, Syragoula Milner: Forskningsadj.;
Christensen, Anemette-Schottma: Forskningsadj.;
Christensen, Hilda Rømer: Forskningslektor;
Christiansen, Niels Finn: Lektor; Conrad, Flem-
ming Sparre: Lektor; Dahlerup, Nanna Pil H.: Lek-
tor; Dalgaard, Niels: Adjunkt; Duncker, Dorthe:
Ph.D.-studerende; Dyremose, Anette Thim: Forsk-
ningsass; Fausing, Bent: Lektor; Engberg, Charlot-
te: Forskningsadjunkt; Gabrielsen, Tone Saugstad:
Lektorvikar; Gregersen, Frans: Professor; Grove,
Arnaq Julie: Forskningsass; Hansen, Anne Sofie
Heller: Ph.D.-studerende; Hansen, Carsten: Ph.D.-
studerende; Hansen, Erik: Professor; Harritz, Pia:
Ph.D.-studerende; Haugan, Jørgen: Lektor; Hede-
lund, Lis: Amanuensis; Hertel, Hans: Professor;
Holm, Lilliane Højgaard: Amanuensis; Holmen,
Anne: Lektor; Holst, Lisbet: Forskningslektor;
Høgh, Carsten Ib: Ph.D.-studerende; Jensen, Eva
Skafte: Ph.D.-studerende; Jensen, Jørgen Bonde:
Lektor; Jonas, Uffe Kragh: Ph.D.-studerende; Jør-
gensen, Charlotte: Ph.D.-studerende; Jørgensen,
Henrik: Lektorvikar; Jørgensen, Jens Normann:
Lektorvikar; Jørgensen, John Christian: Lektor;
Kjøller, Klaus: Lektor; Klysner, Finn: Ekst. lektorer;
Koskinen, Arja: Lektor; Krag, Helen Liesl: Lektor;
Levy, Jette Lundbo: Lektor; Lund, Karen: Adjunkt;
Lundgreen-Nielsen, Flemming T.: Lektor; Lützen,
Peter: Ph.D.-studerende; Mortensen, John: Ama-
nuensis; Mortensen, Klaus Peter: Lektor; Nielsen,
Erik Aksel: Lektor; Nielsen, Jørgen Olaf: Ph.D.-stu-
derende; Nielsen, Mie Femø: Ph.D.-studerende;
Olsen, Thorkil Damsgaard: Lektor; Pedersen, Vi-
beke: Lektorvikar; Pedersen, Vibeke A.: Forsk-
ningsstip.; Perregaard, Bettina: Ph.D.-studerende;
Poulsen, Ib: Lektor; Rosiek, Jan: Adjunkt; Ruus,
Hanne: Lektor; Sodemann, Marie Louise: Ama-
nuensis; Syrehn, Gunnar: Lektor; Søndergaard,
Henrik: Adjunkt; Thing, Morten: Lektorvikar;
Thisted, Petersen Kirsten: Forskningsstip.; Thue-
sen, Karen: Amanuensis; Wentzel, Knud Høgsberg:
Lektor; Zeruneith, Keld: Lektor.

TAP:
Andersen, Elise: Akademisk arbejder; Arndal, Vi-
beke Karen: Akademisk arbejder; Bendixen, Jan
Torvald Jens: Overassistent; Hallas-Møller, Ilda:
Assistent; Hansen, Bodil Høg: Studerende; Hind,
Helle Højgaard: Assistent; Johansson, Helle: Over-
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assistent; Lachtane, Lis Jytte: Overassistent; Ma-
thiesen, Kirsten Lizzi: Kontorfuldmægtig; Sparre-
vohn, Kirsti Løken: Bibliotekar; Østergaard-Lar-
sen, Winnie: Overassistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Kold, Vibeke: En køn historie om elektronikarbej-

de. Kønsarbejdsdeling og ligestilling på det
ikke-faglærte industrielle arbejdsmarked 1945-
1993.

Lund, Karen: Lærer alle dansk på samme måde?
En længdeundersøgelse af voksnes tilegnelse af
dansk som andetsprog.

Neiiendam, Elsebeth Aasted: Lucile Grahn og Au-
gust Bournonville. En analyse af Lucille Gra-
hn’s år i Danmark, hendes liv og hendes teater.

Pedersen, Vibeke A: Formler uden grænser?Studi-
er i Dronning Sophias visebog.

Publikationer:
Andersen J.K.: Store digtere – store (oversættel-

ses)fejl. Meddelelser fra Selskabet Bellman i
Danmark 8, s. 3-5, København 1996.

–: Bellman og de danske guldalderdigtere. En stu-
die i litterær reception. Skrifter udg. af Selska-
bet Bellman i Danmark Bd. 1, s. 137, Køben-
havn 1996.

–: Litteraturhistorie (interview). Det ny Reception
25, s. 21-23, København 1996.

–: Anm. af: Sv. H. Rossel (red.): Ludvig Holberg –
A European Writer, Amst. 1994). Nordica –
Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik 13,
s. 250-254, Odense 1996.

–: Normes-valeurs et groupes sociaux dans le
théâtre de Holberg. Analecta Romana. Instituti
Danici 22, s. 177-181, Rom 1994.

Andersen N.M.: The Reception of the Bakhtin
Circle in Denmark. Le Bulletin Bakhtin. The
Bakhtin Newsletter No. 5, s. Canada 1996. 

–: The Reception of the Works of the Bakhtin Cir-
cle in Denmark. i: Bakhtin Around the World,
The Bakhtin Newsletter no. 5, Scott Lee/Clive
Thomson, s. 197-206, Ontario, Canada 1996.

–: Hvorfor kun Bakhtin og Anton? En diskussion
af børnsmisforståelser i brugen af adverbier. i:
5. møde om Udforskningen af Dansk Sprog,
Red.: Mette Konøe, Erik Vive Larsen, s. 19-25,
Århus 1995.

–, Busk-Jensen L., Holmgaard J.F.J.: Kommenteret
oversættelse med forord af: M.M. Bakhtin: Tek-
sten som problem i lingvistik, filologi og andre
humanistiske videnskaber. Forsøg på en filoso-
fisk analyse. Kultur og Klasse 23. årgang, nr. 1, s.
43-70, Holte 1995.

Aschengreen E.: Et fejltrin. Da Bournonville tabte
besindelsen. i: Guldalderens Verden, Red.: Ben-
te Scavenius, s. 118-126, København 1996.

–, Worsaae J., Mydtskov R.: »Abdallah« og »Caroli-
ne Mathilde«. i: Ballettens Pragt og Eventyr,
Red.: Ebbe Mørk, s. 19-22 og 49-52, København
1995.

–: Ballet over grænser. i: Det kongelige Teater, Hi-
storie og Repertoire 1995-1996, Red.: Alette
Scavenius og Marianne Hallar, s. 22-44, Køben-
havn 1995.

–: The Royal Danish Ballet Season of 1954-1955.
Dance Chronicle Vol. 18, nr. 3, s. 419-426, New
York 1995.

Bredsdorff T.: Henrik Nordbrandt. A Translation.
Institutpublikation 1996, 148-50 s.

–: Med andre ord. Om Henrik Nordbrandts poeti-
ske sprog. København 1996, 185 s.

–: Nogle tendenser i nutidens nordiske litteratur.
i: Studia Scandinavica, Jørgen Veisland, s. 63-72,
1996.

Conrad F.: Dansk litteratur 1800-1820 i samtidens
selvforståelse. i: Som runer på blad: arbejdspa-
pirer om dansk litterær romantik 1800-1820,
Henrik Blicher, s. 10-18, København 1996.

–: Smagen og det nationale: studier i dansk littera-
turhistorieskrivning 1800-1861. København
1996, 480 s.

Dalgaard N.: Hvad var cyberpunk? En litterær su-
bgenres korte hektiske historie. Proxima 59/60,
s. 22-58, København 1994.

–: Cyberpunkens efterliv. Proxima 61, s. 37-45, Kø-
benhavn 1995.

–: At gavne og fornøje: Didaktik og æstetik i mo-
derne ungdoms- science fiction. Proxima 62, s.
17-38, København 1995.

–: Teknologi og identitet: William Gibson og sci-
ence fiction. København 1995, 62 s.

–: Science fiction som realisme. i: Gensyn med rea-
lismen, Jørgen Holmgaard (red.), s. 281-296,
Ålborg 1996.

–: Udsigt og indsigt – tre danske fantastiske rejser.
Tidsskriftet Den frie Lærerskole 2.årg. nr.2, s.
17-23, 1995.

Drotner K., Jensen K.B., Poulsen I., Schrøder K.:
Medier og kultur: En grundbog i medieanalyse
og medieteori. København 1996, 381 s.

Engberg C.: Figures in a Landscape – in the Fictio-
nal World of Isak Dinesen. i: Rapport fra kon-
gres »10th Biannual Conference for Teachers of
Scandinavian Studies«, s. 1-11, University of Sur-
rey, Guilford, England 1995.

–: Fortællingen til døden. Ny Poetik 4, s. 1-20,
Odense 1995.

Fausing B.: Fråga 1 och Fråga 2. i: GZN. 45 år med
Gert Z. Nordström, Bengt Lindgren (red.), s.
180-183, Stockholm 1996.

–: Diagonalen og cirkelslutningen. Opposition
ved Nordplans forskeruddannelse 8.12.95 i
Stockholm ved Jette Hansen- Møllers disputats
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»Den skjulte diagonal«. Landskab Nr. 1, 77. år-
gang, s. 15-20, København 1996.

–: At skabe et billede – og at være et billede. i:
Nemo. Drømmen om det ny menneske, Elisa-
beth Delin Hansen, s. 10-27, København 1996.

–: Essensen av Bevegelse. Hyperfoto. Tidsskrift for
bildkulturen 3-4, 3. årgang, s. 56-61, Oslo 1996.

–: To Create An Image – And To Be An Image. i:
Nemo. The Dream of New Man, Elisabeth Delin
Hansen, s. 10-27, Copenhagen 1996.

Gregersen F.: The individual, the concept of lan-
guage, and the regiolect. Til Inger Ejskjær på
halvfjerdsårsdagen den 20. maj 1996. Studier i
talesprogsvariation og sprogkontakt 537, s. 86-
98, København 1996.

–: Official opposition to Peter Harder’s dissertati-
on. (Functional semantics), Angles 9, 1996. In-
stitutpublikation 1996, 55-86 s.

–, Mortensen. K.P.: Danmarks Gymnasielærerhøj-
skole – på vej mod en uddannelsesøkologisk
tænkning. Gymnasieskolen 79. årgang, nr. 15, s.
14-16, København 1996.

–: Den tværfaglige fagkonsulentgruppe i dansk:
Notat vedrørende overgangsproblemer i dansk.
Institutpublikation 1996, s.

–: Var Proudhon landmand? – og andre mysterier.
Artikler fra seminar ved Universitetet i Bergen.
Forskningsserien 2, s. 9-23, Agder 1996.

–: Kapitler om semantik og grammatik. Dansk
Sproglære, s. 31-53 og 56-120, København 1996.

Hansen E.: Animismen – et falsk sprogrigtigheds-
problem. i: Språket lever! Festskrift til Margare-
ta Westman 27 mars 1996, s. 90-95, Stockholm
1996.

–: Arabiske, tyrkiske og persiske ord i dansk. i: Den
Arabiske Rejse, s. 131-35, Århus 1996.

–: Champignoner, charlotteløg og advokados. Fol-
ketymologisk gentolkning. Mål & Mæle 19. år-
gang nr. 4, s. 7-11, Esbjerg 1996.

Hermann J., Duncker D.: Patientord og lægeord –
særord eller fællesord ? Månedsskrift for Prak-
tisk Lægegerning 74. årgang, s. 1019-1030, Kø-
benhavn 1996.

Hertel H.: Tage Skou-Hansen: Den forbandede
utopi. Kritisk prosa fra 70’erne til 90’erne, ud-
valgt og indledt af Hans Hertel. København
1995, 213 s.

–: Rigsvækkeren Poul Henningsen. Magasin 9.
årg., nr. 4, s. 23-30, København 1995.

–: Mit livs eventyr. Poul Henningsens erindringer,
udgivet og indledt af Hans Hertel. København
1995, 110 s.

–: Bogen på mediernes supermarked. i: Littera-
tursociologi, Red. af Erland Munch-Petersen, s.
10-39, Ballerup 1995.

–: Mogens Knudsen: Bøgernes volière: Essays om
mennesker, byer og bøger 1940-85, udgivet af

Lisbeth og Hans Hertel m. indledning af Hans
Hertel. København 1995, 259 s.

–: Bo Bojesen og den store verden 1945-96. Kø-
benhavn 1996, 256 s.

–, Scavenius B.: Hjemme og ude, oppe og nede.
Guldalderens kontraster. i: Guldalderens ver-
den, Udg. af Bente Scavenius, Udg. af Bente
Scavenius, s. 9-21, København 1996.

–: 500.000 £ er prisen: Bogen i mediesymbiosens
tid. Stockholm/København 1996, 60 s.

–: Karen Blixen superstar – glimt af det litterære
liv i mediealderen. Viborg/København 1996,
384 s.

–: Verdens litteraturhistorie I-VII, 2. reviderede
udgave. København 1995, s.

Holmen A., Holm L.: Undervisningsmål og lærer-
kvalifikationer. Sprogforum 6, s. 14-20, 1996.

–, Jørgensen J.N.: Sprogforståelse hos tosprogede
skolebegyndere. i: Nordens språk som andras-
pråk 3, Maija Kalin & Sirkka Latomaa, s. 99-108,
Jyväskylä 1995.

–, Jørgensen J.N.: Gruppesamtaler mellem børn. i:
Datadag – om indsamling og bearbejdning af
samtale og interviewdata, Knud Anker Jensen &
Jakob Steensig, s. 45-51, 1996.

–: Tilegnelse af dansk og andre sprog. i: Dansk
Sproglære, Red.: Kristiansen, Gregersen, Møller
& Pedersen, s. 245-266, 1996. 

–, Gimbel J., Jørgensen J.N.: Fra Köy til Køge.
Børns tosprogede udvikling i skolen. Multi-
ethnica 18/19, s. 16-22, 1996.

–: Er langsomme learnere vanskelige elever? i:
Hvorfor er det så svært at lære dansk, Red.: Jens
Skovholm, s. 46-75, 1996.

Jørgensen J.C.: Metodeproblemer i kritikhistorisk
forskning. i: Selskab for Nordisk Filologi, Kø-
benhavn, Årsberetning 1994-1995, s. 91-112, Kø-
benhavn 1996.

–: Anmeldelsen er en værdikupon. Griflen Nr. 23,
oktober, s. 4-5, København 1996.

–: Recensionens retorik. Kritik 120, s. 23-33, Kø-
benhavn 1996.

–: Gensyn med realismen. i: Gensyn med realis-
men, Jørgen Holmgaard (udg.), s. 13-33,
Ålborg 1996.

Krag H.: Minoritetspolitik i Kaukasus. i: Mindretal-
spolitik, Jørgen Kühl (red.), s. 317-76, Køben-
havn 1996. 

–: Severnyi Kavkaz: Narody na pereput«e. Sankt-
Peterburg 1996, 127 s.

Levy J.L.: Inger Christensen »Ørneungen og fug-
lenes posedame«. i:, s. 54-64, København 1995.

–: De skaldede engle, omskrivninger af Per
Højholts fundne stykker. Spring 8, s. 141-50, Kø-
benhavn 1995.

–: Kniven og såret – om Suzanne Brøggers forfat-
terskab. Forum 4, s. 14-20, København 1995.
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–: Excesser, om Georges Bataille. »Indirekte dia-
log om begærets, gavmildhedens og offerets
moral. i:, s. 63-81, Århus 1994.

–: Når Don Quijote er en kvinde. Om Karen Blix-
en. i: Nordisk Kvindelitteraturhist. Vide verden
63, Elisabeth Møller Jensen m.fl., s. 260-274, Kø-
benhavn/Höganäs 1996.

–: Kønnenes drøm og mellemværende. Institut-
publikation 1996, 27-32 s.

–: Smertens synliggørelse. Den idiosynkratiske
sensibilitet i Kirsten Thorups »Baby«. i: Køben-
havnerromaner, Red.: Marianne Barlyng og
Søren Schou, s. 337-353, København 1996.

Lund K., Skov L.: Undervisning af gif-elever i
skriftlig dansk. København 1989, 1-16 s.

–: Dansk med mange accenter – dansk som frem-
med- og andetsprog. i: Auditorium X. Dansk
før, nu – og i fremtiden?, E. Hansen, I.L. Peter-
sen & I. Poulsen, s. 100-121, København 1991.

–: Tal dansk. Mål & Mæle 1-2; 14. årg., s. 9, 1991.
–: Dansk som andetsprog – en særlig undervis-

ningsopgave. KvaN 38, s. 40-55, 1994.
–, Rise E., Risager K., Pedersen M.S.: Kommunika-

tiv kompetence – hvor står vi? Sprogforum 4, s.
7-19, 1996.

–: Communicative function and language-specific
structure in second language acquisition : A dis-
cussion of natural sequences of acguisition. i:
Content, Expression, and Structure in Danish
Functional Grammar, E. Engberg-Pedersen, M.
Fortescue, P. Harder, L. Heltoft & L. Falster Ja-
cobsen, s. 385-420, Amsterdam 1996.

–: Rosa – en langsom lørner. Hvordan se den lang-
somme lørners sprog ud og hvorfor? i: Hvorfor
er det så svært at læse dansk? En antologi om
langsom indlæring, Jens Skovholm, s. 76-104,
Herning 1996.

Lundgreen-Nielsen F.: Den fortrængte Ingemann.
i: Som Runer paa Blad. Arbejdspapirer om
dansk litterær romantik 1800-1820, Henrik Bli-
cher, s. 75-92, København 1996.

–: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. i: Den-
mark, Compiled by the Editors of the Danish
National Encyclopedia: Carsten Wulff m.fl., s.
68-69, Copenhagen 1996.

Mortensen K.P.: Billed-dannelse. Kritik 120, s. 40-
51, København 1996.

–: Adams haver. i: Guldalderens verden. 20 histo-
rie fra nær og fjern, s. 56-63, København 1996.

–: H.C. Andersen (Biblioteksfolder). Institutpubli-
kation 1996, s.

–: The Time of Unrememberable Being. Word-
sworth og det sublime o. 1787-1805. København
1996, 181 s.

Pedersen V.: Kvinden som ikon. København 1995,
224 s.

–, Myrstad A.M.: Showbiz og Karneval. Kommerci-

elt TV og kvindelige studieværter. Skriftserien:
Kvinner og Media 1, s. 25-40, Trondheim, Nor-
ge 1996.

–: Kvinden som underholdning. Nyhedsværter i
dansk og amerikansk TV. Kvinder, Køn og
Forskning 3, s. 46-59, 1995.

–: Daytime Talkshow og Karneval: Gyselige kvin-
der i skadeligt TV? Kvinneforskning 3, s. 1995.

–: Status Q: Kvindestatus. Kvinde, Køn og Forsk-
ning 1, s. 4-11, 1996.

–: Den virtuelle TV-værtinde. Forum – Tidsskrift
for Køn og Kultur 3, s. 55-57, 1996.

Rasmussen R., Sørensen A.: Forord, Litteraturli-
ste, bibliografi. i: Excesser – af og om Georges
Bataille, René Rasmussen, Asger Sørensen, s. 5-
7, 227-38, Århus 1994.

–, Sørensen A.: Excesser – af og om Georges Ba-
taille. Aarhus 1994, 238 s.

Syréhn G.: Bellman som pre-existentialist. Medde-
lelser fra Selskabet Bellman i Danmark 8, s. 5-8,
København 1996.

–: Recension/ Anmeldelse af Kela Kvam, ed.
Strindberg’s Post- Inferno Plays, Lectures given
at The 11. International Strindberg Conferen-
ce. Nordic Theatre Studies Vol. 8, s. 89-91, Ber-
gen 1996.

–: Bellman som pre-postmodernist. i: Selskab for
Nordisk Filologi: Årsberetning 1994-1995, s.
139-46, København 1996.

–: »Det åndelige klima i Sverige efter mordet på
Gustaf III«. Magasin 11. årg., nr. 3, s. 42-59, Kø-
benhavn 1996.

–: »Osäkerhetens teater«. Uppsala stadsteaters
programblad till Lars Forssells »Söndagspro-
menaden« spelåret 1996-97. Institutpublikation
1996, 26-27 s.

Søndergaard H.: Virkelighedstørst eller sensati-
onshunger? Nogle overvejelser over »Reality Te-
levision«. Tendens. Tidsskrift for Kultursociolo-
gi 7. årg., nr. 2, s. 7-18, København 1995.

–: Public service i dansk fjernsyn: Begreber, status
og scenarier. København 1995, 108 s.

–: PS-kanalerne klarer konkurrencen godt. Nor-
disk Kontakt Tema 3, s. 4-8, Stockholm 1995.

–: The Public Debate About the Public Service
Media in Denmark. Düsseldorf 1996, 35 s.

–: Public Service After the Crisis. Nordicom Re-
view Nr. 1, s. 107-20, Göteborg 1996.

–: Fundamentals in the History of Danish Televi-
sion. i: Television in Scandinavia. History, Poli-
tics and Aesthetics, Ib Bondebjerg & Francesco
Bono, s. 11-40, Luton 1996.

–: Public service – fjernsynets sociale og kulturelle
grundlag. Rapport (intern). Institutpublikation
1996, 10 s.

–: Public service og den medieteknologiske udvik-
ling. Rapport. Oslo 1996, 12 s.
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–: Service for DR’s programpolitik. Rapport (in-
tern). København 1996, 12 s.

–: Nordisk forskning i public service. i: Nordisk
Forskning om Public Service. Radio och TV i al-
lmenhetens tjänst, red.: Olof Hultén, Henrik
Søndergaard og Ulla Carlsson, red.: Olof Hul-
tén, Henrik Søndergaard og Ulla Carlsson, s.
19-31, Göteborg 1996.

–: Nordisk forskning om public service. Radio och
TV i allmenhetens tjänst. Antologi. Institutpub-
likation 1996, 272 s.

–: Kvalitet og mangfoldighed i det nye medieland-
skab. i: Nordisk Forskning om Public Service.
Radio och TV i allmenhetens tjänst, Red.: Olof
Hultén, Henrik Søndergaard og Ulla Carlsson,
s. 175-193, Göteborg 1996.

Thing M.: Jamen, man skyder da ikke undermåle-
re. Social Kritik 43, s. 18-21, København 1996.

–: Kommunismen og de intellektuelle i Danmark
1918-1960. Arbeiderhistorie, s. 24-35, Oslo
1996.

–: Tillid, offervilje og tro er kommunisternes kapi-
tal. Humaniora 1, s. 19-22, København 1996.

–: Af velfærdsstatens tilblivelseshistorie. Social Kri-
tik 44/juni, s. 10-19, København 1996.

–: Jødestaten i 100 år. Palæstina-Orientering
1/marts, s. 3-9, København 1996.

–: Portrætter af 10 kommunister. København
1996, 304 s.

–: Børge Thing – min far sabotøren. i: Mennesker
politik og besættelse, Niels Wium Olesen, s. 50-
93, Esbjerg 1996.

Thisted K.: The Image of Greenland in Danish Li-
terary Narratives. The Northern Space. The Int.
Res. Network on the History of Polar. Working
Paper No. 7, s. 1-13, Umeå 1996.

–: Omkring »Den usynlige vilje«. GRØNLAND.
Temanr. om Hans Lynge 3-4, s. 95-105, Køben-
havn 1996.

–: (Re)publication of Greenlandic Tales Collected
in the Nineteenth Century. Cultural and Social
Research in Greenland 95/96, s. 253-265, Nuuk
1996.

–, Thorning G.: Oqulualaartussaqaraluarnerpoq.
Oqaluttuat H.J. Rinkips Katersai/Måske nogen
kunne fortælle.. Fortællinger indsamlet af H.J.
Rink. Nuuk 1996, 373 s.

Center for Kvindeforskning

Publikationer:
Damsholt N.: Universitetet sætter fokus på krop

og køn. Nyhedsbrevet 37, 11. årg., s. 18-21, Kø-
benhavn 1996.

–: Margrete – magten i en kvindes hånd. Nordens
Tidning Nr. 4/96, s. 6-9, Stockholm 1996.

–: Konferencer, afholdte. Kvinder, køn og forsk-
ning 2/96, s. 128-130, 1996.

–: Dagmar. i: Den store danske Encyklopædi, 4, s.
410, København 1996.

–: Medieval Women’s Identity in a Postmodern
Light. The example of Queen Ingeborg. i: The
Birth of Identity, Udg.: Brian Patrick McGuire,
s. 225-241, København 1996.

–: Anm. af Helge Paludan: Familia og familie. Hi-
storie 1, s. 179-182, Århus 1996.

Rosenbeck B.: Politik, videnskab og køn. i: Statens
beroende av familjen, s. 39-59, Helsingfors
1996.

–: Kroppens politik, om køn, kultur og videnskab.
København 1996, 175 s.

–: Omsorg eller omklamring. Ugifte mødre ca.
1900-1950. i: Bur. Kan, kan ikke. Vil, vil ikke.
Kvindeliv i perspektiv, Karen Hjorth, Grethe Il-
søe, Minna Kragelund, s. 92-107, København
1996.

Center for arbejderkulturstudier

Publikationer:
Biering K.: Kirke og kvadersten. Restaureringen i

Nørhå, Thy. København 1996, 25:45 min. s.
Christensen L.K.: Det moderne arbejde som kul-

turhistorisk forskningsprojekt. i:, s. 339-360,
Tammerfors 1995.

–: Mere lønarbejde til folket (Anmeldelse af Gunv-
or Auken m.fl.: Forslag til arbejdets genind-
førelse). Salt 5, s. 2-4, 1994.

–: Skibssmede i København (Anmeldelse af An-
ders Laubjerg: De københavnske skibssmede).
Arbejderhistorie – tidsskrift for historie, kultur
og politik 3, s. 132-33, 1995.

–: Smeden og maskinen – et bidrag til diskussio-
nen om industrialiseringen og arbejdets histo-
rie. 1066 – Tidsskrift for historisk forskning 3/4,
s. 3-14, 1994.

–: Mål og midler i arbejdslivshistorien. Arbejderhi-
storie – tidsskrift for historie, kultur og politik 1,
s. 3-13, 1995. 

Christiansen N.F.: København som arbejderby før
1914. i:, Karl-Erik Frandsen (red.), s. 156-72, Kø-
benhavn 1996.

–: Velfærdsstaten – et socialdemokratisk projekt?
Social Kritik 44, s. 6, København 1996.

–: Den historiske biografi – en populær genre.
Journalen. Lokal- og Kulturhistorisk Tidsskrift
nr. 4, s. 5, Viborg 1996.

–: Velfærd. Vision og Virkelighed. i: Udfordring
og omstilling. Bidrag til Socialdemokratiets hi-
storie 1971-96, Gerd Callesen m.fl. (red.), s.
110-42, København 1996.
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Det arnamagnæanske Institut

Instituttets forskningsområde er ældre islandsk og
norsk, samt ældre dansk og svensk sprog og litte-
ratur med særligt henblik på den videnskabelige
udnyttelse af Den arnamagnæanske Hånd-
skriftsamling. En vigtig opgave er udarbejdelsen af
tekstkritiske udgaver af den vestnordiske middel-
alderlitteratur. Desuden forskes der i færøsk og
moderne islandsk litteratur.

Til udgivelse i serien Editiones Arnamagnæanæ
har der været arbejdet på flg. projekter: Mírmanns
saga (Desmond Slay, redaktør JLJ, konsulent PS,
udkommer 1997); Plácidus saga (John Tucker, re-
daktør MO, konsulent JLJ, omfatter også en udga-
ve af Plácitus drápa med noter og engelsk oversæt-
telse ved JLJ); Egils saga Skallagrímssonar, A-re-
daktionen (Bjarni Einarsson, redaktør PS, konsu-
lent JLJ); Eyrbyggja saga. The vellum tradition
(Forrest Scott, redaktør JLJ, konsulent MO); Par-
cevals saga (Helen McLean, redaktør MJD); Jer og
engelsk oversættelse ved JLJ); Egils sI serien Bib-
liotheca Arnamagnæana er arbejdet med Opuscu-
la X afsluttet (redaktører BOF, FH) og bindet ud-
kommet, og redigeringen af bind XI påbegyndt
(redaktører BOF, JLJ).

Andre udgivelsesprojekter: En kommenteret
oversættelse til nydansk af Skånske Lov og Skånske
Kirkelov i B 74 er under færdiggørelse til udgivel-
se hos Det danske Sprog- og Litteraturselskab
(sammen med transskription af teksten ved Finn
Delager, Gammeldansk Ordbog) (BOF); afskriv-
ning af færøske visehåndskrifter i København med
henblik på udgivelse (Kaj Larsen, for Selskabet til
udgivelse af færøske Kildeskrifter og Studier, pro-
jektledelse Michael Chesnutt, JLJ, JI); Early Icelan-
dic Manuscripts in Facsimile (redaktør PS): Vol.
XXI: The Saga of the Volsungs. NkS 1824b 4to
(Völsunga saga; Hubert Seelow, indledningen un-
der udarbejdelse), Vol. XXII: Tales of Knights.
Sth. perg.fol. nr 7 (riddersagaer; Christopher San-
ders, under udgivelse), Sth. perg. 4:o nr. 11 (Ma-
ríu saga; Wilhelm Heizmann, indledning under
udarbejdelse); en udgave af Skikkjurímur med en-
gelsk oversættelse forventes at udkomme 1997, i
Arthurian Archives Series, New York; en udgivelse
af samtlige sagaer tilskrevet Jgivelse), Sth. perg.
4:o nr. 11 (M (MJD).

Igangværende specialundersøgelser: Revision
af D.Phil.thesis om Jdgave af Skikkjurímur med
engelsk oversættelse forventes at udkomme 1997,
i Arthurian Archives Series, New York; en udgivel-
se af samtlige sagaer tilskrevet Jgivelse), Sth. perg.
4:o nr. 11 (Mskrift til JLJ (MJD); undersøgelse af
nogle vigtige islandske og norske middelalder-
håndskrifters historie i Danmark før de kom til
Jens Rosenkrantz, fra hvis dødsbo Arne Magnus-

son købte dem, en artikel herom i festskrift til JLJ
(MO); en undersøgelse af hvilke metoder der har
været anvendt for at tyde vanskeligt læsbare
håndskrifter i Den arnamagnæanske Samling, en
artikel herom i festskrift til JLJ, fortsat under-
søgelse af indbindingsvirksomheden i forbindelse
med håndskriftsamlingen (PS); en afhandling om
den norrøne adverbialsætning, en syntaktisk mo-
nografi der beskriver den gammelnorske og old-
islandske adverbialsætning fra de ældste kilder
indtil o. 1350 henholdsvis o. 1500, en undersøgel-
se af brugen af antitesen i nogle udvalgte scener i
Ynglinga saga, artikel herom i festskrift til JLJ
(FH); udarbejdelse af en række  artikler til Den
Store Danske Encyklopædi, og en artikel om en
bøn i Mírmanns saga og dens danske og islandske
paralleller (JLJ); en artikel Primum caput – Um
höfu∂ Egils Skallagrímssonar er under trykning,
arbejdet på en indføring i narrativ poetik Frá πví
er a∂ segja... er fortsat, bidrag til en bog om edd-
areceptionen i middelalderen og senere, Gu∂am-
jö∂ur og arnarleir, er under trykning, bidrag til
en bog om eddareception og sprogpolitik på Is-
land i 1800-t. er under forberedelse (BK); en bog
om Gunnar Hoydals forfatterskab udkommer i
foråret 1997, en række artikler om færøsk børne-
litteratur er under udarbejdelse, ligesom afhand-
linger om betydelige færøske forfatterskaber,
f.eks. William Heinesen, Jørgen-Frantz Jacobsen,
He∂in Brú og Jens Pauli Heinesen (JI); udarbej-
delse af kommentarer til en række danske tekster
i AM 76 8vo (udgivet af en dansk-svensk forsker-
gruppe som A Danish Teacher’s Manual of the
Mid-Fifteenth Century. Vol. 1, 1993), samt et stør-
re essay om den klementinske tekst om de tolv
gyldne fredage, med henblik på udgavens vol. 2,
en artikel om teksten om de tolv gyldne fredage i
Jöns Buddes bok, en hidtil uudforsket Jöns Bud-
de tekst, udkommer i 1997, en artikel om Rasmus
Rask og N. M. Petersens samarbejde om tidsskrif-
tet Maanedligt Literatur-Blad/Literaturbladet
1827-29, i festskrift til JLJ; Lidt om dansk sproghi-
storie og editionspraksis før og nu, med et side-
blik til islandsk, foredragsmanuskript under for-
beredelse til trykning (BOF); Frejas Psalter, fest-
skrift til Jonna Louis-Jensen 21.10. 1996 (2. udga-
ve udk. 1997, red. BK, PS).

Instituttets VIP udgør redaktionskomiteen for
Den arnamagnæanske Kommissions to skriftserier
og medvirker som redaktører og konsulenter. JLJ
er formand for, JI sekretær for Selskabet til Udgi-
velse af færøske Kildeskrifter og Studier. JLJ er se-
kretær for Hi∂ íslenska fræ∂afélag í Kaupmanna-
höfn og fagkonsulent ved Den Store Danske En-
cyklopædi. PS redigerer en serie med faksimileud-
gaver af islandske middelalderhåndskrifter. JI er
medredaktør af det svenske litteraturtidsskrift
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Café Existens, leder af de færøske forlag Mentu-
nargrunnur Studentafelagsins og Antonia, censor
og ekstern vejleder ved FrPS redigerer en serie
med faksimileudgaver af islandske middelalder-
håndskrifter. JI er medredaktør af det svenske lit-
teraturtidsskrift Café Existens, leder af de færøsk
for Arkiv för nordisk filologi.

Gæster og medarbejdere har i årets løb holdt
foredrag om igangværende forskning. PS deltog i
april med et indlæg om islandske håndskrifter –
fotografi, faksimile og CD-ROM, Medeltidssemi-
nariet i Stockholm, symposiet Fornskriftsutgåvor
på CD-ROM. MJD i maj om Mábilar rímur: Lost ta-
les of strong women, Kalamazoo, Medieval Studies
Congress. Laura Tomassini ved samme lejlighed
om et Maria-jærtegn. BOF i september om dansk
sproghistorie og editionspraksis før og nu, Nor-
dens Hus i Reykjavík, seminar i anledning af Stof-
nun Sigur∂ar Nordals 10 års jubilæum. JLJ ved
samme lejlighed om videnskabelig udgivelse af is-
landske håndskrifter i København. JLJ har også
deltaget i Memory of the World Conference i Oslo
(juni). MJD holdt i november foredrag om Jinar i
anledning aion af Hei∂arvíga saga, Universität
Zürich, workshoppen Transmission/Überliefe-
rung. MJD var med til at planlægge kongressen Di-
gital Resources for the Humanities i Oxford (juli),
deltog i den 21. IASS-kongres i Bonn (august), og
efter indbydelse i et møde i Oxford om elektro-
nisk indkodning af håndskriftkataloger sammen
med repræsentanter for en række store euro-
pæiske biblioteker (november). 

BOF, MJD og JLJ er medlemmer af Netværk til
elektronisk behandling af nordiske middelalder-
håndskrifter (under NorFA) og har deltaget i mø-
der i Bergen (juni) og København (oktober).

I oktober afholdt instituttet det tredje seminar
om Care and conservation of manuscripts, i sam-
arbejde med Den arnamagnæanske Kommission,
med deltagelse fra de nordiske lande, Rusland,
England, Tyskland, Holland og Vatikanet. MO bi-
drog med et foredrag om The organisation of the
photography and restoration of manuscripts prior
to their transfer to Iceland in the period 1971-96.
Fotograf Elin Pedersen og konserveringstekniker
Niels Borring holdt foredrag om Strategies for the
conservation and storage of photographic materi-
al.

En række forskere i ind- og udland har tilknyt-
ning til instituttets forskningsvirksomhed, og flere
gæster har arbejdet ved instituttet i årets løb. Stats-
stipendiet for islandske forskere til studier ved Det
arnamagnæanske Institut er tildelt Bjarni Einars-
son, Gu∂rún Ingere i ind- og udland har tilknyt-
ning til instituttets forskningsvirksomhed, og flere
gæster har arbejdet ved instituttet i årets løb. Stats-
stipendiet for islandske forskere til studier ved Det

arnamagnæanske Institut er tildelt Bjarni Einarssg
kommissionens Ordbog over det norrøne prosas-
prog med en stab (fondslønnet) på fem redak-
tører, en sekretær og en række timelønnede as-
sistenter.

Med udgangen af 1996 afsluttedes efter planen
25 års arbejde med at affotografere og konservere
den del af Den arnamagnæanske Samlings og Det
kgl. Biblioteks islandske håndskrifter, der i hen-
hold til loven af 26.5.1965 skal overdrages til Is-
lands Universitet. For at sikre arbejdets færdig-
gørelse til tiden har der ca. en gang i kvartalet
været holdt status- og planlægningsmøder mellem
konservatorer, fotografer og de institutmedarbej-
dere der organiserer og udfører arbejdet med re-
gistrering og kontrol (AMH, MO). Afsendelsen af
materialet vil finde sted i de første måneder af
1997. Herefter vil arbejdet antagelig kunne
fortsætte med den tilbageværende samling.

Den nyvalgte islandske præsident Ólafur Rag-
nar Grímsson aflagde sammen med sin kone,
Gu∂rún Katrín ∏orbergsdóttir, og et større følge
besøg på instituttet 21. november. Det skete som
led i præsidentens statsbesøg i Danmark.

Peter Springborg 

Stab:
VIP:
Driscoll, Matthew James: Adjunkt; Frederiksen,
Britta Olrik: Lektor; Hansen, Finn: Lektor; Isak-
sen, Jnn: Lektor; Jónsson, Már: Forskningslektor;
Kristjánsdóttir, Bergljót S.: Udenl. lektor; Louis-
Jensen, Jonna: Professor; Overgaard, Mariane:
Lektor; Springborg, Peter: Lektor.

TAP:
Clausen, Hanne: Overassistent; Hansen, Anne
Mette: Assistent; Lyngbæk, Dorte: Praktikant; Pe-
dersen, Elin Lindhardt: Fotograf; Reitz, Suzanne:
Fotograf.

Publikationer:
Bergsagel J., Louis-Jensen J.: »Maria Bold« på dan-

ske, med tillæg af John Bergsagel: Om melodi-
en til »Maria Bold«. Danske Studier 1995 Bd.
90, s. 18-41, København 1996.

Chesnutt M., Larsen K.: Føroya Kvæ∂i, Vol. VII: Hi-
story, Manuscripts, Indexes. København 1996,
10 + 200 s.

Driscoll M.J.: »Brynjulfur Odds Son á ∂essa bók
med riettrú«. En Krambodbog med sagatekster
fra det 19. århundrede. Nordisk arkivnyt XLI, s.
97-98, Oslo 1996.

–: Forty Icelandic Tales. Translated with an intro-
duction by W. Bryant Bachman Jr. (anmeldel-
se). Journal of English and Germanic Philology
XCV, s. 287-290, Champaign Illinois USA 1996.
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–: The oral, the written, and the in-between; Tex-
tual instability in the post-Reformation lygisaga.
i: (Re)Oralisierung, Tristram, Hildegard L.C.
(redaktør), s. 127-154, Tübingen 1996.

Fellows-Jensen G.(., Springborg P.(.: Care and
conservation of manuscripts 2. Proceedings of
the second international seminar held at the
University of Copenhagen 1995.

Frederiksen B.O.: En note til skriftespejlet i AM 75
8vo. i: Opuscula X (Bibliotheca Arnamagnæana
XL), Frederiksen, Britta Olrik & Hansen, Finn
(redaktører), s. 301-306, København 1996.

–, Hansen F.: Opuscula X (Bibliotheca Arna-
magnæana XL). i: Redaktion af Opuscula XC
Bibliotheca Arnamagnæana XL), Frederiksen,
Britta Olrik, Hansen, Finn (redaktører), s. 323,
København 1996.

–: Afsnittet der – desværre, (sammen med Marie
Bjerrum) afsnittet Daje-Dannet. i: Ømålsordbo-
gen 3, Institut for dansk dialektforskning, s. 51-
75, 3-17, København 1996.

Isaksen J.: Var Kafka klaksíkingur? 26 ummælir.
Tórshavn 1996, 162 s.

–: Udgiver af: Mina Reinert: Duldar Leidir. Ro-
man. Tórshavn 1996, 223 s.

–: Skemt í føroyskum bókmentum – og einamest í
skaldskapinum hjá He∂ini Brú. Sosialurin 234,
s. 12-17, Tórshavn 1996.

–: At myr∂a vi∂ skrivarabor∂i∂. Huglei∂ingar um at
skriva krimi. Sosialurin 247, s. 16-18, Tórshavn
1996.

–: Á ver∂in, ver∂in! Skaldsøgan »Barba og harra
Pál« eftir Jørgen-Frantz Jacobsen. Sosialurin
194, s. 13-16, Tórshavn 1996.

–: Ongi lík eru meira lík enn onnur. Anmeldelse
af Rakel Helmsdal: Tey kalla meg bara Hugo.
Sosialurin 25. mai, s. 17, Tórshavn 1996.

–: Heima har situr hans kæra. Anmeldelse af Hei-
ne Hestoy. Sosialurin 105, s. 2, Tórshavn 1996.

–: Tilverutøk. Anmeldelse af He∂in Klein: Veggjag-
røs. Sosialurin 8. juni, s. 17, Tórshavn 1996.

–: Õ løtunum ímillum byr lukkan. Anmeldelse af
Malan Poulsen: Õmillum. Sosialurin 3. august,
s. 17, Tórshavn 1996.

–: Kvøl og kyrrindir. Anmeldelse af Ólavur í Beiti:
Tá i∂ tú kemur. Sosialurin 17. august, s. 12,
Tórshavn 1996.

–: Ein kirkjugar∂ur av yrkingum. Anmeldelse af
Tóroddur Poulsen: Ste∂gir. Sosialurin 24. au-
gust, s. 16-17, Tórshavn 1996.

–: Holdi∂ er fúst, men andin er veikur. Anmeldelse
af Jens Pauli Heinesen: Rósa Maria. Sosialurin
4. september, s. 12-13, Tórshavn 1996.

–: Tí∂armynd í gandaspegli. Anmeldelse af Odd-
vør Johansen: Á káta horninum – ein spegils-
mynd av kenslum og lívi. Sosialurin 5. oktober,
s. 16, Tórshavn 1996.

–: Professor i alle sprog. Atlantic Review 14, s. 8-9,
Tórshavn 1996.

Louis-Jensen J.: Marginalia poetica. i: Opuscula X.
Bibliotheca Arnamagnæana XL, Britta Olrik
Frederiksen, Finn Hansen (red), s. 256-261, Kø-
benhavn 1996.

–: 1) eddadigtning. 2) Einar Tambeskælver. i: Den
Store Danske Encyklopædi, Bind 5, Jørn Lund
et al, s. 1) 365-66 2) 426, København 1996.

–: 1) Fenja og Menja 2) D) Flatøbogen. i: Den Sto-
re Danske Encyklopædi, Bind 6, Jørn Lund et
al, s. 1) 264 2) 421, København 1996.

–, Joensen J.P.: Det færøske hus i kulturhistorisk
belysning = Færoensia, Bd. XIV. i:, Bjarne
Stoklund, s. 179, København 1996.

–: Súsannam af lognum lesti. i: ∂orlákstí∂ir sung-
nar Ásdísi Egilsdóttur fimmtugri 26. okt. 1996,
Gu∂var∂ur Már Gunnlaugsson, Margrét Eg-
gertsdóttir (udg.), s. 40-42, Reykjavík 1996.

Overgaard M.: Manuscripta Rosencrantjiana. Bib-
liotheca Arnamagnæana Opuscula 10, Vol. XL,
s. 23, København 1996.

–: Den Ottefrisianske Håndskriftsamling. Frejas
psalter, s. 6, København 1996.

Springborg P.: The Arnamagnæan Institute and
Dictionary Bulletin 20, 1994- 1995.

–: The care taken by Árni Magnússon of the ma-
nuscripts in his collection. A study of the re-
cords. i: Care and conservation of manuscripts
2 (Proceedings of the second international se-
minar on the care and conservation of manus-
cripts held at the University of Copenhagen,
Gillian Fellows-Jensen, Peter Springborg (eds),
s. 7-20, København 1996.

Institut for Dansk Dialektforskning

Instituttet har siden oprettelsen været center for
udforskningen af danske talesprog. Seddelsamlin-
ger, lakplader, bånd og disketter udgør et unikt ar-
kiv som dækker mere end hundrede års dansk.

Arbejdet med at beskrive og forklare udviklin-
gen i dansk talesprog og i det danske sprogsam-
fund indebærer beskæftigelse med spørgsmålet
om hvordan og hvorfor sproget bruges forskelligt
i sociale grupper og sociale situationer af forskel-
lig art. Der arbejdes med disse spørgsmål på alle
lingvistiske niveauer, fra fonologi til tekst.

Ordbogsarbejde og dialektgeografi
Tredje bind af Ømålsordbogen med opslagsordene
fra dagmeje til fald udkom planmæssigt i 1996. Det-
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te bind indeholder usædvanlig mange artikler om
form-ord (de, det, den, disse, der, en, -en) med både
fællesdansk og særdialektalt stof, f.eks. beskrivelse
af den sjællandske brug af formen de som tryks-
tærk oblik form (f.eks. hun skulle jo have en af de).
Under denne, dette, disse fremgår det, at disse ord
ikke kun er skriftsprogsord, men at de bruges helt
almindeligt i sjællandsk talesprog. Bindet er også
rigt på suffiks-artikler (-en, -ende sb- og adj-suff, -eri,
-et) der i visse tilfælde bygger på omfattende studi-
er i orddannelse.

Der er desuden redigeret afsnit inden for bog-
staverne g og h, bl.a. sprogligt komplicerede ord
som gøre og gå og ord som gård og hamp der omfat-
ter sagredaktioner af mere leksikalsk art (Inger
Bévort, Finn Køster, Karen Margrethe Pedersen
og Asgerd Gudiksen).

Til Atlas Linguarum Europae har Inger Ejskjær re-
videret oversigt over danske dialekter og deltaget i
redaktionsmøde i Letland.

Orddannelse, ordforråd og betydning
Inger Ejskjær har undersøgt nogle specielle tids-
betegnelser og jyske ord i ældre dansk på grund-
lag af Skast Herreds Tingbog. Asgerd Gudiksen
har arbejdet med analysen af den centrale type af 
-et-afledninger i nyere dansk: Afledninger til ina-
nimate substantiver, f.eks. stribet, dugget. Hovedre-
sultatet er at de fleste af disse ord kan tilskrives be-
tydningerne possession og lokation. Karen Mar-
grethe Pedersen har til artikel i Ord og Sag under-
søgt en række ord for »forpløjning«.

Bøjning og syntaks
Lise Horneman Hansen har afsluttet indsamling
af materiale til sit Ph.D.-projekt, en kortlægning af
de-bøjningen af verber i jysk, og har nu 400 verber
i materialet fra i alt 20 områder. Der er foretaget
delundersøgelser af indlånte nedertyske verbers
bøjning, og af kortverbers bøjning. Inge Lise Pe-
dersen har arbejdet videre med problemstillingen
hovedsætningsordstilling i bisætninger, har skre-
vet en artikel om forholdet i traditionelle dialekter
og sammen med Frans Gregersen skrevet en arti-
kel om emnet til en engelsksproget antologi.

Undersøgelse af lydforhold
Inger Ejskjær har færdiggjort undersøgelse af irre-
gulære forekomster af vestjysk stød.

Sociolingvistiske undersøgelser
Bent Jul Nielsen har fortsat sin undersøgelse af
udtalevariationen i nogle jyske byer. Optagelserne
fra Århus er færdigbehandlet, og der er foretaget
statistiske beregninger over gruppesprog og sam-
menligninger af forskellige grupper. Endvidere er
Århusgrupper sammenlignet med relevante grup-

per inden for det tidligere publicerede materiale
fra Odder.

Tore Kristiansen har undersøgt sproglig stan-
dardisering, og har til en konference om ung-
domssprog undersøgt hvilken betydning de unges
opfattelser af den sproglige normsituation har for
deres sprogholdninger. Inge Lise Pedersen har
lagt sidste hånd på engelsk artikel om regionalis-
me og sprogforandring og analyseret forløbet af
udviklingen af moderne talt standardsprog i 1800-
tallet. Jann Scheuer har færdiggjort sin Ph.D.-af-
handling Magt, køn og sprog i jobsamtaler.

Forskningsrejser:
Lise Horneman Hansen har gennemgået materia-
le i Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning,
Århus. Der er foretaget båndoptagelser på Fyn og
i Vestsjælland.

Deltagelse i symposier, konferencer m.v.:
Inger Ejskjær har deltaget i ALE-redaktionsmøde i
Letland. Asgerd Gudiksen har sammen med Ka-
ren Margrethe Pedersen deltaget i workshop om
possessive strukturer i dansk, og sammen med
Lise Horneman Hansen i 16th Conference of Lin-
guistics i Åbo. Tore Kristiansen har holdt foredrag
på sociolingvistisk seminar i Wales, konference om
ungdomssprog i Stockholm og SS11 i Cardiff. Ved
workshop i Nijmegen for ESF-netværk talte TK om
standardisering i Danmark og Inge Lise Pedersen
deltog som medlem af koordinationsgruppe og
begge deltog i konference om sprog og identitet i
Oslo. Karen Margrethe Pedersen holdt foredrag
ved LEDA-møde om flerordsforbindelser. Alle VI-
Per deltog i MUDS i Århus, de fleste med fore-
drag.

Forskeruddannelse og efteruddannelse:
Inge Lise Pedersen har holdt forelæsninger om ny-
ere dansk sproghistorie i Tartu og sammen med
Kirsten Gomard m.fl. ledet nordisk Ph.D.-kursus
om Køn, Kommunikation og Sprog på Sandbjerg.
ILP og Jann Scheuer har begge undervist på kurset.

Konsulenttjeneste og formidling:
Der er besvaret forespørgsler og givet vejledning
om dialektale og sprogsociale spørgsmål og leveret
bånd med dialektprøver og programmet KUAtekst
(til partiturudskrivning af talesprog) til enkeltper-
soner og institutioner. Flere medarbejdere har
holdt folkeuniversitetsforedrag o.lign. Jann Scheu-
er har i virksomhedssammenhænge formidlet sit
projekt om Magt, køn og sprog i jobsamtaler.

Anden videnskabelig og administrativ virk-
somhed:
Bent Jul Nielsen (til 30/9), Tore Kristiansen (fra
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1/10), Finn Køster og Karen Margrethe Pedersen
redigerer Danske Folkemål. Tore Kristiansen, Frans
Gregersen (nu INF), Erik Møller og Inge Lise Pe-
dersen har redigeret og skrevet bidrag til Dansk
Sproglære. Erik Møller og Jann Scheuer har været
med i redaktionen af NyS. 

Inger Ejskjær er medlem af hovedredaktionen
af ALE og bestyrelsen for UJDS. Inge Lise Peder-
sen er medlem af arbejdsudvalget i Dansk
Sprognævn og næstformand for nævnet samt efor
Kvinderegensen, og dansk medlem af koordinati-
onskomiteen for ESF netværket »The convergen-
ce and divergence of dialects in a changing Euro-
pe«. Hun er professor II i dansk sprog ved Univer-
sitetet i Tromsø. Lise Horneman Hansen er kasse-
rer for Foreningen af Ph.D.-studerende ved det
humanistiske fakultet.

Samlinger:
Samlingerne er forøget med ca. 4.200 ordsedler, 4
manuskripter, og 11 båndoptagelser fra øerne.
Edb-lagring af bornholmske manuskripter er fort-
sat. Der ligger nu knap 1000 sider manuskript som
Word Cruncher database, og yderligere 1500 sider
er afskrevet (ved stud.mag. Margrethe Heide-
mann Andersen). Båndoptagelser fra Øerne er af-
læst (ved stud.mag.-erne Stine Kern Hansen og
Mette Larsen) til indlæggelse i Word Cruncher.

Jann Scheuer har edb-katalogiseret bånd og di-
sketter fra Projekt Bysociolingvistik, Peter Juel
Henrichsen, IAAS, har oprenset og konverteret fi-
lerne til rene tekstfiler.

Digitalisering og kopiering af båndsamlingen
på cd-er er påbegyndt, finansieret af SHF.

Informationsvirksomhed:
Finn Køster har deltaget i projekt dansk lydhisto-
rie under Kulturnet Danmark med henblik på at
gøre lydoptagelser tilgængelige på Internet. Der
er indlagt 12 tekster med introduktioner og over-
sættelser, og arbejdes videre med dialektkort.

Inge Lise Pedersen

Stab:
VIP:
Bevort, Inger: Lektor; Gudiksen, Asgerd Inge:
Ph.D.-studerende; Hansen, Lise Horneman:
Ph.D.-studerende; Kristiansen, Tore: Lektorvikar;
Køster, Finn Pol: Lektor; Pedersen, Inge Lise: Lek-
tor; Pedersen, Karen Margrethe: Lektor; Scheuer,
Jann: Ph.D.-studerende.

TAP:
Jensen, Anette: Akademisk medarbejder; Theil-
gaard, Lise: Overassistent.

Publikationer:
Bévort I.: Afsnittene di -/dolk I, dval -/dyp I. i:

Ømålsordbogen, 3, s. 80-108, 241-259, Køben-
havn 1996.

Ejskjær I.: Dialekternes alder. Danske Folkemål
38, s. 3-16, København 1996.

–: Adjektivisk brug af nogle substantiver i danske
dialekter. i: Mål i sikte. Studier i dialektologi til-
lägnade Lennart Elmevik, Reinhammar, Maj et
al. (red.), s. 83-93, Uppsala 1996.

–: Atlas Linguarum Europae. i: Selskab for Nor-
disk Filolog. Årsberetning 1994 – 1995, s. 9-17,
København 1996.

–: Bezeichnungen für ’Brunnen’ und ’Quelle’ in
den dänischen Dialekten und im älteren Däni-
schen. i: A Frisian and Germain Miscellany.
Published in Honour of Nils Århammar on his
Sixty-Fifth Birthday, 7. August 1996, s. 337-355,
1996.

–: Danske dialekter, stedbundne talte varianter af
dansk sprog. i: Den Store Danske Encyklopæde
– Danmarks Nationalleksikon, IV,, s. 607-609,
København 1996.

–: The Danish Article-Isomorph (The So-called
’Most Famous Dialect Boundary in Denmark’).
DiG, Dialectologia et Geolinguistica 4 / 1996, s.
27-35, Allessandria 1996.

Gudiksen A.: Anmeldelse af Pia Jarvad: Nye Ord –
hvorfor og hvordan? NyS. Nydanske studier og
almen kommunikationsteori 21, s. 83-91, Kø-
benhavn 1996.

–: Om rødblissede heste og sortstjernede køer. En
studie i orddannelse. i: Studier i talesprogsvaria-
tion og sprogkontakt. Til Inger Ejskjær på halv-
fjerdsårsdagen den 20. maj 1996, Jul Nielsen,
Bent og Pedersen, Inge Lise (red.), s. 99-110,
København 1996.

–: Afsnittet -et suff. i: Ømålsordbogen, 3, s. 446,
København 1996.

Horneman Hansen L., Pedersen K.M.: En provins-
by som sprogligt normcenter? – Sammenlig-
ning af sprogbrugen på Langeland og i Svend-
borg. i: Studier i talesprogsvariation og sprog-
kontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårsdagen
den 20. maj 1996, Jul Nielsen, Bent og Peder-
sen, Inge Lise (red.), s. 252-263, København
1996.

–: Så kam den haw og skil wos ad – om »usynlige«
datidsformer i jysk. Ord & Sag 16, s. 41-50,
Århus 1996. 

Inge L.P.: Anmeldelse af Kurt Braunmüller
(udg.): Niederdeutsch und die skandinavischen
Sprachen II, Ernst Håkon Jahr (red): Nordisk
og nedertysk. danske studier 1996, s. 183 – 190,
København 1996.

Jul Nielsen B.: Djurslandsmålets mysterier. Et bi-
drag. i: Studier i talesprogsvariation og sprog-
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kontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårsdagen
20. maj 1996., Jul Nielsen, Bent og Pedersen,
Inge Lise (red.), s. 199-208, København 1996.

Jul Nielsen B.(., Pedersen I.L.(.: Studier i tale-
sprogsvariation og sprogkontakt. Til Inger Ejs-
kjær på halvfjerdsårsdagen den 20. maj 1996.

Kristiansen T.: Det gode sprogsamfund: det norske
eksempel. NyS. Nydanske studier og almen kom-
munikationsteori 21, s. 9-22, København 1996.

–: De talendes eget skøn: sproglige selvvurderin-
ger blandt børn, unge og voksne på Næstvedeg-
nen. i: Studier i talesprogsvariation og sprog-
kontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårsdagen
den 20. maj 1996, Jul Nielsen, Bent og Inge Lise
Pedersen (red.), s. 135-148, København 1996.

–: Kapitlerne Norsk og svensk; Sprogholdninger
og sprogpolitik. i: Dansk sproglære, Kristiansen,
Tore, Gregersen, Frans, Møller, Erik, Inge Lise
Pedersen (red.), s. 293-337, København 1996.

–, et al: Dansk sproglære.
–: Dansk sproglære. Dansklærerforeningens Bog-

pakkeavis 2/96: 7, s. København 1996.
Køster F., .: Om æ-lukning foran nasal i sjællandsk

og fynsk. i: Studier i talesprogsvariation og sprog-
kontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårsdagen
20. maj 1996, Jul Nielsen, Bent og Pedersen, Inge
Lise (red.), s. 158-166, København 1996.

–: Afsnittene en I -/enanden, f -/falde. i: Ømåls-
ordbogen, 3, s. 373-375, 455-472, København
1996.

–: Revision af afsnittet der /-det. i: Ømålsordbo-
gen, 3, s. 51-80, København 1996.

Møller E., .: Dialogiske genrer i den mundtlige dis-
kurs. NyS. Nydanske studier og almen kommu-
nikationsteori 21, s. 61-82, København 1996.

–: Kapitlerne Pragmatik – sprog i brug; Tale og
skrift – talesprog og skriftsprog. i: Dansk sprog-
lære, Kristiansen, Tore, Frans Gregersen, Møl-
ler, Erik, Pedersen, Inge Lise (red.), s. 124-166,
København 1996.

–, et al: Dansk sproglære.
–: Variation in narrative structure. i: Sociolinguis-

tic Variation. Data, Theory, and Analysis. Select-
ed Papers from NWAV23 at Stanford, Jennifer
Arnold et al. (eds.), Jennifer Arnold et al.
(eds.), s. 347-359, Stanford, California 1996.

Pedersen I.L.: »Der kan jo være nogen der kan itte
tåle det«. Om hovedsætningsordstilling i bisæt-
ninger. i: Studier i talesprogsvariation og sprog-
kontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårsdagen
den 20.maj 1996, Jul Nielsen, Bent og Inge Lise
Pedersen (red.), s. 242-51, København 1996.

–: Opposition ved Gunnstein Akselbergs doktor-
disputats: Fenomenologisk dekonstruksjon av
det labov-milroyske paradigmet i sosiolingvistik-
ken. Maal og Minne 1996, hefte 2, s. 145-69,
Oslo 1996.

–: Ærkekøbenhavnsk eller ravjysk? Pæredansk er
det i hvert fald. Nyt fra Sprognævnet 1996/2, s.
1-5, København 1996.

–: Kapitlerne Udtrykslære; Det danske sprogsam-
funds Historie. i: Dansk sproglære, Kristiansen,
Tore, Gregersen, Frans, Møller, Erik, Pedersen,
Inge Lise (red.), s. 169-242, København 1996.

–, et a.(.: Dansk Sproglære.
Pedersen I.L.(., Jul Nielsen B.(.: Studier i tale-

sprogsvariation og sprogkontakt. Til Inger Ejs-
kjær på halvfjerdsårsdagen den 20. maj 1996.

Pedersen K.M.: Verbalsubstantiver på -ende i de
danske dialekter. Danske Folkemål 38, s. 17-86,
København 1996. 

–: Substantiver på -fuld. Danske Folkemål 38, s. 87-
104, København 1996.

–, Horneman Hansen L.: En Provinsby som sprog-
ligt normcenter? Sammenligning af sprogbru-
gen på Langeland og i Svendborg. i: Studier i ta-
lesprogsvariation og sprogkontakt. Til Inger Ej-
skjær på halvfjerdsårsdagen 20. maj 1996, Jul
Nielsen, Bent og Pedersen, Inge Lise (red.), s.
252-263, København 1996.

–, Andersen T.A.: Høvd, hvoddem, åvending – og
andre ord for forpløjning. Ord & Sag 16, s. 12-
28, Århus 1996.

–: Stødende og nedsættende ord (læserbrev). Mål
& Mæle 19. årg.nr. 3, s. 3-4, 1996.

–: Afsnittene de – dennemand, det – dette, dra-
bant – dråbe, – endeI – -ende III. i: Ømålsord-
bogen, 3, s. 28-51,75-80 m.m, København 1996.

Scheuer J., et a.(.: NyS. Nudanske studier og al-
men kommunikationsteori, 21.

–: Jobsamtale mellem én jyde og adskillige køben-
havnere. i: Studier i talesprogsvariation og
sprogkontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårs-
dagen den 20. maj 1996, Jul Nielsen, Bent og
Pedersen, Inge Lise (red.), s. 273-284, Køben-
havn 1996.

–: Jobsamtale – hvordan og hvor meget? i: Karrie-
revejviser 1997, Bliss, Allan et al. (red.), s. 187-
88, København 1996.

–: Vær ligeværdig og velforberedt til jobsamtalen.
I FORM 14, s. 62-63, 1996.[321]

Institut for Navneforskning

Historie:
Institut for Navneforskning er afløseren for det
kontor, der i 1910 blev etableret i forbindelse med
nedsættelsen af Stednavneudvalget. Dette udvalg
skulle for det første udarbejde retskrivningslister
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over alle vigtigere danske stednavne til brug for
statsadministrationen. For det andet skulle det fo-
restå indsamlingen af dansk stednavnestof i histo-
riske kilder og mundtlig tradition og publicere det
indsamlede materiale i analyseret form. I oktober
1960 blev kontoret til Institut for Navneforskning
under Københavns Universitet. Kontorets dobbel-
te opgave afspejler sig stadigvæk i instituttets ar-
bejde.

Forskningsvirksomhed:
Instituttets forskningsopgaver omfatter nu analy-
se, beskrivelse og udnyttelse af dansk navnestof i
og uden for Danmark.

Danske stednavne
Projektet Danske sø- og ånavne bragtes til afslut-
ning med udgivelsen af det 8. bind af dette store
værk (Kousgård Sørensen). I serien Danmarks
Stednavne er første del af Vestsjællands Amt klar
til trykning og anden del under udarbejdelse (Jør-
gensen). En undersøgelse over stednavne i områ-
derne omkring Køge og Roskilde er i gang som
led i et projekt under Roskilde Museum (Jør-
gensen).

Vibeke Dalberg studerer analogiske mønstre i
hus- og villanavngivning, og Bent Jørgensen har
beskæftiget sig med navne på byens dele og med
navnes og navneleds hyppighed i forhold til opstil-
lede forventninger. Han er også i gang med en be-
arbejdelse af Københavns stednavne samt en ana-
lyse af nyere tendenser i stednavnegivning i urba-
niserede områder i Danmark.

Bente Holmberg har beskæftiget sig med dan-
ske marknavne som en kulturhistorisk kilde og
har forestået et omfattende registreringsarbejde
af stednavne som indeholder ordene snekke, skib
og havn. Arbejdet blev finansieret af Vikingeskibs-
hallen i Roskilde, og en del af materialet blev
brugt i udstillingen Snekke-havne i vikingetiden,
som hun sammen med museumsdirektør Jan
Skamby Madsen arrangerede i Vikingeskibshal-
len.

Stednavne i vikingebygderne
En udgave af danske bebyggelsesnavne i East Ang-
lia og en sammenlignende undersøgelse af mid-
delalderlige gadenavne i York og andre engelske
byer både inden for og uden for Danelagen er un-
der forberedelse (Fellows-Jensen).

På øen Man kan det være svært at skelne nordi-
ske navne af dansk oprindelse dels fra navne dan-
net af nordmænd og dels fra navne dannet efter
vikingetiden af tilflyttere til øen fra Danelagen.
Gillian Fellows-Jensen har derfor forsøgt at beskri-
ve og datere den nordiske indflydelse på øens nav-
ne.

Nordiske navne i det nordlige Skotland samt
Orkney og Shetland er dannet af norske bosætte-
re. Stednavne på -bordiske i disse områder er emnet
for et Ph.D.-projekt påbegyndt i 1996 af Peder
Gammeltoft.

Personnavne
Vikingetidens personnavne behandles af Michael
Lerche Nielsen, der udnytter både runeindskrifter
og stednavne på -torp som kilder til oplysning om
dette emne. Gillian Fellows-Jensen har udarbejdet
artikler om nordiske person- og tilnavne i Eng-
land til et engelsksproget leksikon.

Nutidens danske personnavne er emnet for Eva
Villarsen Meldgaards forskning. Hun har lagt sid-
ste hånd på manuskriptet til Kirkeministeriets nye
cirkulære om godkendte fornavne, og er i gang
med at foretage de nødvendige rettelser i to bøger
om personnavne, der snart skal udkomme i hen-
holdsvis 2. og 3. udgave. Hun arbejder også på
bøger om de mest populære fornavne her og nu
samt danske efternavne.

Teoretiske studier
Vibeke Dalberg har skrevet om analogisk omdan-
nelse af stednavne og om enleddede stednavnes
syntaktisk-semantiske struktur og falsk subtraktion
i stednavne. Bent Jørgensen har undersøgt struk-
tur og betydningsforhold i forslag til navn på en
ny dansk ø. Vibeke Dalberg er i gang med en re-
degørelse for udviklingstendenser i nyere dansk
navneforskning.

Andre projekter
Bente Holmberg undersøger sted- og personnav-
ne i tingbogsafskrifter fra Kerteminde og Odense.
I samarbejde med Landbohistorisk Selskab og
Carlsberg-stipendiat Susanne Vogt fortsætter Bent
Jørgensen med sproglige og onomastiske under-
søgelser af adkomstdokumenter til dansk land-
gods 1513-50. Michael Lerche Nielsen assisterer
museumsinspektør Marie Stoklund med under-
søgelsen og beskrivelsen af nyfundne runeind-
skrifter.

Redaktionsvirksomhed:
Vibeke Dalberg og Bent Jørgensen redigerer publi-
kationen Byens navne, der er beretningen fra et
symposium de arrangerede i april 1996. Eva Villar-
sen Meldgaard er dansk medredaktør af Studia an-
throponymica Scandinavica. Sammen med lektor
Peter Springborg har Gillian Fellows-Jensen redi-
geret Care and Conservation of Manuscripts 2 og 3.

Internationalt samarbejde:
Vibeke Dalberg er medlem af Executive Commit-
tee og Membership Committee i International
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Council of Onomastic Sciences. Gillian Fellows-
Jensen er dansk repræsentant i Nordisk Samar-
bejdskomité for Navneforskning og Honorary
Vice-President of English Place-Name Society.
Bent Jørgensen er medlem af bestyrelsen for Syd-
svenska Ortnamnssällskapet i Lund.

Gillian Fellows-Jensen har medvirket i Universi-
tät Mannheims projekt om stednavne på øen Man,
er medlem af Advisory group for Centre for Eng-
lish Name Studies ved University of Nottingham,
og konsulent for Dictionary of Old English ved
University of Toronto.

Bente Holmberg er medarrangør af et symposi-
um med titlen Den nordiske renæssance i højmid-
delalderen, som skal holdes i Oslo.

Konsultativ virksomhed:
Kirkeministeriet og Justitsministeriet har modta-
get rådgivning vedrørende personnavne, Kultur-
ministeriet og Kort- og Matrikelstyrelsen ved-
rørende stednavne. Derudover har instituttets
medarbejdere rådgivet offentlige myndigheder,
museer, radio, tv, dagblade, tidsskrifter m.m. i
sted- og personnavnespørgsmål samt besvaret fo-
respørgsler fra private i ind- og udland. Bente
Holmberg er medlem af tilsynsrådet for Den Dan-
ske Ordbog og for Supplementet til Ordbog over
det danske sprog. Gillian Fellows-Jensen er en-
gelsk-sproglig konsulent for Ordbog over det nor-
røne prosasprog.

Forelæsnings- og kongresrejser:
Instituttets medarbejdere har holdt gæstefore-
læsninger eller faglige indlæg ved kongresser og
lignende følgende steder: København (Fellows-
Jensen, Jørgensen), Roskilde (Holmberg, Niel-
sen), Aberdeen (Dalberg, Fellows-Jensen), Ål-
borg, Oslo, Liverpool, London, Edinburgh (Fel-
lows-Jensen).

Gillian Fellows-Jensen

Stab:
VIP:
Dalberg, Vibeke Margrethe: Lektor; Fellows-
Jensen, Gillian Myra: Lektor; Holmberg, Bente
Legarth: Lektor; Jørgensen, Bent: Lektor; Meld-
gaard, Eva Villarsen: Lektor; Nielsen, Michael
Bjørn Lerche: Ph.D.-studerende.

TAP:
Hansen, Lena: Akademisk arbejder; Thomsen, Ka-
rin M.: Overassistent; Warnez, Annette Riege: Kor-
respondent.

Fondsstipendiater:
Gammeltoft, Peder: Ph.D.-studerende
Vogt, Susanne: Ph.D.-studerende

Publikationer:
Dalberg V.: Recent work in onomastics in Den-

mark (1992-1993). ONOMA 32, s. 7-16, Leuven
1996.

–: Stednavnesamensatte marknavnes struktur. Stu-
dier i Nordisk Filologi 75, s. 207-17, Helsingfors
1996.

Fellows-Jensen G.: Tingwall: the significance of
the name. i: Shetland’s Northern Links: Langu-
age and History, Doreen J. Waugh, s. 16-29,
Edinburgh 1996.

–: Ågonamn – indledning og dateringsproblemer.
Studier i Nordisk Filologi 75, s. 327-30, Helsing-
fors 1996.

–: Doddington Revisited. NOWELE 28/29, s. 361-
76, 1996.

–: Hastings, Nottingham, Mucking and Don-
nington. A survey of research into ing-formati-
ons in England. Namn och Bygd 84, s. 43-60,
1996.

–: Language contact in Iceland: the evidence of
names. i: Language contact across the North At-
lantic, P. Sture Ureland and Iain Clarkson, s.
115-24, 

–: Litteraturkrönika. Danmark. Namn och Bygd
84, s. 103-06, 1996.

–: Anmeldelse af: Sveriges medeltida person-
namn. Häfte 11. Hans-Harald. Stockholm 1996.
Studia anthroponymica Scandinavica 14, s. 154-
56, 1996.

–: Anmeldelse af: The waking of Angantyr. The
Scandinavian past in European culture. Edited
by E. Roesdahl & P. Meulengracht Sørensen,
Århus, 1996. Namn og Bygd 84, s. 184-85, 1996.

Fellows-Jensen G.(., Springborg P.(.: Care and
conservation of manuscripts 2. Proceedings of
the second international seminar held at the
University of Copenhagen 1995.

Holmberg B.: Atlas over Fyns kyst i jernalder, vi-
kingetid og middelalder. Odense 1996, 308 s.

–: Fra stednavnenes skatkiste. Siden Saxo 2, s. 34-
40, 1996.

–: Synonymvariation i det danske marknavnestof.
Studier i Nordisk Filologi 75, s. 251-61, 

Jørgensen B.: Anmeldelse af: Från götarna til No-
reens kor i: Namn och bygd. Institutpublikation
150-152 s.

Nielsen M.L.: Ase, Thorgot og Bove. SKALK 3, s.
12-14, 1996.

Sørensen J.K.: Danske sø- og ånavne 8. København
1996, 637 s.
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Øvrige europæiske sprog

Engelsk Institut

Forskningsvirksomhed:
Engelsk Institut beskæftiger sig i sin forskning og
undervisning med engelsk sprog og med littera-
tur, kultur og samfundsforhold i den engelskspro-
gede verden, samt med dennes forhold til den
øvrige verden, i særdeleshed Danmark.

Traditionelt opdeles instituttets virksomhed i
tre hovedområder:

I. Det engelske sprog: Der forskes i sprogets hi-
storie, i moderne sprog (primært britisk og ameri-
kansk), og i sprogteoretiske emner med engelsk
som basis.

II. Den engelsksprogede litteratur og kultur i
Storbritannien, USA og andre engelsksprogede
lande samt emner inden for den almene littera-
turvidenskab.

III. De samfundsforhold, der eksisterer eller har
eksisteret i de engelske sprogområder, fortrinsvis
Storbritannien og USA.

Instituttets virksomhed overskrider jævnligt den
snævre sproggrænse, og en skarp opdeling i de tre
hovedområder lader sig ikke praktisere.

Sprogvidenskab
Arne Zettersten viderefører samarbejdet med
Hanne Lauridsen om »on-line« ordbøger baseret
på Cobuild-serien og har i den forbindelse samar-
bejdet med Universiteterne i Birmingham, Osaka
og Helsinki.

Peter Harder har forsvaret sin disputats om
funktionel semantik og arbejder videre med struk-
tur og funktion i sprogbeskrivelsen, herunder de
engelske modalverbers flertydighed set i struktu-
relt og funktionelt perspektiv. Han har holdt fore-
drag herom ved den 7. internationale konference
om funktionel grammatik i Cordoba, Spanien.
Han har desuden deltaget som dansk koordinator
og foredragsholder ved et nordisk forskerkursus
om tempus og aspekt i Norge, og holdt en fore-
læsningsrække som indbudt gæsteprofessor ved
den internationale kognitive forskerskole i Bol-
zano, Italien.

Birgit Irene Henriksen har afsluttet arbejdet
med en undersøgelse af indlæringseffekten af en
bestemt undervisningsteknik og har udarbejdet
en fremstilling af resultater fra undersøgelsen.
Hun arbejder videre med en længdeundersøgelse
af danske elevers tilegnelse af engelsk ordforråd
og har (sammen med Kirsten Haastrup, Dan-

marks Lærerhøjskole) fremlagt de første resulta-
ter, bl.a. ved en gæsteforelæsning på Centre for
English and Applied Linguistics, Clare Hall, Cam-
bridge. Hun fortsætter ligeledes arbejdet (sam-
men med John E. Andersen, Institut for Nordisk
Filologi) om pragmatisk tolerance, nærmere be-
stemt indfødte sprogbrugeres holdning til hand-
lingsaspektet af indvandreres sprogbrug med
særligt henblik på høflighed. Hun har deltaget
med oplæg ved et symposium om lexis i Lund og
ved en international konference om anvendt ling-
vistik i Jyväskylä, Finland. Hun har holdt foredrag
om forskningsrelaterede emner for aftagergrup-
per og deltager i det landsdækkende netværk om
fremmedsprogspædagogik.

Steen Schousboe har afsluttet et projekt om
køn og sprog og påbegyndt en studie i historisk se-
mantik; han har herudover holdt gæstefore-
læsning på Grønland. Jørgen Staun arbejder vide-
re med sit projekt om beskrivelsen af de fonologi-
ske segmenter inden for beskrivelsesmodellen »fe-
ature geometry« og har foretaget en studierejse til
Edinburgh i den forbindelse; han er desuden
dansk koordinator ved et nordisk forskerkursus
om fonologi.

Leksikografi og oversættelsesviden-
skab
Der henvises til afsnittet om Center for Oversæt-
telsesvidenskab og Leksikografi.

Litteraturforskning og kulturstudier

Dansk-engelsk
Viggo Hjørnager Pedersen har fortsat sine studier
af H. C. Andersen-oversættelser til engelsk og er
ved at lægge sidste hånd på artikler og et længere
værk om sproget i disse oversættelser.

Inge Kabell og Hanne Lauridsen har færdig-
gjort en artikel om Ian Maxwell, den første au-
stralske gæstelærer ved Københavns Universitet,
samt afsluttet en længere studie af den engelske
forfatter George Borrows interesse for Danmark
og hans venskab med Johan Hasfeldt Petersen.
Inge Kabell har udgivet en artikel om Robert
Watt, der besøgte Henry Long-fellow tilskyndet af
H. C. Andersen. De har endvidere studeret engel-
ske rejsebeskrivelser af Danmark og har indsamlet
en del materiale om engelskundervisningens vil-
kår i Danmark og i særdeleshed om engelskunder-
visningen af kvinder. Jørgen Erik Nielsen har an-
meldt to bøger om »Grundtvig og England«.

Peter Harder, Inge Kabell, Hanne Lauridsen og
Niels Jørgen Skydsgaard samarbejder i projektet
»Karakteristik af en årgang«, der er en universitets-
pædagogisk undersøgelse af en studenterårgang.
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Britisk litteratur og kultur
Dorrit Einersen og Ingeborg Nixon har udgivet
en bog om kvinden som uhyre og har videreført
studier af kvinden som uhyre i engelsk litteratur.
Dorrit Einersen har publiceret en studie af Marge-
ry Kempe, en engelsk middelalderkvindes erin-
dringer. Mette Pors arbejder med Arthur-legen-
dens udbredelse. Niels Bugge Hansen har fortsat
sine studier af Shakespeare i Danmark og har i for-
bindelse hermed tilrettelagt efteruddannelsespro-
grammer og holdt foredrag om »Troilus and Cres-
sida«. Lene Østermark Johansen afsluttede sin af-
handling om Michelangeloreceptionen i det sen-
viktorianske England og arbejder med en bogud-
givelse om emnet. Hun har påbegyndt et studie af
»la figura serpentivata« i engelsk billedkunst og lit-
teratur fra Hogarth til Yeats. Som medredaktør af
en engelsk bog om »næsens kulturhistorie« har
hun undersøgt næsens betydning for personens
integritet i litteratur og billedkunst. Thomas Pe-
truso har fortsat sine studier af forholdet mellem
Marcel Proust og James Joyce’s livssyn og digte-
kunst. I samarbejde med Institut for film og me-
dievidenskab har Thomas Petruso undersøgt
Joyces indflydelse på Lars von Triers »The ele-
ment of crime«. Han har påbegyndt en under-
søgelse af indflydelsen fra oversat taoistisk, zen- og
sufi-filosofi på moderne engelsk og amerikansk lit-
teratur.

Henrik Rosenmeier har skrevet to anmeldelser
om irsk sprog og poesi, og Charles Lock har ved
kongresser forelæst om Thomas Hardy, om en-
gelsk sprog og litteraturkritik samt om »oversæt-
telse og det uudsigelige«.

Amerikansk litteratur og kultur
Inden for amerikansk litteratur har Paul Levine af-
sluttet en udgivelse af tre filmmanuskripter af E.
L. Doctorow og har samtidig påbegyndt en studie
af Doctorows fiktion. Sammen med tyske forskere
arbejder han på et projekt om intellektuelle og
kulturelle sider af den amerikanske urbanisering
og har således udgivet en artikel om forfatternes
Hollywood. Han har planlagt og gennemført en
foredragsrække i Tyrkiet om amerikansk film og
kultur 1930-1960, i Athen om skelsættende ameri-
kanske valg og holdt forelæsninger om ameri-
kansk politik og kultur i Berlin og Torino såvel
som for Danmark-Amerika Fondet. Endelig afslut-
tede Paul Levine en 12-årig periode som redaktør
af tidsskriftet American Studies in Scandinavia.

Post-kolonial litteratur
Martin Leer og Bruce Clunies Ross bidrog til fest-
skrifter for Anna Rutherford (Århus Universitet),
grundlægger og redaktør af Kunapipi, og Laurie
Hergenhan (University of Queensland), grund-

lægger og redaktør af Australian Literary Studies.
Bruce Clunies Ross holdt et oplæg, »Composing
the landscape: Poets, composers and the antipo-
dean environment« ved den årlige konference i
American Association for the Study of Australian
Literature, Humboldt University, Arcata, Califor-
nia. Martin Leer holdt en forelæsning »Cartograp-
hy, Choreography, Literature: Towards a theoria
or overview« ved seminaret »Mapping English« af-
holdt af Engelsk-institutterne i Lund og Køben-
havn. Charles Lock holdt forelæsninger om den
nigerianske forfatter Ken Saro-Wiwa ved en konfe-
rence om Globalisation and Translation, Victoria
College, University of Toronto, British Council
Symposiet, Solothurn og ved Engelsk Institut,
Göteborgs Universitet. Merete Borch fortsatte sin
forskning om den officielle politik over for ind-
fødte i de britiske nybygger-kolonier og færdig-
skrev en artikel om udvidelsen af terra nullius til
at dække jægersamlerkulturers territorier.

Martin Leer underviste i to uger i Patrick White
and Michael Ondaatje ved Università degli Studi
di Firenze og påtog sig vejledning af en floren-
tinsk doktorafhandling om »Cross-dressing in Au-
stralian Literature«. Han reviderede og opdatere-
de sit bogmanuskript om »Literary Geography in
Australia« og fortsatte forskningen til en bog om
William Faulkner, »The Roads of Yoknapata-
wpha«. Nye projekter er »Gravity and Grace:
Towards a Religious Meta-Physics in the Poetry of
Les Murray« til en samling af essays, der udkom-
mer i Australien og en studie af »Homo-erotic
Space in Literature from Oscar Wilde to Dale
Peck«.

Bruce Clunies Ross fortsætter arbejdet med en
udgave af Percy Graingers musikteoretiske forfat-
terskab i samarbejde med Malcolm Gilles, Profes-
sor of Music, University of Queensland, til udgivel-
se på Oxford University Press. Projektet er støtte
af Australian Research Council. Martin Leer og
Bruce Clunies Ross deltog i en konference om
Ecology and Empire organiseret af Menzies Cen-
tre for Australian Studies, University of London.

Historieforskning og samfundsvi-
denskab
Forskningen inden for den samfundsfaglige grup-
pe belyser sociale og politiske udviklingsprocesser
i den engelsksprogede verden. Gorm Gunnarsen
har begyndt udarbejdelsen af et større arbejde om
samspillet mellem de folkelige bevægelser og fol-
keligt rodfæstedede fremtidsvisioner i Sydafrika i
det 20. århundrede. Jørgen Sevaldsen arbejder
fortsat på et projekt om dansk-britiske relationer
1945-95. Nina Roth er ved at færdiggøre et manu-
skript om familiepolitik i USA 1965-1996, og har
endvidere påbegyndt et kontrastivt studium af fa-
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miliebegrebet i USA og Danmark i det 20. århun-
drede med et paper til den europæiske konferen-
ce for amerikanske studier i Polen. Niels Thorsen
har afsluttet en artikel om amerikanske intellektu-
elle og deres opfattelse af populismen og arbejder
på en bog om amerikansk politik i perioden efter
2. Verdenskrig. Gorm Gunnarsen er redaktør af
tidsskriftet »i Afrika« og arrangerede i december
1996 et seminar om sydafrikansk modstandskultur
1949-61. Jørgen Sevaldsen har holdt foredrag om
den tidlige britiske opfattelse af Danmark på den
europæiske konference om britiske områdestudi-
er i Paris. Niels Thorsen afsluttede sin 12-årige pe-
riode som redaktør af tidsskriftet American Studi-
es in Scandinavia.

Andre studier:
En del af instituttets forskning er af generel eller
teoretisk art og bevæger sig sommetider ud over
den engelsksprogede verden. Jørgen Erik Nielsen
har således så godt som færdiggjort en monografi
om den danske modtagelse af russisk litteratur
1800-1856.

Gorm Schou-Rode har tilrettet P. O. Brøndsteds
rejsedagbøger med henblik på udgivelse og arbej-
det med indledningen samt manuskriptbeskrivel-
se. Grå Borup-Nielsen har afsluttet nogle mindre
studier af materiale fra Danmarks pædagogiske
Bibliotek. Hun har herudover oversat nogle af
sine artikler om pædagogiske emner til engelsk
med henblik på udgivelse. Cay Dollerup har vide-
reført delstudier af engelsk ændrede rolle efter
Sovjetunionens opløsning, fortsat arbejdet med
en studie af den æstetiske læsning og skrevet et
oplæg til diskussion af læseoplevelsesprojektet
»Folktale« i forskellige faglige fora. Henrik Rosen-
meier arbejder på en engelsk oversættelse af et
værk om den europæiske filosofis historie.

Hjemlige og internationale for-
bindelser:
De fleste af instituttets forskere har i deres arbejde
kontakt eller samarbejde med andre indenland-
ske institutter og institutioner ved Københavns
Universitet eller de andre danske universiteter,
Danmarks Lærerhøjskole og handelshøjskolerne i
København og Aarhus.

Instituttet har i 1996 fortsat sine studenterud-
vekslinger under ERASMUS, og en del studeren-
de har derved fået mulighed for et længere stu-
dieophold i udlandet. Steen Schousboe er institut-
tets ERASMUS-koordinator. Der er taget en spæd
begyndelse på udvekslinger med USA.

I foråret havde instituttet en »writer in residen-
ce«, den britiske forfatter Romesh Gunesekera.

Arne Zettersten er repræsentant for Danmark i
ledelsen af The European Society for the Study of

English og af The Nordic Association for English
Studies.

I samarbejde med Institut for germansk filologi
var Engelsk Institut, repræsenteret af Arne Zetter-
sten og V. Hjørnager Pedersen, i maj arrangør af
det 8. internationale leksikografisymposium, der
samlede ca. 80 forskere fra en række lande. Pro-
fessor Herbert Ernst Wiegand fra Heidelberg
holdt ved den lejlighed den årlige »Otto Jespersen
mindeforelæsning«.

Flere af instituttets medarbejdere har deltaget i
konferencer og kongresser, været på studieophold
eller på efteruddannelseskursus. Det gælder Grå
Borup-Nielsen, Cay Dollerup, Henrik Gottlieb,
Niels Bugge Hansen, Peter Harder, Birgit Henrik-
sen, Paul Levine, Charles Lock, Jørgen Erik Niel-
sen, Viggo Hjørnager Pedersen, Mette Pors, Nina
Roth, Bruce Clunies Ross, Karsten Schou, Steen
Schousboe, Jørgen Sevaldsen, Jørgen Staun, Arne
Zettersten og Lene Østermark-Johansen.

Formidlende virksomhed:
Niels Jørgen Skydsgaard sidder i Folkeuniversite-
tets programråd.

Arne Zettersten er formand for The English-
Speaking Union of Denmark.
Peter Harder, Viggo Hjørnager Pedersen, Bruce
Clunies Ross, Jørgen Sevaldsen, Niels Jørgen
Skydsgaard og Niels Thorsen er medarbejdere på
Danmarks Nationalleksikon.

Instituttet udgav i 1996 som sædvanligt sin egen
beretning for det forløbne år; udover en alminde-
lig redegørelse for årets gang bragte den Niels
Bugge Hansens mindeord over lektor i engelsk
sprog og litteratur Holger Nørgaard, som døde i
august 1995. Endvidere indeholder »Årsberetning
1995« tre artikler: »Pædagogisk forankring og
pædagogiske implikationer – kan vi, skal vi og tør
vi?« af Birgit Henriksen, »Lykantropi« af Mette
Pors og »Nogle betragtninger over mørket hos Jo-
seph Conrad og D. H. Lawrence« af Henrik
Strandgaard.

Instituttets medarbejdere har besvaret et stort
antal forespørgsler om forhold i den engelsktalen-
de verden, ydet bistand til oversættelse eller revisi-
on af oversættelser m.v. samt kommet med udta-
lelser om engelskkundskaberne hos ansøgere til
udenlandsophold og (for udlændinges vedkom-
mende) til danske institutioner.

Niels Bugge Hansen og Jørgen Sevaldsen har
deltaget i radioudsendelser.

Instituttet har fortsat sin virksomhed ved Åbent
Universitet, ved sprogundervisningen på DTU og
for studerende ved andre fakulteter og højere
læreanstalter.

Grå Borup-Nielsen, Henrik Gottlieb, Peter Har-
der, Niels Bugge Hansen, Birgit Henriksen, Gorm
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Gunnarsen, Charles Lock, Mette Pors, Thomas Pe-
truso, Karsten Schou, Steen Schousboe, Jørgen
Sevaldsen og Jørgen Staun har holdt foredrag, le-
det seminarer for foreninger og aftagergrupper,
som f.eks. gymnasielærere, andre undervisere,
Ph.D.-studerende og/eller tilrettelagt og deltaget i
efteruddannelseskurser. Peter Harder har afholdt
seminarer i Norge og Italien for forskerstuderen-
de. Grå Borup-Nielsen og Catherine Meinertz-
Nielsen er ved at forny instittutets båndmateriale i
sproglaboratoriet. Thomas Petruso har udarbej-
det en indføring i skriftlig fremstilling (Put it in
Writing).

Gæsteforelæsninger 1996:
Geoff Dyer: Talte om sit forfatterskab.

Robert Bartlett: »Aspects of Religious Life in
the 14th Century«.

Thomas Herbst: »Why Early Birds Don’t Catch
Worms in German and other problems of dub-
bing film from English into German«.

Elzbieta Tabakowska: Foredrag om oversættelse.
Les Murray: Læste op af egne værker.
Heinz Ickstadt: »American Culture in the New

Deal: John Dos Passos’s USA«.
Elisabeth Bronfen: Foredrag om Anne Sextons

poesi.
Ronald Carter: »Integrating Language and Lite-

rature«.
Allister Sparks: »The Transition from Apartheid

to Democracy« og om sin bog »Tomorrow is Ano-
ther Country«.

Redaktionsvirksomhed:
Instituttet udgiver tidsskriftet »Angles on the Eng-
lish Speaking World« (red. Peter Harder, Henrik
Rosenmeier og Jørgen Sevalden) samt monografi-
serierne »Publications of the Department of Eng-
lish« (red. Peter Harder, Jørgen Erik Nielsen og
Viggo Hjørnager Pedersen) og »POET« (red. Jør-
gen Erik Nielsen og Viggo Hjørnager Pedersen
samt bestyrelsen).

Cay Dollerup er medredaktør af PSYART: The
Journal, Gorm Gunnarsen er redaktionsmedlem
af i Afrika samt konsulent på en ny geografibog
om nationsopbygningen i Sydafrika, Peter Harder
er redaktør af Acta Lingvistica Hafniensa samt ad-
visory editor ved Journal of Pragmatics, Birgit
Henriksen er medredaktør af Sprogforum, Char-
les Lock er redaktør af Powys Journal, Thomas Pe-
truso af The Journal of the Headless Way, og Nina
Roth er redaktør af RAMBAM: Tidsskrift for jødisk
kultur og forskning. Niels Jørgen Skydsgaard er
engelsk redaktør for Orbis Litterarum, og Arne
Zettersten er medredaktør af Studia Anglica Pos-
naniensia og af REAL: The Yearbook of Research
in English and American Literature.

Medlemmer af de styrende organer:
Institutleder: Niels Bugge Hansen; VIP-repræsen-
tanter i institutbestyrelsen: Jørgen Erik Nielsen og
Gorm Schou-Rode; TAP-repræsentant: Lizzi
Würtz; studenterobservatør: Kasper Munk. Studie-
nævnet: Lærerrepræsentanter: Indtil juni Peter
Harder, Jørgen Sevaldsen (formand og studiele-
der) og Niels Jørgen Skydsgaard; fra juni Dorrit
Einersen, Inge Kabell og Viggo Hjørnager Peder-
sen (formand og studieleder). Studenterrepræ-
sentanter: Julie Boysen, Nina Quistgaard og David
Østerbøg, senere afløst af Kasper Munk. Hanne
Lauridsen er medlem af Fakultetsrådet.

Niels Bugge Hansen

Center for Oversættelsesvidenskab og 
Leksikografi
Centerets arbejdsområde er oversættelsesviden-
skab og leksikografi i bred forstand. Centeret
hører administrativt under Engelsk Institut og har
ingen selvstændig bemanding.

Bemanding:
»Center for Oversættelsesvidenskab og Leksiko-
grafi« er et forskningsfællesskab for nogle fastan-
satte medarbejdere ved Engelsk Institut: Cay Dol-
lerup, Henrik Gottlieb, Viggo Hjørnager Pedersen
og Peter Florentsen. Centeret har derudover to
akademiske medarbejdere: Svetlana Klimenko og
Mona Moltke. Det har også samarbejdet med an-
dre forskere ved Engelsk Institut, nemlig Arne Zet-
tersten, Jørgen Erik Nielsen og Jens Rahbek
Rasmussen samt med medarbejdere ved andre in-
stitutter såsom Jørgen Harrit (Slavisk) og Jens Erik
Mogensen (Germansk). Annette Lindegaard og
Malene Bie Olsen leder centerets oversættelsesbu-
reau, en indtægtsdækket virksomhed, der finansie-
rer flest muligt af Centerets forskningsaktiviter; ca.
30 free-lance oversættere arbejder for bureauet.

En række udenlandske gæsteforskere har været
tilknyttet Center for Oversættelsesvidenskab og
Leksikografi i 1996: Ksenija Leban (Ljubljana, Slo-
venien: 4 mdr.), Xu Yanhong (Peking University,
Kina: 10 mdr.), Kristine Anderson (Purdue, USA:
7 mdr.), Ding Xinshan (Yantai University, Kina: 10
mdr.), og der har været kortere besøg fra Sloveni-
en, Brasilien, Kina, Polen, Australien, m.v. Endelig
har Centeret, i samarbejde med Undervisningsmi-
nisteriet og udviklingsselskabet »Eura« i Ring-
købing, arrangeret et tomåneders ophold i Dan-
mark for Valerij Panov og Leonid Malinin (fra
hhv. Undervisningsministeriet og Teknologimini-
steriet i Usbekistan) for at give dem indsigt i dan-
ske forhold og forståelse for betydningen af frem-
medsprogsbeherskelse med særligt henblik på
oversættelse.
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Forskningsvirksomhed:
Udover deres egne forskningsprojekter deltager
Centerets medarbejdere også i nogle større pro-
jekter.

Nedenstående er et supplement til oplysninger-
ne i Engelsk Instituts beretning:

Revisionen af 4. udgave af Vinterberg & Bodel-
sen: Dansk-engelsk ordbog ledes af Viggo Hjørn-
ager Pedersen; den er i sin sidste fase og forventes
afsluttet i maj 1997. Viggo Hjørnager Pedersen
har fortsat samarbejdet med H.C. Andersen Cen-
teret, Odense Universitet. I årets løb er en maskin-
læsbar udgave af Dulckens engelske oversættelse
af et stort udvalg af H. C. Andersens eventyr blevet
færdig. Han har udgivet artikler om H. C. Ander-
sen, og er ved at udarbejde en bog om sproget i
engelske H. C. Andersen-oversættelser. Endvidere
arbejder han som medredaktør af Proceedings fra
Den anden internationale H. C. Andersen-konfe-
rence i august 1996 (Odense).

Med udgivelsen af det sidste Proceedings-bind i
Amsterdam afsluttedes konferenceserien »Tea-
ching Translation and Interpreting« (1991-1996)
som blev ledet af Cay Dollerup og strakte sig over
tre konferencer og tre konferencebind, der blev
udgivet i Amsterdam. Han har fortsat ledet pro-
jektet omkring opstilling af et dansk-engelsk over-
sættelseskorpus: En udskrift af tekster af konseku-
tiv tolkning (med disketter og båndoptagelser) er
blevet offentliggjort. Som del af en større under-
søgelse af engelsks stilling internationalt har Cay
Dollerup publiceret kortere arbejder om sprogar-
bejdet ved EUs institutioner, samt interviewet nøg-
lepersoner inden for tolkning og oversættelse i en
række lande. Cay Dollerup har endvidere afsluttet
to studier af undervisning i oversættelse med hen-
blik på de principielle aspekter, en studie af
»relay«-fænomenet, redegjort for tankerne bag
»Dansk grundordbog« og anmeldt nogle værker
om oversættelse.

Henrik Gottlieb har færdiggjort størstedelen af
sit Ph.D.-projekt »Idioms, translation and subtit-
les«. Han har derudover fortsat sin planlægning af
en »English-Danish idiom dictionary«.

Peter Florentsens igangværende forskningspro-
jekt behandler oversættelsesproblemet i lyset af
sprogfilosofi.

Endvidere har Cay Dollerup, Henrik Gottlieb,
Annette Lindegaard og Viggo Hjørnager Peder-
sen udarbejdet en første udgave af en grundbog
(An introduction to Translation Studies) til brug
for undervisningen i oversættelsesteori for
førsteårsstuderende i engelsk.

Kontakter til udenlandske forskningsmiljøer:
Centeret samarbejder med forskere og institutio-
ner i Odense, New York, Monterey, Iowa, Bing-

hamton (USA), Montevideo, Sao Paolo, Beijing,
Hong Kong, Cambridge, Surrey, Turku, Düssel-
dorf, Bruxelles m.v. Centeret har fortsat sine Tem-
pus-programmer med Slovenien og the Jagielloni-
an University (Krakow, Polen). Der er modtaget
bevilling til et kortvarigt og intensivt Tempuspro-
gram med Usbekistan. Centeret leder forsøg på at
have leksikografisk samarbejde med Universitetet
i Dnepropetrovsk og på at etablere et større trans-
atlantisk studenterudvekslingsprogram med i alt ti
deltagende institutioner.

Cay Dollerup har forelæst ved universiteteter i
Bruxelles, Duisburg, New York, Binghamton og i
fire temarækker i en måned i Krakow. Peter Flo-
rentsen har forelæst ved Binghamton. Henrik
Gottlieb har afholdt tre gæsteforelæsninger på
Handelshøjskolen i København. Viggo Hjørnager
Pedersen har forelæst ved Odense Universitet.

Konferencedeltagelse:
Centerets medarbejdere har deltaget i konferen-
cer om oversættelse i København, Odense, Düssel-
dorf, Budapest, Irbid (Jordan) og Colorado
Springs.

Andre aktiviteter:
Centerets medarbejdere har besvaret henvendel-
ser om oversættelsesproblemer og oversætter-
samt tekstningsuddannelsen. Som nævnt driver
Centeret også et bureau, der tilbyder oversættelse
og sproglig revision og som i årets løb forestod
oversættelserne for bl.a. »Kulturby 96«. Peter Flo-
rentsen, Annette Lindegaard og Viggo Hjørnager
Pedersen deltog i et seminar om litterær oversæt-
telse som sidstnævnte havde arrangeret i samar-
bejde med Dansk Oversætterforbund på Hald Ho-
vedgård. Peter Florentsen har været på et halvt års
studieophold ved Center for Research in Transla-
tion, Binghamton University, og derudover delta-
get i CETRA Research Seminar 1996, Leuven, Bel-
gien. Henrik Gottlieb har været på studietur til
COBUILD-ordbogens redaktion (Birmingham).
Viggo Hjørnager Pedersen er redaktør af »DAO«-
serien.

‘Oversættelseskredsens’ forelæsninger arrange-
res af Cay Dollerup. Der har været foredrag
spændende fra »Issues in translation in China«
(Wang Ning, Peking) til »Teksttyper og tekststruk-
tur« (Hanne Jansen). Cay Dollerup er redaktør af
»Perspectives«, dansk redaktør af »Language In-
ternational« og »Interpreting« samt NATO Scien-
tific Affairs Division referee.

Undervisning:
Centerets modulopbyggede 1-årige supplerings-
uddannelse er fortsat, fortrinsvis i Åbent Universi-
tets regi. Den er supplereret med kurser i tekst-
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ning og litterær oversættelse inden for overbyg-
ningen på engelsk.

Henrik Gottlieb arrangerede i forbindelse med
»Cultural University 96« et kursus »Language
Transfer in the City« hvor deltagerne gennem et
stramt opbygget program fik et indblik i oversæt-
telsesaktiviter i storbyen. 26 af de 30 seriøse stude-
rende bestod eksamen.

Cay Dollerup

Stab:
VIP:
Borch, Merete Falck: Ph.D.-studerende; Borup-
Nielsen, Graa: Lektor; Carlsen, Hanne: Ekstern
lektor; Dollerup, Erik Cay Krebs: Lektor; Einer-
sen, Dorrit: Lektor; Engelberg, Karsten Klejs: Eks-
tern lektor; Findlay, Allan H: Ekstern lektor; Flo-
rentsen, Peter Christian: Ph.D.-studerende;
Funch, Michael: Undervisningsass.; Gottlieb, Hen-
rik: Adjunkt; Gunnarsen, Gorm Anker: Amanuen-
sis; Hansen, Marlene: Ekstern lektor; Hansen,
Niels Christian Bugge: Lektor; Harder, Anders Pe-
ter: Lektor; Hayhurst, Stephen Paul: Ekstern lek-
tor; Henriksen, Birgit Irene: Adjunkt; Hjulmand,
Lise-Lotte: Ekstern lektor; Jensen, Christian: Eks-
tern lektor; Kabell, Inge: Lektor; Karlsen, Majbrit
Leino: Ekstern lektor; Klitgård, Ida: Ph.D.-stude-
rende; Krarup, Michael: Undervisningsass.; Lau-
ridsen, Hanne: Lektor; Leer, Martin Hugo: Ad-
junkt; Levine, Paul Robert: Professor; Lindegaard,
Annette: Videnskabelig medarb.; Lock, Charles:
Professor; Lomborg, Birgitte S.: Ekstern lektor;
Meinertz-Nielsen, Catherine: Amanuensis; Niel-
sen, Jørgen Erik: Lektor; Pedersen, Viggo Hjørn-
ager: Lektor; Petruso, Thomas: Lektorvikar; Pors,
Mette: Amanuensis; Rasmussen, Jens Rahbek:
Amanuensis; Rosenmeier, Henrik: Lektor; Ross,
Bruce Alex Clunies: Lektor; Roth, Nina: Adjunkt;
Schou, Karsten: Amanuensis; Schou-Rode, Gorm:
Lektor; Schousboe, Steen: Lektor; Schøtt-Kristen-
sen, Lene: Ekstern lektor; Sevaldsen, Jørgen: Lek-
tor; Skydsgaard, Niels Jørgen: Lektor; Staun, Jør-
gen: Lektorvikar; Stenbæk, Mads: Ekstern lektor;
Strandgaard, Henrik: Lektor; Strømfeldt, Mette:
Ph.D.-studerende; Thorsen, Niels Aage: Lektor;
Weatherford-Hommeltoft, Jenny: Adjunkt; Zetter-
sen, Sven Arne Paul: Professor; Østermark-Johan-
sen, Lene: Amanuensis.

TAP:
Appel, Vibeke: Videnskabelig medarb.; Bie-Olsen,
Malene: Videnskabelig medarb.; Hansen, Dorthe
Irene: Overassistent; Jensen, Mette Bidstrup: As-
sistent; Johnson, Dorthe: Overassistent; Lang-
horn, Linda: Korrespondent; Moltke, Mona: Aka-
demisk arbejder; Nielsen, Helle: Assistent; Omø,
Dennis: Studerende; Piccini, Karin: Assistent;

Rasmussen, Annette: Overassistent; Staffeldt, Han-
ne: Assistent; Sørensen, Bitten Ingeborg: Prakti-
kant; Würtz, Lizzi: Overassistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Knudsen, Eva Rask: The Circle of the Spiral:A Stu-

dy of Australian Aboriginal and New Zealand
maori Literature.

Østermark-Johansen, Lene: Sweetness and
Strenght:The reception of Micheangelo in late
Victorian England.

Publikationer:
Borup-Nielsen G.: Den ranke pædagog (kronik i

Kristeligt Dagblad 28/10-1996). Institutpublika-
tion 1996, s.

Dollerup C.: English in the European Union. i:
The English Language in Europe, Hartmann,
R. (red.), s. 24-36, Oxford 1996.

–: Tempus project PROCLAME. Language Inter-
national Vol. 8 nr. 2, s. 29 sp.1-30 sp.2, Amster-
dam 1996.

–: Language, Linguistics, Literature and Translati-
on. Language International Vol. 8 nr. 3, s. 8
sp.1-9 sp.2, Amsterdam 1996.

–, Appel V.: Teaching Translation and Interpre-
ting 3.

–: Report from the Centre for Translation Studies.
NLLIA – Newsletter June, s. 11, Melbourne
1996.

–: Careers and avocation in translation. i: Transla-
tion Horizons: Beyond the Boundaries of
»Translation Spectrum«, Rose, Marilyn Gaddis
(udgiver), s. 315-320, Binghamton, New York,
USA 1996. 

–: Copyright in the Community. i: Translation Ho-
rizons: Beyond the Boundaries of »Translation
Spectrum«, Rose, Marilyn Gaddis (udgiver), s.
Binghamton, New York, USA 1996.

–: Language work at the European Union. i:
Translation Horizons: Beyond the Boundaries
of »Translation Spectrum«, Rose, Marilyn Gad-
dis (udgiver), s. 397-414, Binghamton, New
York, USA 1996.

–: Translation impact on language change and qu-
antitative vs qualitative methods in research. i:
Language and Literature today, Faria, Neide de
(ed.), s. 373-381, Brasilia, Brasilien 1996.

–: Editors’ Forword. i: Teaching Translation and
Interpreting 3, Dollerup, Cay og Vibeke Appel,
s. 1-5, Amsterdam 1996.

–, Ceelen L.: A corpus of consecutive interpreting
comprising Danish, Dutch, English, French,
German and Italian. Copenhagen 1996, 391 s.

–: The Association of Hungarian Translation
Companies. Language International (8) 5, s. 12
sp.1 – 13 sp.2, Amsterdam 1996.
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–: Interlingual Transfers and issues in translatolo-
gy. i: Linguistics and linguistics=Studies in
honour of Ramesh, Udgivere: Rao, J.S. & Rao,
N.N. & Sudipta, B., s. 227-244, Raipur, Indien
1996. 

–: The emergence of the teaching of translation.
Teaching translation and interpreting 3, s. 19-
30, Amsterdam 1996.

–, Ksenija L., Xu Y.: Review of Chan & Pollard. En-
cyclopaedia of Translation. Perspectives: studies
in Translatology Årg. 4, nr. 2., s. 275-279, Kø-
benhavn 1997.

Einersen D.: Fromhed og fristelser. Margery Kem-
pes bog – en middelalderkvindes erindringer.
Odense 1996, 77 s.

Engberg-Pedersen E., Fortescue M., Harder P.,
Heltoft L., Jakobsen L.F.: Introduction. i: Con-
tent, Expression and Structure: Studies in Da-
nish Functional Grammar, E. Engberg-Peder-
sen, M. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft, L. Fal-
ster Jacobsen, s. VII – XVI, Amsterdam 1996.

Florentsen P.: Deconstruction, philosophy, and li-
terature: Readings of Jacques Derrida. Orbis lit-
terarum: international review of literary studies
Vol. 51, no. 2, s. 67-98, København 1996.

Gottlieb H.: Tekstning – Et polysemiotisk pu-
slespil. i: Medierne og sproget, redaktør: Finn
Frandsen, s. 151-171, Ålborg 1996.

Hansen N.B.: A World of His Own: Dreams in Gra-
ham Greene’s Novels. i: The Literary Man, Wes-
tarp, Karl-Heinz (udgiver), s. 109-121, Aarhus
1996.

Harder P.: Hvad skal der egentlig stå i en gramma-
tik i dag? En note om deskriptiv og teoretisk
grammatik. Hermes, Journal of Linguistics 17,
s. 103-112, Århus 1996.

–: Sprog, Virkelighed og fiktion. i: Hvad tales her
om? 46 artikler om græsk-romersk kultur., re-
daktører: Mette S. Christensen, Steen Ebbesen,
Mogens Herman Hansen, Jørgen Mejer, Thom-
as Heine Nielsen, Chr. Gorm Tortzen, s. 49-57,
København 1996.

–: Functional semantics – A theory of meaning,
structure & tense in english. Berlin/New York
1996, 586 s.

–: Basisfærdigheder og selvstændig [u]mage. AN-
GLOfiles 1997, maj, s. 67-70, 

–: Tværgrammatik – Sproglig viden og bevidsthed
ved indgangen til gymnasiet. Klassikerforenin-
gens meddelelser 165, 1996, s. 11-18, 1996.

–, Thomsen O.N.: Danish directional adverbs.
Content syntax and complex predicates: A case
for host an co-predicates. i: Content, expression
& structure: Studies in danish functional gram-
mar, (redaktører): Elisabeth Engberg-Pedersen,
P. Harder, Michael Fortescue, Lisbeth F. Jakob-
sen, Lars Heltoft., (redaktører): Elisabeth Eng-

berg-Pedersen, P. Harder, Michael Fortescue,
Lisbeth F. Jakobsen, Lars Heltoft., s. 159-198,
Amsterdam/Philadelphia 1996.

–: Linguistic Structure in a Functional Grammar.
i: Content, Expression and Structure Studies i
danish Funtional Grammar, (redaktører): Peter
Harder, E. Engberg-Pedersen, Michael Fortes-
cue, Lars Heltoft, Lisbeth F. Jakobsen, s. 423-
452, Amsterdam/Philadelphia 1996.

–, Fortescue M., Engberg-Pedersen E., Jakobsen
L.F., Heltoft L.: Content, Expression and Stru-
cture. Studies in danish Functional Grammar.

–: Forskningens personlige netværker. UDDAN-
NELSE 1996, nr. 6., s. 9-14, 1996.

Kabell I.: Er det rimeligt? (debatindlæg). HUMA-
NIST 3/10, nr. 7, s. København 1996.

–: A Dane in Boston. Robert Watt meets Henry
Longfellow. Angles 9, s. 41-54, Københavns Uni-
versitet 1996.

–: A brief study of the external history of the Eng-
lish language and a discussion of the most im-
portant groups of loan words in English. (Tea-
ching material). Institutpublikation 1996, 5 s.

–: »Et portræt af George Stephens – professor i en-
gelsk ved Københavns Universitet og fremtræ-
dende medlem af den engelske menighed i
Danmark i en menneskealder«. MAGASIN 11.
årgang, nr. 3, s. 21-42, København 1996.

–: Er det rimeligt? (debatindlæg). Universitetsavi-
sen 3/10, nr. 15, s. København 1996.

Klitgård I., Schwarz H.L., Holmen M., Hansen
F.V., Foldberg E.: Engelsk-dansk ordbog. i: En-
gelsk-dansk ordbog, s. København 1996.

–: Time, Narration and Consciousness in the »Pro-
teus« Episode of James Joyce’s Ulysses. Angles 9,
s. 5-31, København 1996.

–: At benævne det unævnelige: Anne Marie Bjergs
danske oversættelse af Virginia Woolfs The Wa-
ves. Danske Afhandlinger om Oversættelse 6, s.
51-69, København 1995.

Lauridsen H.: Kompendium i Diakron Fonologi.
Institutpublikation 1996, 8 s.

Levine P.: Hvor er Venstrefløjen. Weekendavisen
14-20 juni, s. 1996.

–: Vind med splittet sind. Weekendavisen 7-13
juni, s. 1996.

–: Planetens tilstand. Weekendavisen 31 maj – 6
juni, s. 1996.

–: Writer’s Hollywood. i: The Atlas of Literature, s.
200-204, London 1996.

–: Copulating Fictions. The Nation 24. juni, s. 32-
33, 1996.

–: The 1996 Election and Populism. Journal of
American Studies of Turkey Spring, s. 43-53,
1996.

Lock C.: »On the New Porius«. Powys Notes Vol.
10, no. 1, s. 40-48, 1995.
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–: »For Lancelot Andrewes, Again«. St. Vladimir’s
Theological Quarterly Vol. 39, no. 3, s. 305-12, 

–: »God Writing«. St. Vladimir’s Theological Quar-
terly Vol. 40, no. 3, s. 212-19, 

Lomborg B.S.: The Judgement of the Dead. Kø-
benhavn 1995, 154 s.

Nielsen J.E., Jacobsen E.: Nekrolog over lektor
Holger Nørgaard. i: Årbog for Københavns Uni-
versitet, s. 819-21, København 1996.

–: Anmeldelse af Jens Axelsen: En rød klassiker
Dansk-engelsk ordbog 1845-1995. Angles on the
English Speaking World 9, s. 93-97, København
1996.

–: Anmeldelse af to bøger om Grundtvig og Eng-
land. Angles on the English Speaking World 9,
s. 99-110, København 1996.

Pedersen V.H.: »Caroline Peachey’s Translations
of Hans Christian Andersen«. i: Proceedings
From the Sixth Nordic Conference for English
Studies, Bjørhovde, G. og G. Rogne (eds.), s. II,
439-450, Tromsø 1996.

Petruso T.F.: Put it in writing. København 1996, s.
–: Immulation by cozy candlelight: A Danish win-

ter’s tale. Middlebury Magazine vol. 70, no. 1, s.
Middlebury, VT. USA 1996.

–: Sensational discoveries. Share it; The Internati-
onal Journal of the Headless Way No 13, s. Lon-
don 1996.

–: Sour grapes of Roth; Joyceophobia in Henry
Roth’s later work. American Studies in Scandi-
navia vol. 28, no. 1., s. Odense 1996.

Rasmussen J.R.: The Danish Monarchy as a com-
posite state, 1770-1830. i: European Identities.
Cultural Diversity and Integration in Europe
since 1700, (Ed.) Nils Arne Sørensen, s. 23-36,
Odense 1995.

–: Edward Gibbon, 1794-1994. Engelsk Institut:
Beretning for året 1994, s. København 1995.

–: Den industrielle revolution – i tid og rum. VIA
NOVA 8. årg., nr. 1, 1995, s. 

–: British Studies – at home and abroad. British
Studies Now No. 7, s. 1996.

Ross B.C.: On not meeting Barbara Hanrahan in
the Adelaide suburbs: A colonial Rhapsody. i: A
Talent(ed) Digger: Creations, Cameos and Es-
says in honour of Anna Rutherford, (redaktør):
Hena Maes-Jelinek, Gordon Collier and Geoffrey
Davis., s. 178 – 183, Amsterdam og Atlanta 1996.

–: »Words wrenched out of amusement and pain«:
Thea Astley’s musical style. i: »And what Books
do you read?« New Studies in Australian Litera-
ture, Irmtraud Peterson and Martin Duwell
(eds), s. 151 – 163, St. Lucia, Queensland 1996.

–: Una Literatura en Transformación constante.
Quimera 149, s. 32-34, Barcelona 1996.

Schousboe S.: Sprog og køn – den lille forskel.
Sprint 2, s. 1-6, 1996.

–: A Linguist’s life./Review. ANGLES Vol. 9, 1996,
s. 

Sevaldsen J.: »Degrees of Awkwardness: British
and Danish Attitudes towards European Inte-
gration«. i: Proceedings of the sixth Nordic con-
ference for English studies, Gerd Bjørhoved
Etal, EDS., s. Tromsø 1996. 

Staun J.: On Structural Analogy. Word 47, nr. 2, s.
193-205, 1996.

–: On the location description of consonants (Tra-
vanx du Cerde Linguistigue de Copenhague
29). 1996, 137 s.

Weatherford K.J.: George Herbert. i: Den Store
Danske Encyklopædi, s. København 1996.

–: Robert Herrick. i: Den Store Danske Encyklo-
pædi, s. København 1996.

–: John Gay. i: Den Store Danske Encyklopædi, s.
København 1996.

–: Oliver Goldsmith. i: Den Store Danske Encyklo-
pædi, s. Købehavn 1996.

–: Thomas Gray. i: Den Store Danske Encyklo-
pædi, s. København 1996.

–: Inextricable Fates: History in Jane Smiley’s »A
Thousand Acres« and E. Annie Proulxs’ »Post-
cards«. Presented at West Virginia University.
Institutpublikation 1996, s.

Zettersten A.: Different places, Different voices.
København 1996, s.

–: I syner. Stockholm 1996, s.
–: Symposium on lexicography VII.
Østermark-Johansen L.: »Michelangelo og vikto-

rianerne – et umage par?«. Humaniora: Et ma-
gasin om humanistisk forskning Nr. 2, 10. år-
gang, s. 8-12, København 1996.

Institut for Germansk Filologi

Institut for Germansk Filologi er oprettet i 1967
og har fra begyndelsen dækket det tyske og neder-
landske sprogområde, senere også i nogen grad
jiddisch. Der undervises og forskes inden for hvert
af disse områder i såvel sprog som litteratur og hi-
storie, kulturhistorie og samfundsforhold. Institut-
tet har taget sprog- og kulturformidlingsproble-
mer samt kontrastive emner op som særligt sats-
ningsområde og har knyttet en tysk forsker inden
for Deutsch als Fremdsprache såvel som en tysk hi-
storiker til instituttet, begge for en 3-årig periode.
En mere detaljeret redegørelse for medarbejder-
nes aktiviteter gives i de internt publicerede »In-
stitutmeddelelser«.
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Historisk sprogforskning
Niels-Erik Larsen har færdiggjort en artikel om re-
ceptionen af grafembegrebet eksemplificeret ved
en del nyere tyske sproghistorier. Jens Erik Mo-
gensen fortsætter sine studier i middelnedertysk
og tidlig nyhøjtysk og udarbejder artikler (3) om
oldsaksisk og middelnedertysk til »Handbuch
Sprachgeschichte« (Berlin/N.Y.). Vibeke Winge
har skrevet en artikel om den dansk-tyske sprogg-
rænse til »Handbuch Sprachgeschichte« (Ber-
lin/N.Y.) og arbejder videre inden for emnet Tysk
i Danmark, nu med: Purisme i det 19. århundre-
de.

Moderne sprog
Lisbeth Falster Jakobsen er leder af det SHF-støt-
tede projekt »Tysk Grammatik for Universitetsni-
veau« og har her især arbejdet med spørgsmål om
abstraktionsniveauer og -dimensioner samt skellet
mellem sådanne pragmatiske faktorer, der skal be-
skrives i grammatikken, og sådanne, der er for
partikulære til at udløse regelformulering; ende-
lig med emnet Valens som teoretisk begrebsdan-
nelse. Derudover har Lisbeth Falster Jakobsen
været økonomisk leder og arrangør af møder i
Functional Grammar-kredsen og har specielt be-
skæftiget sig med diskursreferens og mentale rum
under en funktional synsvinkel.

Leksikografi
Jens Erik Mogensen har skrevet/skriver artikler
om verbernes grammatik i tysk pædagogisk leksi-
kografi og om lingvistisk fagleksikografi i Norden.
Han har desuden afsluttet arbejdet med Gylden-
dals Dansk-Tysk Ordbog (10. udgave) og påbe-
gyndt arbejdet på en stor Tysk-Dansk Ordbog. Vi-
beke Winge arbejder fortsat ved »Frühneuhoch-
deutsches Wörterbuch«, hvis bd. i/j udkommer
ultimo 1996 eller primo 1997, og hvis bd. k er i ar-
bejde.

Fremmedsprogsdidaktik
Heike Edelmann forsker i skriveprocesser og har
offentliggjort en omfattende undersøgelse om
tekstrevisionsprocesser og revisioner i fremmed-
sproget. Bjørn Ekmann har fortsat det internatio-
nale samarbejde Lingua med en række tyske og
vest – og østeuropæiske universiteter om frem-
medsprogsdidaktik med særlig vægt på interkul-
turalitet og prioritering af læremål. Der er afholdt
et antal symposier, et bidrag herfra er publiceret.
Der er dannet en arbejdsgruppe til udarbejdelse
af lærebogsmateriale.

Almen litteraturvidenskab
Bjørn Ekmann fortsætter sine studier i oplevelsens
æstetik ved læste og hørte tekster med særlig vægt

på vekselvirkningen mellem indlevelse og frem-
medgørelse. Udvalgte afsnit offentliggøres løben-
de. Den internationale tværfaglige arbejdsgruppe
om emnekredsen humor, satire, komik, Witz, spøg
og latter fortsætter; bidrag offentliggøres løbende
(senest et internationalt symposium om satire).
Sven-Aage Jørgensen arbejder med hermeneuti-
ske problemer i historisk perspektiv. Karin Wol-
gast er medarbejder på »Quellenlexikon zur
deutschen Literaturgeschichte«.

Litteratur før 20. århundrede
Bjørn Ekmann har publiceret en kortere afhand-
ling om Clemens Brentano. Birthe Hoffmann ar-
bejder fortsat på Ph.D.-projekt om Franz Grill-
parzer: En virkningsæstetisk analyse af udvalgte
værker med henblik på en revurdering af forfatter-
skabet i forhold til nuværende positioner i Grill-
parzerforskningen og Biedermeierdiskussionen.
Hun har været på et længere forskningsophold ved
Humboldt-Universität zu Berlin. Sven-Aage Jør-
gensen har skrevet to artikler om Johann Georg
Hamanns skrift »Aesthetica in nuce«, har påbe-
gyndt en udgave af Wielands roman »Don Sylvio
von Rosalva« og forbereder en artikel om Lessing,
Wieland og Hamann. Han er desuden medarbej-
der ved »Goethe-Handbuch«. Børge Kristiansen
arbejder videre på et projekt om den romantiske
nihilisme i Klingemanns roman »Nachtwachen«
og Brentanos roman »Godwi«. Derefter arbejdes
videre med analysen af det ondes problem i ud-
valgte værker af Jeremias Gotthelf og Wilhelm Raa-
be. Per Øhrgaard har skrevet 3 mindre artikler i
»Goethe-Handbuch« og arbejder på en artikel om
Goethes roman »Wilhelm Meisters Wanderjahre«.

Litteratur i det 20. århundrede
Birgit S. Nielsen viderefører arbejdet med tyske in-
tellektuelle emigranter i Danmark efter 1933 samt
med udgivelsen af Maria Lazars værker, Karin Mi-
chaëlis’ efterladte papirer og en artikel om Karin
Michaëlis’ ungdomsroman »Den grønne ø« og
dens udgivelse på tysk i 1933. Karin Wolgast arbej-
der på en større videnskabelig afhandling om
Hugo von Hofmannsthals samarbejde med Max
Reinhardt. Per Øhrgaard arbejder fortsat med
Hans Magnus Enzensbergers forfatterskab.

Kultur og samfundsforhold
Bjørn Ekmann fortsætter sine studier i nationale
og kulturelle traditioner i de tysksprogede lande.
Detlef Siegfried arbejder med det tysk-tyske for-
hold og de aktuelle problemer vedr. historisk-poli-
tisk kultur i Tyskland. Per Øhrgaard har især be-
skæftiget sig med aktuelle forhold i Tyskland samt
med dansk-tyske kulturelle relationer, specielt i ti-
den efter 1945.
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Nederlandsk
Niels-Erik Larsen har i det store og hele afsluttet
sin grafematiske undersøgelse af en middelneder-
landsk tekst; undersøgelsen revideres nu i forbin-
delse med oversættelse til nederlandsk.

Anden virksomhed:
Instituttet har i 1996 afholdt undervisning i tysk
sprog, litteratur og tyske samfundsforhold på
Åbent Universitet, ligesom der igen har været ud-
budt undervisning på DTU og afholdt intensiv-
kursus for danske studerende fra andre institutio-
ner, der skal på studieophold i Tyskland. Flere af
medarbejderne bidrager til Den Store Danske En-
cyklopædi.

Redaktionsvirksomhed:
Bjørn Ekmann og Børge Kristiansen er medlem-
mer af redaktionen af »Text und Kontext« og der-
til knyttede publikationsserier. Bjørn Ekmann re-
digerer »Humor und Lachkultur« i »Jahrbuch für
internationale Germanistik«. Sven-Aage Jørgen-
sen er medlem af Herausgeberbeirat for Germa-
nistik. Vibeke Winge og Per Øhrgaard er konsu-
lenter på Den Store Danske Encyklopædi. Vibeke
Winge er redaktør af »Korrespondenzblatt des Ve-
reins für niederdeutsche Sprachforschung«. Per
Øhrgaard er medlem af redaktionskomiteen for
»udenrigs«.

Medlemskab af kommissioner, udvalg m.m.:
De fleste af instituttets faste lærere har i årets løb
været medlem af et eller flere bedømmelsesud-
valg, både interne og eksterne.

Bjørn Ekmann, Jens Erik Mogensen og Vibeke
Winge er koordinatorer af Lingua-projekter. Lis-
beth Falster Jakobsen er DMs tillidsrepræsentant
på instituttet og fakultetets repræsentant i Studie-
skolens bestyrelse. Sven-Aage Jørgensen er med-
lem af Deutsche Forschungsgemeinschafts Senats-
kommission für Germanistik. Niels-Erik Larsen er
fakultetets medlem af arbejdsgruppen vedr. multi-
medier og formand for den skandinaviske gruppe
i Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
(IVN). Vibeke Winge er medlem af bestyrelsen i
Verein für niederdeutsche Sprachforschung. Per
Øhrgaard er medlem af Carlsbergfondets direkti-
on, af Dansk Udenrigspolitisk Instituts repræsen-
tantskab og af Rådet for europæisk politik samt
næstformand for Folkeuniversitetets programråd.

Kongresdeltagelse, gæsteforelæsninger m.v.:
En række af instituttets medarbejdere har arran-
geret og/eller deltaget i konferencer i ind- og ud-
land og bidraget med oplæg eller forelæsninger
om deres igangværende forskning eller i øvrigt
holdt gæsteforelæsninger ved inden- og uden-

landske universiteter og foredrag i foreninger, på
højskoler m.v. Bjørn Ekmann har fra 1994 til
1.10.1996 været gæsteprofessor ved Wyzsza Szkola
Pedagogiczna i Bydgoszcz, Polen. Vibeke Winge
har i perioden januar 1995 til 1. april 1996 været
gæsteprofessor ved universitetet i Kiel. En mere
detaljeret redegørelse for medarbejdernes aktivi-
teter uden for instituttet gives i de internt publice-
rede »Institutmeddelelser«.

Medlemskab af styrende organer:
Per Øhrgaard har været institutleder. Institutbe-
styrelsen har derudover bestået af Bjørn Ekmann,
Gurli Egelund og Niels-Erik Larsen (institutlede-
rens stedfortræder). Børge Kristiansen har været
studieleder indtil 13.9.1996 og derefter næstfor-
mand for studienævnet. Jens Erik Mogensen har
været næstformand for studienævnet indtil
13.9.1996 og derefter studieleder.

Per Øhrgaard

Stab:
VIP:
Bense, Elisabeth: Lektorvikar; Edelmann, Heike:
Lektorvikar; Ekmann, Bjørn: Lektor; Elsawah, Ka-
rin Wolgast: Adjunkt; Hernø, Leif: Amanuensis;
Hoffmann, Birthe: Ph.D.-studerende; Jakobsen,
Lisbeth Falster: Lektor; Jørgensen, Sven-Aage:
Professor; Kristiansen, Børge: Lektor; Larsen,
Niels-Erik: Lektor; Laursen, Hanne Roswall:
Ph.D.-studerende; Mogensen, Jens Erik: Lektor;
Nielsen, Birgit Susanne: Lektor; Siegfried, Detlef:
Lektor; Weinrich, Lotte Elisabeth: Amanuensis;
Winge, Vibeke: Lektor; Øhrgaard, Per Christian:
Professor.

TAP:
Brain, Katrine: Assistent; Olsen, Gurli Egelund:
Kontorfuldmægtig; Troeltzsch, Iris H.: Overas-
sistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Jørgensen, Anton: Visionary drama and scholarly

argument.
Mogensen, Jens Erik: Tempora Mutantur.Studien

zum tempus im Spätmittelalterlichen Deutsch.

Specialer:
Bentzen, Ulla-Henriette: Gottfried Benn og nihi-

lismen.
Dyrman, Hanne: Angsten for fortabelsen. En be-

lysning af den indre og ydre virkelighed i Rai-
ner Maria Rilkes »Die Aufzeichnungen des Mal-
te Laurids Brigge«.

Engholm, Anette: Fjendebilleder og selvopfattelse
hos tyskere og danskere i 1864.

Geishauser, Ines: »So kalt war ich, nich«.
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Hestbek, Bettina: Kvindeidealer i malerkunsten
og i medierne under nationalsocialismen i Tysk-
land.

Jefsen, Birgit Ry: Den sproglige reformproces hos
Partei des demokratischen Sozialismus.

Johansen, Lene Ingil: Pessimismen hos Wilhelm
Raabe.

Jørgensen, Elsebeth Holtze: Übersetzungsproble-
me in schöner Literatur.

Marquardsen, Stig: Mening i meningsløsheden?
Friedrich Dürrenmatts tidlige prosa »Die
Stadt«.

Scharling, Anna Cathrine: Det determinerede livs-
forløb.

Publikationer:
Ekmann B., Ekmann E.: Interkulturelle Aspekte

des Deutschunterrichts aus der Sicht zweier
Dänen. Deutschunterricht 4. Jahrgang, Heft
7/8, s. 378-386, Berlin 1996.

–, Ekmann E., Dose C.: Tanker om Landeskunde.
Safran. Blad for Foreningen for Fremmed-
sprogslærere på HTX 12. august 1996, s. 15-17,
København 1996.

–: Von der Schwierigkeit des Schreibens von Satire
heute und über die Grenzen des satirischen
Verlachens. i: Die Schwierigkeit, Satire (noch)
zu schreiben. Vorträge des Symposions am 3.
und 4. März 1995 an der Universität Kopenha-
gen. (Sonderreihe Text & Kontext Bd 37),
Bjørn Ekmann (udgiver), s. 7-13, København
1996.

–: ». i: Die Schwierigkeit, Satire (noch) zu schrei-
ben. Vorträge des Sympos am 3 und 4. März
1995 an der Universität Kopenhagen (=Sonder-
reihe Text & Kontext bd.37), 164 sider, Ansat
ved instituttet Ekmann, Bjørn, s. København og
München 1996.

Engberg-Pedersen E., Fortescue M., Harder P.,
Heltoft L., Jakobsen L.F.: Introduction. i: Con-
tent, Expression and Structure: Studies in Da-
nish Functional Grammar, E. Engberg-Peder-
sen, M. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft, L. Fal-
ster Jacobsen, s. VII – XVI, Amsterdam 1996.

Harder P., Fortescue M., Engberg-Pedersen E., Ja-
kobsen L.F., Heltoft L.: Content, Expression
and Structure. Studies in danish Functional
Grammar.

Jakobsen L.F., Heltoft L.: Danish passives and sub-
ject positions as a mood system. A content ana-
lysis. i: Content, Expression and Structure in
Danish functional grammar, Elisabeth Engberg-
Pedersen, Michael Fortescue, Peter Harder,
Lars Heltoft, Lisbeth Falster Jacobsen, s. 199-
234, Amsterdam/Philadelphia 1996.

–, Rasmussen L.S.: From lexical potential to syn-
tactic realization. A Danish valency model. i:

Content, Expression and Structure in Danish
functional grammar, Elisabeth Engberg-Peder-
sen, Michael Fortescue, Peter Harder, Lars
Heltoft, Lisbeth Falster Jakobsen, s. 103-157,
Amsterdam/Philadelphia 1996.

–: Referens, denotat, præsupposition, implikatur –
og mentale rum. i: Ny forskning i grammatik.
Fællespublikation 3. Kollekollekollokviet 1995,
Michael Herslund, s. 172-198, 1996.

–: Semantisk roller – og mine anskuelser om rol-
ler. i: Semantiske roller. Odense Working Pa-
pers in Language and communication 10, Lone
Schack Rasmussen, s. 21-42, Odense 1996.

–: Content, Expression and Structure in Danish
functional grammar. i: Content, Expression and
Structure in Danish functional grammar, Elisa-
beth Engberg-Pedersen, Michael fortescue, Pe-
ter Harder, Lars Heltoft, Lisbeth Falster Jakob-
sen, s. 103-157, Amsterdam/Philadelphia 1996.

–: Beskrivelsesniveauer og dimensioner i den
grammtiske model. Hermes, Journal of Lingvi-
stics 17, s. 139-168, Aarhus 1996.

Jørgensen S.: Fortschritt und GlückseligKeit in
Herders »Ideen«. i: Herders Idee der Humani-
tät. Grundkategorien des Menschlichen Den-
kens etc. Materialien des internat. Herder- Sym-
posions Kolberg/Stettin 1994, Watrak, Jan og
Bräuer, Rolf, s. 17, Szczecin 1995.

–: (Aufklärung in) Dänemark. i: Lexikon der Auf-
klärung, Schneiders, Werner, s. 2 – 77-79, Mün-
chen 1995.

Mogensen J.E.: Dansk-Tysk ordbog (B,G,H,Å, i-
inddige, patte-påvisning). København 1996, 
953 s.

Siegfried D.: »Keiner soll hungern! Keiner soll
frieren!« Sozialpolitik im Nationalsozialismus.
10, s. 56-59, Hamburg 1996.

–: Ost-West-Geschichten. Schüler schreiben über
Deutschland. München 1996, 354 s.

–: »Not Macht erfinderisch?«. Spuren Suchen 10,
s. 39-43, Hamburg 1996.

–: Als alles anders werden sollte. Wendepunkte
des politischen Neubeginns. i: Geschichtsum-
schlungen. Sozial- und kulturgeschichtliches
Lesebuch Schleswig-Holstein 1848-1948, Ger-
hard Paul, Uwe Danker, Peter Wulf, s. 293-300,
Bonn 1996.

Winge V.: Frühneuhochdeutsches Wörterbuch 8,1
i/j. i: Frühneuhochdeutsches Wörterbuch, Ulri-
ch Goebel, Oskar Reichmann, s. 460, Berlin –
New York 1996.

–: Dänemark – ein fortgesetztes Teutschland?
Sprachliche Grenzgänger in Kopenhagen. i:
Grenzgänge, Skandinavisch-Deutsche Nachbar-
schaften, Henrich Detering, s. 46-59, Göttingen
1996.

–: Tagung unter dem Magdeburger Reiter. Korres-
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pondenzblatt des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung 103, s. 41-45, Neumünster
1996.

Øhrgaard P.: Der König in Thule. i: Goethe –
Handbuch BD I, Gedichte, Witte, Bernd et al.,
s. 3, Stuttgart und Weimar 1996.

–: Neue Liebe neues Leben. i: Goethe – Hand-
buch BD I, Gedichte, Witte, Bernd et al., s. 3,
Stuttgart und Weimar 1996.

–: Lili’s Park. i: Goethe – Handbuch BD I, Gedich-
te, Witte, Bernd et al., s. 3, Stuttgart und Wei-
mar 1996.

–: Formation, Education and Personal Develop-
ment. i: Challenges to European Education:
Cultural Values National identities, and global
responsibilities, Thuge Winter-Jensen (ed), s.
15, Bern 1996.

Romansk Institut

Forskningsvirksomhed:
Forskningen ved Romansk Institut dækker de
franske (1), italienske (2), portugisiske (3), ru-
mænske (4) sprogområder, samt spanske og por-
tugisiske sprogområder i Europa og Syd- og Mel-
lemamerika (5), hvortil kommer romanistikkens
fælles områder (6).

Instituttets forskningspolitik som vedtaget af be-
styrelsen har i 1996 satset bredt på sprog (herun-
der fremmedsprogsindlæring og teorier herom),
sproghistorie, litteratur og litteraturhistorie, kul-
tur- og idéhistorie, samt historie og samfundsfor-
hold.

I det følgende anføres de forskningsprojekter,
som instituttets medarbejdere har arbejdet med i
1996, helt eller delvis i forbindelse med internati-
onal forskningsvirksomhed eller forskningsfor-
midling i Danmark, som det fremgår af de deref-
ter følgende afsnit.

1. Fransk

1.1 Sprog og sproghistorie
Forskerstuderendes Ph.D.-projekter:
Propositions parenthétiques et subordination en
français parlé, (Hanne Leth Andersen); Sprogligt
input, en kvantitativ-kvalitativ undersøgelse af
fransk modificeret input (Anne Jensen); The Fu-
nction of Discourse Particles (Spoken Standard
French) (afsluttet) (Maj-Britt Mosegaard Han-
sen); Les voyelles nasales du français parisien mo-
derne (afsluttet) (Anita Berit Hansen).

Fastansatte forskeres projekter:
Sprogpædagogisk projekt Sprog og billeder (i me-
dier), delresultater om mediesprog og iscenesæt-
telse, med henblik på anvendelse i pædagogisk
praksis (Isabelle Durousseau).

Ordbogsprojekt under udarbejdelse, en fransk
ordbog over familiært sprog til brug for udlænd-
inge, i samarbejde med Claude Duneton (Isabelle
Durousseau).

Undersøgelse af mekanismerne i fonetisk foran-
dring (Anita B. Hansen).

Artikel om det præpausale e-féminin (Anita
Berit Hansen).

Modalpartikler i dansk og fransk: Distribution,
funktion og diakron udvikling (Maj-Britt Mose-
gaard-Hansen).

Franske middelaldertekster, edition og tekstkri-
tik (Svend Hendrup)

Udarbejdelse af lærebog i Ældre fransk (Svend
Hendrup).

Udarbejdelse af lærebog i Oversættelse fransk-
dansk (Svend Hendrup og Hans Peter Lund).

Undersøgelse af brugen af liaison i franske TV-
aviser og andet med henblik på registerbetingede
forskelle, under forberedelse (Ole Kongsdal
Jensen).

EDB i sprogundervisningen, delresultater i
form af en lærebog for franskstuderende, samt
undervisningsprogram om artikelbrug (Karen
Landschultz).

Nominalsyntagmer, projektet fortsat specielt
mht. dynamisk interpretation af determination,
anafori og ellipse, samt relativsætninger; delresul-
tat om anaforer (Henrik Prebensen).

1.2 Litteratur og litteraturhistorie
Ph.D.-projekt om tidsforløbet i Proust: A la recher-
che du temps perdu (Connie Selmann).

Fastansatte forskeres projekter:
Louis-Ferdinand Céline, litterært og politisk be-
tragtet; delresultat om Voyage au bout de la nuit
(Hans Boll-Johansen).

Det 18. århundredes rejselitteratur i Frankrig;
delresultat om Challe (Merete Grevlund).

Karlamagnús saga, projektet afsluttet (Jonna
Kjær).

Tristanreceptionen i nyere tid, forberedelse af
studier i den franske folkebogslitteratur, fra inku-
nabler til la Bibliothèque bleue (Jonna Kjær).

Norrøne oversættelser af chansons de geste, un-
der forberedelse (Jonna Kjær).

Det 19. århundredes litteratur, Flaubert og Mal-
larmé (Hans Peter Lund).

Troubadour-lyrikken, filologiske og tolknings-
mæssige problemer (John Pederen).

Marcel Proust: La recherche d’une essence, en
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narratologisk læsning; delresultater under udgi-
velse (Nils Soelberg).

1.3 Kulturhistorie
Ph.D.-projekt om Den franske opfattelse af natio-
nalstatens rolle i det 20. århundrede (Trine Mi-
chelsen Kjeldahl).

Religion og kulturel stil, et projekt om katolicis-
mens kulturelle betydning i Frankrig og prote-
stantismens i Danmark, delresultater publiceret
(Maryse Laffitte).

Det 18. århundrede, specielt den danske recep-
tion af de franske oplysningstanker (John Peder-
sen).

1.4 Historie og samfundsforhold
Projektet Frankrig, samfund og sprog er fortsat
med delresultater, bl.a. med henblik på forskellen
mellem fransk og angelsaksisk retstradition (Ha-
rald Gettrup).

Projektet Algeriets historie er videreudviklet
med henblik på den ældste del, den franske ero-
bring, samt islamisk retstradition (Henrik Pre-
bensen).

2. Italiensk

2.1 Sprog og sproghistorie
Forskerstuderendes Ph.D.-projekter:
Tekststruktur i essaytekster, teksttypologi i kon-
trastivt perspektiv (Hanne Jansen).

Fraseologien i ordbogen: Idiomatiske udtryk,
deres oversættelse, ækvivalens og plads i mikro-
strukturen (afsluttet) (Ole Jorn).

Anaforiske relativsætninger på moderne itali-
ensk (afsluttet) (Erling Strudsholm).

Fastansatte forskeres projekter:
Under SHF’s forskningsprogram Lingvistik og
fremmedsprog er projektet Italiensk sprogbrug
under ledelse af Gunver Skytte videreført i samar-
bejde med Bente Lihn Jensen og Iørn Korzen,
HHK; to delresultater er publiceret, og projektet
er præsenteret ved et seminar i Italiensklærerfore-
ningen. Et hovedafsnit v. Gunver Skytte om kon-
neksion og diskursmarkering er under udgivelse.
Delresultater fra området Den sproglige sekvens
spørgsmål og svar er publiceret. I tilknytning til
projektet er gennemført en empirisk komparativ
undersøgelse: Parallel mundtlig og skriftlig tekst-
produktion på italiensk og dansk (Mr. Bean) i
samarbejde med Hanne Jansen, Paola Polito, Er-
ling Strudsholm (Romansk Institut) og Eva Skafte
Jensen (Nordisk Filologi); delresultater heraf er
præsenteret ved SILFI’s kongres i Madrid i juni.

Arbejdet inden for forskningsområdet Sprogvi-
denskabens historie fortsætter med henblik på

forelæsninger i Italien og anmeldelser (Gunver
Skytte).

2.2 Litteratur og litteraturhistorie
Informatikkens rolle i Umberto Ecos semiotik, af-
sluttet og under udgivelse (Steen Jansen).

Tekstlingvistikkens topic-begreb (hos bl.a. Gi-
vón) og den litterære tekstanalyses bemabegreb
(hjos bl.a. Rastier) (Steen Jansen).

Italiensk litterær semiotik (Avalle, Eco, Corti,
Segre) (Steen Jansen, i samarbejde med Lene Wa-
age Petersen).

Italiensk renæssancelitteratur og -kultur (Lene
Waage Petersen, i samarbejde med Forum for Re-
næssancestudier, KU).

80’ernes litteratur i Italien (Lene Waage Peter-
sen, i samarbejde med Birgitte Grundtvig).

2.3 Kulturhistorie, historie og samfundsforhold
Magt og korruption i Italien (Gert Sørensen).

Machiavelli og det moderne politikbegrebs op-
rindelse; delresultater, se nedenfor afsnittet Kon-
gresdeltagelse, gæsteforelæsninger m.v. (Gert
Sørensen).

3. Portugisisk

3.1 Litteratur og litteraturhistorie
Ph.D.-projekt om Fædrelandsfortolkningen i pe-
rioden 1910-1935 med vægten lagt på providentia-
lismen (Inge Merete Larsen).

Oversættelser af dansk poesi til portugisisk
(Castilho, 1844), projekt nær afslutning (Luís Va-
sconcelos).

As Obras do Ribatejo, 1782-1795, under udgivel-
se (Luís Vasconcelos).

4. Rumænsk
Udgivelsen af Munteanus værker fortsætter med
Munteanus franske litteraturhistorie og Panorama
over nyere rumænsk litteratur (Eugène Lozovan).

5. Spansk

5.1 Sprog og sproghistorie
SHF-projektet Spansk talesprog: Analyse og for-
midling er fortsat med bearbejdning af data og
statistisk beregning (Eva Dam Jensen og Thora
Vinther).

Projektet Interaktiv video er genoptaget med
henblik på udgivelse af selvstudiumssystem ved
hjælp af midler fra CTU til produktion af CD-
ROM (Eva Dam Jensen og Thora Vinther).

Udarbejdelse af spansk maskinlæsbart tekstkor-
pus til brug for lingvister i samarbejde med forske-
re ved universiteter i Spanien (Poul Rasmussen).

Projektet Modus i objektskompletiver er nær af-
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slutning efter testning af eksempler (Poul Rasmus-
sen).

5.2 Litteratur og litteraturhistorie
Ph.D.-projekter:
Modus og retorik i Rafael Albertis Cal y canto (af-
sluttet) sammen med en kritisk udgivelse af Alber-
tis tekst (Hans Lauge Hansen).

Kontinuiteten i Juan Raml Albertis Cal y canto
(afsluttet) sammen 

Fastansatte forskeres projekter:
Forskningsområdet Postmodernisme og den nye
spanske roman er udviklet med et delresultat og
videre arbejde med postmodernistisk konstrukti-
visme og etik hos Eduardo Mendoza (Vibeke
Grubbe).

Projektet med kritiske udgaver af værker af
Tirso er genoptaget (Berta Pallares).

5.3 Kulturhistorie, historie og samfundsforhold
Projekt under udarbejdelse om Køn og magt i so-
cial forandring i Castros Cuba, fire måneders felt-
arbejde i Cuba (Julius Lund).

6. Romanistik
Projektet om Ovids eksil fortsætter, delresultat om
Ovid og Tomes (Eugène Lozovan).

Arbejdet med Tings- og talsymbolik i traktater fra
middelalderen, en undersøgelse af fortolknings-
teori og -praksis hos forfattere fra det 12. århundre-
de på grundlag af upublicerede manuskripter, fort-
sætter med henblik på flere udgivelser, bl.a. om
middelalderlig eksegese (Hanne Lange).

Redaktionsvirksomhed:
Instituttet har udgivet af 31. årgang det internatio-
nale tidsskrift Revue Romane (i alt 320 sider) med
artikler, noter og anmeldelser om romanske sprog
og litteraturer skrevet på et af de romanske sprog.
Redaktion: Hans Peter Lund (ansv.), Maj-Britt Mo-
segaard Hansen, Michael Herslund (HHK), Han-
ne Korzen (HHK), Berta Pallares, John Pedersen,
Lene Waage Petersen, Nils Soelberg og Annick
Wewer.

Instituttet udgiver derudover monografiserien
Etudes Romanes (red. Hans Peter Lund) med større
og mindre afhandlinger inden for romanistik. I
1996 er udkommet Iørn Korzen: L’articolo itali-
ano fra concetto ed entità, og Le Discours: Co-
hérence et Connexion (udg. Maj-Britt Mosegaard
Hansen og Gunver Skytte).

Instituttet udgiver endelig skriftrækken RIDS
med præpublikationer o.l. om romanske sprog,
litteraturer, samfundsforhold og kulturelle spørgs-
mål, samt pædagogiske spørgsmål i forbindelse
med instituttets virke.

Jonna Kjær er nordisk redaktør ved Bibliograp-
hy of the International Courtly Literature Society,
ENCOMIA, og Bulletin Bibliographique de la So-
ciété Internationale Arthurienne, samt Bulletin
Bibliographique de la Société RENCESVALS. Ma-
ryse Laffitte har været medredaktør af bogen Puis-
sance du Baroque, Galilée, Paris. Hans Peter Lund
er dansk korrespondent for Société d’Histoire Lit-
téraire de la France og har været konsulent for re-
daktionen af tidsskriftet Romantisme. Lene Waage
Petersen er medredaktør v. den italienske biblio-
grafi BIGGLI. Gunver Skytte er medlem af redak-
tionen af Revue de Sémantique et Pragmatique;
hun har medvirket ved udgivelsen af akterne fra
SHF’s kollokvium Ny forskning i grammatik. Gert
Sørensen er medredaktør af Piranesi – italienske
studier. John Kuhlmann Madsen, John Pedersen
og Gert Sørensen redigerer serien Romanske
Skrifter på Museum Tusculanums Forlag.

Kongresdeltagelse, gæsteforelæsninger m.v.:
Instituttet har afholdt en endagskonference med
deltagelse af de fleste medarbejdere og forskerstu-
derende og med foredragsholdere udefra om Me-
toder og faggrænser, Vilvorde Kursuscenter, 31. ja-
nuar. Konferencen blev fulgt op af tre arrange-
menter på instituttet om forskningen i undervis-
ningen (Lene Waage Petersen, Poul Rasmussen,
Julius Lund).

Medarbejdere og forskerstuderende har delta-
get med indlæg på kongresser, kollokvier og semi-
narer eller gæsteforelæst i ind- og udland:

Fransk: Offentlig forelæsning (KU) om Céline
(Hans Boll-Johansen), André Gide (Jonna Kjær),
Yourcenar (Maryse Laffitte), Proust (Nils Soel-
berg). – Internationalt Stendhal-kollokvium, Sor-
bonne, Paris (Hans Boll-Johansen). Internationalt
kollokvium om Compréhension et expression ora-
le en langues étrangères, Université de Nancy (Isa-
belle Durousseau). Internationalt Challe-kollokvi-
um, Paris (Merete Grevlund). Nordic Summer
School on Tense and Aspect, Norge (Maj-Britt
Mosegaard Hansen). Den 13. Skandinaviske Ro-
manistkongres, Jyväskylä (Svend Hendrup). Den
13. internationale kongres, arr. af la Société Art-
hurienne, Garda (Jonna Kjær). Internationalt kol-
lokvium om De Intellektuelle og etikken i dag, KU
(arr. og med indlæg af Maryse Laffitte). Seminar
om Religion og kultur, Laboratorium for Tid og
Rum, Odense; kollokvium på Arkitektskolen i
Århus om De franske forskelle og det kætterske
Sydfrankrig (Maryse Laffitte). Internationalt kol-
lokvium om Flaubert, Rom; gæsteforelæsning om
Flaubert og Mallarmé, Napoli; deltagelse i inter-
nationalt Romantik-kollokvium (SHF) (Køben-
havn) (Hans Peter Lund). Internationalt seminar
ledet af Claudio Magris (Trieste), indlæg om
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Pérec; fransk-skandinavisk kollokvium (Paris)
med indlæg om Holberg og Oplysningstiden i
Frankrig (John Pedersen). Foredrag på internati-
onalt forskerkursus, Vedbæk, om Formal Semanti-
cs; foredrag i Funktionel Grammatik-kredsen, KU
(Henrik Prebensen).

Italiensk: Den 13. Skandinaviske Romanistkon-
gres, Jyväskylä (Steen Jansen). Internationalt semi-
nar ledet af Claudio Magris (Trieste), indlæg om
Calvino (Lene Waage Petersen). Internationalt
symposium om italiensk som europæisk kultur-
sprog (Weimar); internationalt kollokvium om
fransk lingvistik (Uppsala); international kongres
arr. af Società Internazionale di Linguistica e Filo-
logia Italiana (Madrid); grammatikseminar (SHF)
om Lingvistik og fremmedsprog (Skjoldenæs-
holm); fagdidaktisk konference, arr. af Gymnasie-
afdelingen (Undervisningsministeriet) (Gunver
Skytte). Forelæsninger på Institut for Statsviden-
skab, KU, om det italienske partitokrati; kongres
om interkulturel kommunikation, Ålborg Univer-
sitet, med indlæg om Fascism and Antifascism in
Postwar Italy (Gert Sørensen).

Portugisisk: Lusitanisternes verdenskongres, Ox-
ford, med indlæg om Pessoa (Inge Merete Lar-
sen).

Rumænsk: Gæsteforelæsninger i Bucarest og Si-
biu (Rumænien); den 13. Skandinaviske Roma-
nistkongres, Jyväskylä (Eugène Lozovan).

Spansk: International kongres (CALICO) om
sprogteknologi, New Mexico (Eva Dam Jensen,
Thora Vinther). Fagdidaktisk konference, arr. af
Gymnasieafdelingen (Eva Dam Jensen). Internati-
onalt seminar om Metaforen i spansk poesi (arr.
og med indlæg af J. Hans C. Jensen og Hans Lau-
ge Hansen; m. deltagelse af Vibeke Grubbe, John
Pedersen og Poul Rasmussen).

Forskningsophold i udlandet:
Ph.D.-stipendiat Inge Merete Larsen har gennem-
ført det længerevarende udlandsophold for Ph.D.-
studerende, Lissabon, efterårssemestret. Julius
Lund har udført feltarbejde i Cuba med henblik
på ovennævnte projekt. Maj-Britt Mosegaard Han-
sen har foretaget dataindsamling i Paris med hen-
blik på ovennævnte projekt. Hanne Lange har fo-
retaget en længerevarende forskningsrejse
(Frankrig og Italien) i forbindelse med sit middel-
alderprojekt.

Forskningssamarbejde og -kontakter:
Det gode samarbejde med forskningsmiljøer i
Danmark er fortsat, navnlig i forbindelse med be-
dømmelsesarbejde og den ovenfor omtalte insti-
tutkonference.

Derudover har instituttets ansatte samarbejdet
og knyttet særlige kontakter som følger:

Isabelle Durousseau samarbejder med Claude
Duneton, Paris (se ovf.), samt med Thierry Lan-
cien, Paris og Ib Bondebjerg med henblik på et in-
ternationalt kollokvium om TV. Anita B. Hansen
har samarbejde med forskere ved Université de
Paris VII o.a. Hans Peter Lund har kontakter og
samarbejde med Chateaubriand- og Flaubertfor-
skere i Paris, Pisa og Napoli. John Pedersen er
medlem af styregruppen for det internationale
forskningsprojekt Concepts and Symbols in the
European Enlightenment, et projekt under Euro-
pean Science Foundation. Nils Soelberg samarbej-
der med Institut des textes et manuscrits moder-
nes, CNRS, Paris. Gunver Skytte er medlem af den
videnskabelige kommission for SILFI og har
løbende kontakt med forskere i bl.a. Italien, Spa-
nien og Lund, bl.a. i sin egenskab af vicepræsident
for Società di Linguistica Italiana. Berta Pallares
samarbejder med forskere i Spanien i forbindelse
med sit Tirso-projekt.

Bedømmelsesudvalg og vejledning:

Bedømmelser:
Harald Gettrup: Formand for to bedømmelsesud-
valg vedrørende adjunktstillinger, Romansk Insti-
tut. Svend Hendrup: Officiel opponent v. dispu-
tats, Lunds universitet. Jonna Kjær: Medlem af be-
dømmelsesudvalg vedrørende dansk lektorat i
Nancy. Hans Peter Lund: Medlem af bedømmel-
sesudvalg vedrørende disputats, Odense Universi-
tet. John Pedersen: Formand for bedømmelsesud-
valg vedrørende professorat i romanske sprog, KU,
medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende pro-
fessorat i fransk litteratur, Oslo, medbedømmer af
disputats, Odense, samt Ph.D.-afhandling, Århus.
Luís Vasconcelos: Formand for bedømmelsesud-
valg vedrørende amanuensisstilling i portugisisk,
KU. Gunver Skytte: Medlem af bedømmelsesud-
valg vedrørende doktorafhandling, Lund. Gert
Sørensen: Medlem af bedømmelsesudvalg ved-
rørende adjunktur, HHK og Århus. Berta Pallares:
Formand for bedømmelsesudvalg vedrørende ad-
junktur i spansk, KU. Poul Rasmussen: Formand
for bedømmelsesudvalg vedrørende amanuensis-
stiling i spansk. Hans Peter Lund, Lene Waage Pe-
tersen og Poul Rasmussen: Indstillingsudvalg ved-
rørende Ph.D.-stipendier til Romansk Institut, KU.

Vejledning:
Gunver Skytte har været Ph.D.-koordinator ved in-
stituttet og har fortsat seminarrækken for Ph.D.-
studerende med sproglige emner ved instituttet,
samt været medarrangør af seminar om Otto
Jespersen med deltagelse af udenlandske forskere.
Hans Boll-Johansen har været Ph.D.-vejleder for
Trine Michelsen Kjeldahl; Vibeke Grubbe og John
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Pedersen for Hans Lauge Hansen; John Pedersen
og Luís Vasconcelos for Inge Merete Larsen; Lene
Waage Petersen for Lise Grosen Rasmussen; Hen-
rik Prebensen for Peter Juel Henrichsen; Poul
Rasmussen for J. Hans C. Jensen; Gunver Skytte
for Ole Jorn, Erling Strudsholm, Hanne Jansen,
samt for div. forskerstuderende ved Lunds, Århus
og Wiens universiteter; Nils Soelberg for Connie
Selmann. – Karen Landschultz har været ad-
junktvejleder for Anita B. Hansen og John Peder-
sen for Maj-Britt Mosegaard Hansen.

Andre aktiviteter:
Alle fastansatte har undervist, vejledt studerende
og deltaget i evaluering på BA- og kandidatniveau.
Instituttet driver tre dokumentationscentre
(fransk, italiensk og spansk), specialiseret i sam-
fundsforhold. Centrene stiller materiale (fra avi-
ser, tidsskrifter, Internet og CD-ROM) til rådighed
for instituttets studerende og lærere.

Instituttet administrerer Romansk Bibliotek
med over 60.000 bind, tidsskrifthold, aviser, læse-
sal, studierum og omfattende bibliografiske hjæl-
pemidler. Bibliotekets katalog er ved at blive over-
ført i digitaliseret form til REX.

Instituttet arrangerer regelmæssigt mindre se-
minarer (eftermiddagsmøder) med diskussion af
forsknings- og undervisningsmæssige emner.

Fagene ved instituttet er engageret i EU’s SO-
CRATES-programmer, administreret af Maryse
Laffitte (fransk), Lene Waage Petersen (italiensk),
samt Berta Pallares og Thora Vinther (spansk).

Fagene, ikke mindst italiensk og spansk, har
året igennem modtaget en lang række udenland-
ske gæsteforelæsere. Fransk har haft besøg af pro-
fessor Athanassia Melioni (Athens universitet) via
kulturaftalen med Grækenland; italiensk af Laura
Vanelli (Padova) og Corinne Rossari (Genève)
som gæstelærere, spansk af Antonio Chicharro
Chamorro (Granada) som gæstelærer.

Følgende medarbejdere deltager i arbejdet med
Den Store Danske Encyklopædi: Merete Grev-
lund, Svend Hendrup, Jonna Kjær, Ole Kongsdal
Jensen, Birger Lohse, Eugène Lozovan, Hans Pe-
ter Lund, John Kuhlmann Madsen, Berta Pallares,
John Pedersen, Lene Waage Petersen, Henrik Pre-
bensen, Poul Rasmussen, Gunver Skytte, Nils Soel-
berg, Gert Sørensen og Thora Vinther.

Frikøb: Hans Boll-Johansen af Undervisnings-
ministeriet som formand for Humanistisk Uddan-
nelsesråd. Eva Dam Jensen, Gunver Skytte og Tho-
ra Vinther, alle med henblik på projekter under
SHF.

Lene Waage Petersen er medlem af Udenrigs-
ministeriets lektoratsudvalg.

Hans Peter Lund er medlem af Oversætterko-
miteen under Kulturministeriet.

John Pedersen er konsulent for Forskerakade-
miet.

Formidlingsopgaver:
Hans Boll-Johansen og Gert Sørensen har haft for-
midlingsopgaver i dagspressen, John Pedersen og
Julius Lund i Danmarks Radio.

Flere medarbejdere har holdt foredrag og fore-
læsninger ved arrangementer for gymnasielærere
(Hans Peter Lund, John Pedersen, Lene Waage Pe-
tersen, Henrik Prebensen), ved Folkeuniversitetet
(Gert Sørensen) og andre offentlige arrangemen-
ter (Lene Waage Petersen, Gert Sørensen), samt på
KU uden for instituttet (Jonna Kjær, Julius Lund).

Hans Peter Lund

Stab:
VIP:
Alegre Peyrón, José María; Lektor; Andersen, Han-
ne Leth: Ph.D.-studerende; Andersen, Lilian Rein-
holt: Amanuensis; Bascusen, Lilian Reinholt: Ama-
nuensis; Boll-Johansen, Hans: Lektor; Chamorro,
Antonio Chicharro: Lektor; Durousseau, Isabelle
Odette: Lektor; Gettrup, Harald: Lektor; Grev-
lund, Merete: Lektor; Grubbe, Vibeke: Lektor;
Hansen, Anita Berit: Adjunkt; Hansen, Hans Lau-
ge: Ph.D.-studerende; Hansen, Maj-Britt Mose-
gaard: Adjunkt; Hendrup, Svend: Lektor; Jansen,
Hanne: Ph.D.-studerende; Jansen, Steen: Lektor;
Jensen, Eva Dam: Lektor; Jensen, Hans Julio Casa-
do: Ph.D.-studerende; Jensen, Ole Kongsdal: Lek-
tor; Kjær, Jonna: Lektor; Laffitte, Maryse Louise:
Lektor; Landschultz, Karen: Lektor; Lange, Hanne
Birgitte: Lektor; Larsen, Inge Merete: Ph.D.-stude-
rende; Lohse, Birger John: Amanuensis; Lozovan,
Eugeniu: Lektor; Lund, Hans Peter: Lektor; Lund,
Julius Henrik: Lektor; Madsen, John Kuhlmann:
Lektor; Magnussen, Anne Skovgaard: Amanuensis;
Pallares, María Berta: Lektor; Pedersen, Johan:
Amanuensis; Pedersen, John: Professor; Petersen,
Lene Waage: Lektor; Prebensen, Henrik Debois:
Lektor; Rossari, Corinne: Lektor; Schmidt, Gunver
Skytte: Lektor; Soelberg, Nils: Lektor; Strudsholm,
Erling Bo: Ph.D.-studerende; Sørensen, Gert: Lek-
tor; Ulrikkeholm, Jeannet:  Amanuensis; Vascon-
celos, Luis Adolfo: Lektor; Vinther, Victoria: Lek-
tor.

TAP:
Bolwig, Elsebeth Bjørklund: Overassistent; Lau-
lund, Hanna: Overassistent; Matz, Birgit: Overas-
sistent; Petersen, Ina: Assistent; Regnér, Filip: Bib-
liotekar; Wewer, Annick O. Suzanne: Overas-
sistent; Willadsen, Jørgen K.: Overassistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Hansen, Anita Berit: Les voyelles nasales du fran-
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çais parisien moderne. Aspects linguistiques so-
ciolinguistiques et perceptuels des change-
ments en cours.

Hansen, Maj-Britt Mosegaard: The function of di-
scourse particles. A study with special reference
to spoken standard.

Publikationer:
Boll-Johansen H.: Une analyse de La Chartreuse

de Parme. i: Stendhal: La Chartreuse de Parme.
Actes du Colloque international de Paris IV-Sor-
bonne, 23-24 novembre 1996. (ISBN 2-87817-
099-7), Textes réunis par Michel Crouzet, s. 249-
263, Mont-de-Marsan 1996.

Grevlund M.: Le dialogue avec le lecteur dans l’In-
digent philosophe de Marivaux. i: Marivaux et
les Lumières: l’éthique d’un romancier (ISBN
2-85399-376-0), Goubier-Robert, Geneviève
(éd.), s. 125-128, Aix-en-Provence 1996.

Grubbe V.: Postmodernismo y novela española.
RIDS 137, s. 22, København 1996.

Jensen E.D.: Enhancing Oral Input by Means of
Interactive Video. CALICO ’96. Annual Sympo-
sium. Institutpublikation 1996, 88-95 s.

Jorn O.: Ironia nel dizionario? Sì, buonanotte! i:
Atti del IV Congresso degli Italianisti Scandi-
navi. Copenaghen, 8-10 giugno 1995, Lihn Jen-
sen, Bente (cur.), s. 213-25, København 1996.

Kjær J.: Anm.: Michelle Szkilnik: L’Archipel du
Graal. Etude de l’»Estoire del Saint Graal«. –
Genève: Droz, 1991. 147 s. (Publications Ro-
manes et Francaises CXCVI). Revue Romane
(ISSN 0035-3906) 31-1, s. 149-150, København
1996.

–: Les Rímur af Tístran og Indíönu (1831) de Si-
gurdur Breidfjörd – une version islandaise du
mythe de Tristan et Iseut. i: Tristan et Iseut: un
thème éternel dans la culture mondiale (Greifs-
walder Beiträge zum Mittelalter; 44. Serie Wo-
dan; Bd. 57) ISBN 3-89492-066-1, Buschinger,
Danielle et Spiewok, Wolfgang (Hrsg.), s. 141-
54, Greifswald 1996.

–: La réception scandinave de la littérature cour-
toise et l’exemple de la »Chanson de Roland« /
»Af Rúnzivals bardaga«. Une épopée féodale
transformée en roman courtois? Romania 114,
s. 50-69, Paris 1996.

–: Tristan og Isalde et Tistran og Indiane: deux ro-
mans populaires danois du XIXe siècle: étude
de réception. i: Tristan – Tristrant: Mélanges
Danielle Buschinger. (Greifswalder Beiträge
zum Mittelalter; 53 (WODAN; Bd. 66)) ISBN 3-
89492-078-5, Crépin, André & Spiewok, Wolf-
gang (Hrsg.), s. 279-298, Greifswald 1996.

–: Anm.: Le roman de Tristan en prose, t. VIII: De
la quête de Galaad à la destruction du château
de la lépreuse. Sous la dir. de Philippe Ménard.

– Genève: Droz, 1995. 407 p. Revue Romane 31,
2, s. 317-319, København 1996.

Kongsdal Jensen O.: Fonetik for franskstuderende
/ Ole Kongsdal Jensen og Oluf M. Thorsen
(ISBN 87-7289-411-3). København 1996, 254 s.

–: Anm.: Nina Catach (dir.): Dictionnaire histo-
rique de l’orthographe française. – Paris: Lar-
ousse, 1995. Revue Romane 31, 2, s. 297-300,
København 1996.

Laffitte M.: Dire et séduire: le verbe baroque et ses
effets dans le Dom Juan de Molière. i: Puissance
du Baroque: les forces, les formes, les rationali-
tés (ISBN 2-7186-0477-8), Bukdahl, Else Marie
& Juhl, Carsten (eds.), s. 55-66, Paris 1996.

Landschultz K.: Hvordan lærer jeg fransk udtale?
2. ændrede opl. (ISBN 87- 570-1250-4). Køben-
havn 1996, 298 s.

Lange H.: Numeri. i: Enciclopedia dell’arte medi-
evale, Di Lella, Giuseppe (et al.) / Romanini,
Angiola Maria (Dir.), s. 1046-1061, Roma 1996.

Lausten P.S.: La Narrativa »debole« di Gianni Ce-
lati. i: Atti del IV Congresso degli Italianisti
Scandinavi. Copenaghen, 8-10 giugno 1995,
Lihn Jensen, Bente (cur.), s. 63-74, København
1996.

Lozovan E.: Blaga, Lucian: Poemele luminii – Ly-
sets digte – Poèmes de la lumière – I carmi della
luce / overs. af Povl Skårup, Titus Barbulesco &
Eugen Lozovan. Forord E. Lozovan (ISBN 87-
90425-56-1). Aalborg 1996, 302 s.

Lund H.P.: Anm. af: Pichois, Claude et Brix, Mi-
chel: Gérard de Nerval. Paris: Fayard, 1995. 504
p. – Gérard de Nerval: Lorely, éd. prép. par Jac-
ques Bony. Paris: José Corti, 1995. (Coll. roman-
tique; 46). Revue Romane (ISSN 0035-3906) 31,
1, s. 154-156, København 1996. 

–: Anm. af Paul Bénichou: Selon Mallarmé. – Pa-
ris: Gallimard, 1995. 420 p. og Serge Meitinger:
Stéphane Mallarmé. – Paris: Hachette, 1995.
280 p. (Portraits littéraires). Revue Romane 31,
2, s. 319-322, København 1996.

–: Anm.: Gustave Flaubert: Pour Louis Bouilhet.
Textes éd. et ann. par Alain Raitt. – Exeter:
Univ. of Exeter Press, 1994. – LIV, 85 s. (Textes
littéraires; 87). Orbis Litterarum 51, s. 65-66,
København 1996.

Lund J.: Anm.: Leiner, Marvin: Sexual politics in
Cuba. Machismo, homosexuality and AIDS. –
Boulder: Westview Press, 1994. – 177 s. NETLA’s
Nyhedsbrev 1, s. 11-12, København 1996.

Mosegaard Hansen M.: ’Eh bien’: marker of com-
parison and contrast. i: Content, expression
and structure: studies in Danish functional
grammar. (ISBN 90-272-3032-3), Engberg-Pe-
dersen, E.; Fortescue, M.; Harder, P.; Heltoft, L.
& Falster Jakobsen, L. (eds.), s. 315-342, Amster-
dam 1996.
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–: Some common discourse particles in spoken
French. i: Le Discours: cohérence et connexion
(ISBN 87-7289-400-8), Skytte, Gunver & Mose-
gaard Hansen, Maj-Britt (udg.), s. 105-149, Kø-
benhavn 1996.

Pedersen J.: L’Illusion comique: aproches du ba-
roque littéraire en France. i: Puissance du Baro-
que (ISBN 2-7186-0477-8), Bukdahl, Else Marie
og Juhl, Carsten (eds.), s. 43-54, Paris 1996.

–: Bienvenue aux participants du séminaire »Co-
hérence et connection«. Etudes Romanes 35, s.
11-14, 1996.

–: Fransk Tekstanalyse: elementær indføring. Kø-
benhavn 1996, 50 s.

Polito P.: A way out of the system (even if no esca-
pe appears at the moment). i: Atti del IV Con-
gresso degli Italianisti Scandinavi. Copenaghen,
8-10 giugno 1995, Lihn Jensen, Bente (cur.), s.
93-107, København 1996.

–: Gustave Flaubert, »Bouvard e Pecuchet, Cano-
vacci, Sciocchezzaio, Dizionario dei luoghi co-
muni, Catalogo delle idee chic«. A cur. di Lea
Caminiti Pennarola. – Milano: Rizzoli, 1992. 2
vol. Revue Romane 31, 2, s. 286-296, Køben-
havn 1996.

Prebensen H.: »Dreyfus og krisen«. Anm. af R. E.
Kaplan: Forgotten crisis: the Fin-de-Siècle Crisis
of Democracy in France. – Oxford: Berg Publ.,
1995. – XII, 211 p. Arbejderhistorie: medd. om
forskn. i arb.bevægelsens historie 3, s. 82-84, Kø-
benhavn 1996.

–: Kildekritik og datamatisk tekstanalyse. Data Hu-
mana 10, s. 36-48, København 1994.

Rasmussen P.: Las conjunctiones de subordina-
cíon y su función de filtro modal. Verba: Anua-
rio Galego de Filoloxía (ISSN 0210-377X) 22, s.
73-124, Santiago de Compostela 1995.

Skytte G.: Per una grammatica della risposta. i: Ita-
liano e dialetti nel tempo. Saggi di grammatica
per Giulio C Lepschy., A cura di Paola Benincà,
Gugielmo Cinque, Tullio De Mauro & Nigel
Vincent, s. 309-321, Roma 1996.

–: Il progetto contrastivo italiano-danese: proble-
matica e metodologia. i: Atti del IV Congresso
degli Italianisti Scandinavi. Copenaghen, 8-10
giugno 1995, Lihn Jensen, Bente (cur.), s. 259-
65, København 1996.

–: Nascita della grammatica ragionata nel ’600:
un confronto tra la »Grammatica« di Benedet-
to Buommattei e la »Grammaire de Port Roy-
al«. i: Italia ed Europa nella linguistica del Ri-
nascimento: confronti e relationi. Vol. 1-2., Ta-
voni, Mirko (cur.), s. 381-89, Ferrara/Modena
1996.

–: »Mr. Bean – på dansk og italiensk«/«Mr. Bean –
in danese e in italiano«: rapport om en empi-
risk undersøgelse/ rapporto su un’indagine

empirica / af Hanne Jansen ... et al. København
1996, 44 s.

–: Translating answers: a case of transparency. Per-
spectives: studies in translatology 1995:2 (ISSN
0907-676X), s. 215-220, København 1996.

–, Mosegaard Hansen M.: Le Discours: cohérence
et connexion. Avant-propos. i: Le Discours: co-
hérence et connexion (ISBN 87-7289-400-8),
Skytte, Gunver & Mosegaard Hansen, Maj-Britt
(udg.), Skytte, Gunver & Mosegaard Hansen,
Maj-Britt (udg.), s. 7-9, København 1996.

–: A propos de l’article d’Anna Sörés: »Rapports
génétiques et typologiques dans l’étude syn-
chronique des langues romanes«, Revue Roma-
ne 30,1, 1995, p. 41-49. Revue Romane 31, 2, s.
282-286, København 1996.

Soelberg N.: Anm.: Igor A. Mel’cuk, André Clas,
Alain Polguère: Introduction à la lexicologie ex-
plicative et combinatoire. – Louvain-la-Neuve:
Editions Duculot, 1995. 256 p. Revue Romane
31, 2, s. 300-305, København 1996.

Strudsholm E.: Due costruzioni pseudorelative. i:
Atti del IV Congresso degli Italianisti Scandi-
navi. Copenaghen, 8-10 giugno 1995, Lihn
Jensen, Bente (cur.), s. 267-76, København
1996.

Sørensen G.: Aristoteles og det etisk-politiske Eu-
ropa-Italien: 1200- 1500. (Arbejdspapir/Work
in progress; 32-96) (ISBN 87-7725- 162-8). Aar-
hus 1996, 21 s.

–: Det lettede sinds eller letsindighedens periode:
Italien 1980-1995. RIDS 135, s. 52, København
1996.

–: Statssubjektets selvbevidsthed: Replik til Tho-
mas Højrup. Arbejderhistorie: tidsskrift for hi-
storie, kultur og politik (ISSN 0107-8461) 1, s.
56-64, København 1996. 

–: Landet, hvor oliventræerne gror. SALT Sær-
nummer, s. 27-29, Aarhus 1996.

–: Anm. af Barbara J. Godorecci: After Machiavel-
li: »re- writing« and the »hermeneutic attitude«.
– West Lafayette (Ind.): Purdue Univ. Press,
1993. – 212 s. (ISBN 1-55753- 045-9). Orbis Lit-
terarum 51, s. 191-194, København 1996.

–: Il repubblicanesimo di Machiavelli nel »Qua-
derni del carcere di Gramsci«. i: Machiavelli po-
litico, storico, letterato. Atti del Convegno inter-
nationale. Losanna: 27-30 settembre 1995, Mar-
chard, Jean-Jacques (a cura di), s. x-x, Roma
1996.

Vasconcelos L.A.: Uma penosa afronta: episódio
da história do município de Lisboa no último
quartel do século XVIII. Olisipo II série; nr. 2, s.
28-33, Lisboa 1996.

Vinther T.: Spanish Input Study: a Report. CALI-
CO ’96. Annual Symposium. Institutpublikation
1996, 257-263 s.
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Waage Petersen L.: Leggerezza e intertestualità
nell’ultimo romanzo di Sciascia: »Una storia
semplice«. i: Atti del IV Congresso degli Italiani-
sti Scandinavi. Copenaghen, 8-10 giugno 1995,
Lihn Jensen, Bente (cur.), s. 83-91, København
1996.[327]

Københavns Universitets Østeuropa-
institut

Historie:
Københavns Universitets Østeuropainstitut blev
oprettet 1992 ved en sammenlægning af Institut
for Slavistik og Øststatsforskning og Institut for
Nygræsk og Balkanistik. Den fysiske sammenlæg-
ning fandt sted inden for rammerne af førstnævn-
te institut, hvis bibliotek i forbindelse med sam-
menlægningen blev ombygget og udvidet.

Studiet af de slaviske landes sprog, kultur og hi-
storie indførtes i Københavns Universitet i 1859,
da det første docentur i slaviske sprog blev opret-
tet. Slavisk Institut blev grundlagt i 1955. Fra 1989
til 1992 bar det navnet Institut for Slavistik og Øst-
statsforskning. Instituttet lå oprindeligt i universi-
tetets Dyrkøbanneks og har siden haft til huse i
Bispetorvannekset (1958-71), i Østervoldkom-
plekset (1971-78) og på Københavns Universitet
Amager i Njalsgade (1978-96). I sommeren 1996
fik instituttet nye og forbedrede lokaleforhold i
Snorresgade 17-19 på Islands Brygge.

Institut for Nygræsk og Balkanistik blev oprettet
i 1984 efter en forsøgsperiode med centerstatus.
Institutdannelsen byggede på Nygræsk Afdeling
under Institut for Klassisk Filologi med tilførsel af
faget balkanistik. Nygræsk afdeling, der blev op-
rettet i 1968, havde fra 1969 til huse i Skindergade
13 og flyttede dernæst til Nørregade 7. I 1979 flyt-
tede Nygræsk Afdeling til Københavns Universitet
Amager sammen med det øvrige institut.

Forskningsvirksomhed:
Instituttets forskning dækker geografisk Rusland/
SNG, Baltikum, de øvrige øst- og centraleuro-
pæiske lande samt Grækenland. Forskningsvirk-
somheden falder hovedsagelig inden for de re-
spektive fagområders tre traditionelle hovedgre-
ne: Lingvistik, kulturhistorie/litteratur, historie/
samfundsfag.

Erik André Andersen er ved at afslutte sit Ph.D.-
projekt »Privatiseringens konsekvenser for den
russiske befolkning i Estland«. Projektet er blevet
gennemført under SHF-forskernetværket »Foran-

dring og Kontinuitet i Rusland, Baltikum og Øst-
europa«.

Juni Søderberg Arnfast arbejder fortsat på en
Ph.D.-afhandling om det politiske sprogs udvik-
ling i Polen i 1980erne.

Hans Bagger har videreført sin forskning i
Ruslands udenrigspolitik under Katharina II. Han
er desuden tilknyttet SHF-forskernetværket »For-
andring og Kontinuitet i Rusland, Baltikum og
Østeuropa«.

Mette Dalsgaard har under SHF-forskningsnet-
værket »Forandring og Kontinuitet i Rusland,
Baltikum og Østeuropa« videreført arbejdet med
Ph.D.-projektet »Litteraturens afsovjetisering i
Rusland og Baltikum«.

Sysse Gudrun Engberg har fortsat arbejdet med
en monografi om det græske gammeltestamentli-
ge lektionar og dermed relaterede palæografiske
og liturgihistoriske problemer. Hun har desuden
forsket i moderne græsk syntaks med henblik på
en ny, revideret udgave af sin græske grammatik.

Alex Fryszman er ved at afslutte projektet
»Søren Kierkegaard og Fjodor Dostojevskij i den
russiske kulturhistorie med særligt henblik på de
nyeste tendenser i russisk filosofi«.

Jørgen Harrit har arbejdet på et manuskript til
en Dansk-Russisk Ordbog, som ventes færdiggjort
i 1997, og har desuden beskæftiget sig med en
række temaer inden for områderne russisk syn-
taks, oversættelse og tekstlæsning.

Per Jacobsen er ved at fuldende sin serbokroa-
tisk-danske ordbog. Han har desuden udarbejdet
o. 125 biografier over østeuropæiske forfattere til
Munksgards forfatterleksikon og en række artikler
om den politisk-økonomiske udvikling i Tjekkiet,
Slovakiet, Ungarn og det tidligere Jugoslavien til
instituttets årbog Øststatus.

Aleksandra Livanova arbejder på en lærebog i
russisk fonetik og har desuden færdiggjort artik-
len »Na norvezjskom jazykovom fronte pereme-
ny«.

Peter Ulf Møller har drevet arkivstudier i
Rusland i forbindelse med projektet »Bering,
Spangberg og de russiske Kamtjatka-ekspeditio-
ner i det 18. århundrede«. Formålet med projek-
tet, der støttes af Carlsbergfondet, er at foretage
en gennemgang af kildematerialet i russiske arki-
ver om de to danske opdagelsesrejsende i russisk
tjeneste og tilvejebringe kopier som forberedelse
til en kritisk kildeudgave. Peter Ulf Møller er des-
uden medlem af SHF-forskningsnetværket »For-
andring og Kontinuitet i Rusland, Baltikum og
Østeuropa«.

Lars Nørgaard har i Det græske Nationalbiblio-
tek i Athen studeret Pio-Vikelas-von Hahn arkivet
med specielt henblik på Jean Pios samarbejde
med de to græske folklorister M. Krispis og G.
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Kontos, henholdsvis Paros og Korfu. Han forbere-
der udgivelser af den del af deres samlinger, som
er indlemmet i det græsk-dansk-østrigske arkiv.
Lars Nørgaard har desuden beskæftiget sig med
den græske romantiker A. Paraschos og dennes
gengivelser af dansk folkedigtning i athenske tids-
skrifter fra perioden 1865-75.

Jens Nørgaard-Sørensen har fungeret som leder
af projektet »Russisk grammatik« under Statens
Humanistiske Forskningsråd. Han har videreført
sin forskning i russiske nominer og har påbegyndt
forskning i komplekse strukturers syntaks. En del
af manuskriptet til den planlagte engelsksprogede
grammatik er blevet udarbejdet. Inden for områ-
det russisk sproghistorie har Jens Nørgaard-Søren-
sen desuden foretaget en præcisering af tidligere
resultater vedrørende udviklingen af aspekt og
tempus i middelalderrussisk (på basis af birke-
barksbrevene fra Novgorod).

Jørn I. Qvonje har i forbindelse med et forsk-
ningssemester i efteråret 1996 revideret og videre-
ført sine historisk-typologiske studier vedrørende
udtryksmåderne for personalpronominal posses-
sor i balkansprogene og i det europæiske sproga-
real. Forstudier til en supplerende undersøgelse
vedrørende samme udtryksmåder i Østersøspro-
gene er nær afslutning. Jørn I. Qvonje har ligele-
des fortsat sine undersøgelser over de albanske
pronominalformers struktur, set i forhold til indo-
europæisk og til balkansprogene, med hovedvæg-
ten på personal- og demonstrativpronominerne.

Tine Roesen har inden for sit Ph.D.-projekt be-
skæftiget sig med Dostojevskijs ungdomsværker og
narratologi og har desuden færdiggjort artiklen
»Time and Telling in the Stories of Tatjana Tolsta-
ja«.

Niels Erik Rosenfeldt har gennemført arkivstu-
dier i Moskva med særligt henblik på at kaste lys
over det hemmelige apparat i Komintern og det
hemmelige »Bureau for International Informati-
on« i det sovjetiske kommunistparti. I forbindelse
med samme projekt har han endvidere søgt at
kortlægge systemet af »særafdelinger« inden for
den sovjetiske statssikkerhedstjeneste i Stalin-ti-
den. Projektet gennemføres under SHF-forsk-
ningsnetværket »Forandring og Kontinuitet i Rus-
land, Baltikum og Østeuropa«. Herudover har
Niels Erik Rosenfeldt især beskæftiget sig med den
aktuelle inden- og udenrigspolitiske udvikling i
Rusland og med sikkerhedspolitiske problemer
generelt.

Sophia Scopetea har arbejdet med en række
Søren Kierkegaard-temaer og har desuden gen-
nemført en undersøgelse af Georg Sarandaris-ar-
kivet.

Jens Skov-Larsen har som led i en tjekkisk-dansk
kontrastiv undersøgelse arbejdet med analyser af,

hvordan fremtid udtrykkes i parallelle tjekkiske og
danske tekster. Han har afsluttet arbejdet med en
Tjekkisk-Dansk Grundordbog (s.m. Rudolf Kude-
ra) og har endvidere beskæftiget sig med den ak-
tuelle samfundsudvikling i Tjekkiet og Slovakiet.

Krzysztof Stala arbejder fortsat med projektet
»The Idea of Modernity in the Polish Culture –
20th Century« og har desuden skrevet om Witold
Gombrowicz.

Erik Thau-Knudsen har foretaget forstudier til
sit arbejde om futurumudtrykkene i balkanspro-
gene med særligt henblik på makedonsk. Des-
uden har han beskæftiget sig med den bestemte
artikel på albansk og østsydslavisk.

Peter Vejleskov arbejder videre med afhandlin-
gen »En tekstkritisk udgave af APOKOPOS – med
indledning, kommentar og index verborum«.

Udgivervirksomhed og andre faglige hverv:
Instituttet udgiver tre skriftrækker: »Studier«,
»Materialer« og »Rapporter«. Medlemmer af
skriftrækkeudvalget er Peter Ulf Møller, Lars Nør-
gaard, Jens Nørgaard-Sørensen, Niels Erik Rosen-
feldt og Per Jacobsen, som tillige er sekretær for
udvalget.

Instituttet udgiver desuden årbogen »Øststa-
tus«, der behandler den politiske, økonomiske og
kulturelle udvikling i Rusland, de andre SNG-sta-
ter, de baltiske lande, de øvrige øst- og centraleu-
ropæiske lande samt Grækenland. Redaktør af
»Øststatus 1995« (udg. 1996) er Per Jacobsen.

Peter Ulf Møller er medlem af et udvalg under
Forskningsministeriet vedrørende tværvidenska-
belig forskning inden for humaniora. Jens Nør-
gaard-Sørensen har fungeret som fagkyndig ved
evaluering af uddannelsen i russisk ved Stock-
holms Universitet. Niels Erik Rosenfeldt er med-
lem af bestyrelsen for Dansk Udenrigspolitisk In-
stitut (DUPI) og af styringsgruppen under Rigsar-
kivet til lokalisering af danica i russiske arkiver.

Danmarks Nationalleksikon:
Følgende medarbejdere virker som konsulenter
ved Danmarks Nationalleksikon: Hans Bagger:
Øst- og Centraleuropas historie. Rolf H. Christen-
sen: Slaviske og baltiske sprog. Sysse Gudrun Eng-
berg: Byzantinsk og nygræsk litteratur. Per Jacob-
sen: Litteratur i de østeuropæiske lande bortset
fra Eks-USSR. Jørn I. Qvonje: Balkan.

Følgende medarbejdere er bidragydere: Hans
Bagger: Øst- og Centraleuropas historie. Mette
Dalsgaaard: Russisk litteratur. Per Jacobsen: Det
tidligere Jugoslaviens litteraturer og ungarsk litte-
ratur. Lars Nørgaard: Byzantinsk og moderne
græsk historie samt moderne græsk litteratur. Jens
Nørgaard-Sørensen: Østeuropæiske lingvistbio-
grafier samt østslaviske sprog. Jørn I. Qvonje: Al-
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bansk og bulgarsk sprog og litteratur samt diverse
lingvistiske emner inden for arealtypologi og den
balkanske latinitet. Niels Erik Rosenfeldt: Sovjetu-
nionens historie 1917-45. Jens Skov-Larsen: Tjek-
kisk og slovakisk litteratur.

Kongresser og rejser:
Mette Dalsgaard har været på studierejser til Hel-
sinki, Skt. Petersborg, Moskva, Tallinn og Vilnius i
forbindelse med sit Ph.D.-projekt og har desuden
deltaget i en konference i Minsk om kulturen og
statsmagten i de postkommunistiske samfund.

Hans Bagger har deltaget i den internationale
konference »Katharina II. Russland und der Auf-
geklärte Absolutismus« i Eutin med foredraget
»Die Bedeutung des Ostseeraums für die russi-
sche Aussenpolitik«.

Sysse Gudrun Engberg har deltaget i et interna-
tionalt symposium om byzantinsk musik i Hernen,
Holland, med foredraget »Greek Ekphonetic
Neume Lists«.

Alex Fryszman har deltaget i en international
konference i København om »Kierkegaard and
the Meaning of Meaning it«.

Peter Ulf Møller har deltaget i tre internationa-
le konferencer i hhv. Birmingham, Oslo og Halle
med foredragene »Gender in Russian History and
Culture«, »A Centenary of Slavic Studies in Nor-
way« og »Ungeduld und Verzweiflung: Georg Wil-
helm Steller und die Erforschung von Sibirien
und Alaska«.

Lars Nørgaard har været på studierejse til
Athen.

Jens Nørgaard-Sørensen har holdt gæstefore-
læsninger på de slaviske institutter ved Moskvas
Statsuniversitet, Lunds Universitet, Uppsala Uni-
versitet, Stockholms Universitet, Universität Kiel
og Aarhus Universitet. Han har desuden holdt fo-
redrag på fællesseminaret under SHF-projektet
»Lingvistik og Fremmedsprog«.

Niels Erik Rosenfeldt har været på studierejse til
Moskva med særligt henblik på arkivarbejde og
har desuden holdt foredrag om Stalins hemmeli-
ge apparat og den udenrigspolitiske beslutnings-
proces på en international konference, afholdt af
Det norske Institut for Forsvarsstudier i Oslo.

Sophia Scopetea har været på studierejse til He-
raklion på Kreta.

Jens Skov-Larsen har været på to studieophold
ved Karlsuniversitetet i Prag i forbindelse med sin
dansk-tjekkiske kontrastive undersøgelse.

Erik Thau-Knudsen har været på studierejser og
arbejdsbesøg på Det Makedonske Videnskabernes
og Kunsternes Akademi i Skopje, Seminar for Al-
bansk Sprog, Litteratur og Kultur i Tirana, Univer-
sität Hamburg, University of Chicago og Det russi-
ske Videnskabernes Akademi i Moskva.

Peter Vejleskov har deltaget i den Internationa-
le Byzantinistkongres på Københavns Universitet.

Informationsvirksomhed m.v.:
Som i de forudgående år har instituttets medar-
bejdere i betydeligt omfang formidlet viden og
forskningsresultater til offentligheden, f.eks. i fo-
redragsform, gennem artikler og kommentarer i
nyhedsmedierne og ved undervisning på æbent
Universitet og på Folkeuniversitetet.

Niels Erik Rosenfeldt

Stab:
VIP:
Arnfast, Juni Søderberg: Amanuensis; Bagger,
Hans Bach: Lektor; Christensen, Rolf Hardy:
Forskningsstip.; Dalsgaard, Mette Lise: Ph.D.-stu-
derende; Engberg, Sysse: Lektor; Harrit, Jørgen:
Lektor; Jacobsen, Per: Lektor; Lind, Natalia Okho-
tina: Forskningsadj.; Livanova, Aleksandra N.:
Amanuensis; Møller, Peter Ulf: Lektor; Nørgaard,
Lars: Lektor; Nørgård-Sørensen, Jens: Lektor;
Qvonje, Jørn Ivar: Lektor; Roesen, Tine: Ph.D.-stu-
derende; Rosenfeldt, Niels Erik: Lektor; Skov-Lar-
sen, Jens: Lektor; Stala, Krzysztof: Adjunkt; Thau-
Knudsen, Erik: Ph.D.-studerende; Vejleskov, Peter:
Ph.D.-studerende.

TAP:
Bronstein, Peter: Akademisk arbejder; Hede-An-
dersen, Annemarie: Overassistent; Nielsen, Marle-
na Agnieszka: Kontorassistent; Nærvig-Jensen,
Margarita: Overassistent; Wasehuus, Inge Birgitte:
Overassistent.

Publikationer:
Bagger H.: Datsko-russkie otnosenija v XVIII veke.

i: Danija i Rossija – 500 let., Svend Aage Chri-
stensen, Henning Gottlieb, s. 62-84, Moskva
1996.

Jacobsen P.: Ex-Jugoslavien-fred i sigte? i: Øststatus
1995, Per Jacobsen, s. 117-133, København
1996.

–: Ungarn – økonomiske trængsler. i: Øststatus
1995, Per Jacobsen, s. 112-116, København
1996.

–: Slovakiet – Meciar igen. i: Øststatus 1995, Per Ja-
cobsen, s. 106-111, København 1996.

–: Tjekkiet – Fuld kraft fremad. i: Øststatus 1995,
Per Jacobsen, s. 100-105, København 1996.

Møller P.U.: Kakie oni-russkie?/k istorii datskogo
mentaliteta. i: Danija i Rossija – 500 let, Svend
Aage Christensen, Henning Gottlieb, s. 104-
131, Moskva 1996.

Nørgaard L.: Argonauternes hjemkomst-græske
flygtningeproblemer. i: Øststatus 1995, Per Ja-
kobsen, s. 151-157, København 1996.
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–: Jean Pio og begyndelsen på de nygræske studier
i Danmark. Porfyras 78, s. 375-392, Korfu 1996.

Nørgård-Sørensen J.: Det russiske substanstivs
grammatiske kategorier:Principper for beskri-
velse. i: Ny forskning i Grammatik. Fællespubli-
kation 3. Kollekollekollokviet, Herslund, Micha-
el, s. 153-171, Odense 1996.

–: Russian Studies in Denmark. Russian Linqui-
stics Vol. 20, No. 1, s. 47-51, Dorrtrecht 1996.

Roesen T.: Time and Telling in the Stories of
Tat’jana Tolstaja. Scando-Slavica 42, s. 117-134,
Copenhagen 1996.

Rosenfeldt N.E.: »Istorija gosudarstva datskogo«
Ljudviga Kholberga kak orudie kritiki russkogo
obsjtjestva. i: Danija i Rossija – 500 let, Svend
Aage Christensen, Henning Gottlieb, s. 175-96,
Moskva 1996.

–: Rusland – fortsat signalforvirring. i: Øststatus
1995, Per Jakobsen, s. 9-27, København 1996.

Scopetea S.: Becoming the Flute, Socrates and the
Reversal of Values in Kierkegaard’s Later Work.
Kierkegaardiana 18, s. 28-43, København 1996.

Skov-Larsen J.: Slovakiet 1994. i: Aktuellt från
Tjeckien och Slovakien = Tjeckiska och Slova-
kiska Röster nr. 43, Miloslava Slavícková, s. 79-
86, Stockholm 1996.

–: Slovakiet 1993. i: Aktuellt från Tjeckien och Slo-
vakien = Tjeckiska och Slovakiska Röster nr. 43,
Miloslava Slavícková, s. 72-78, Stockholm 1996.

–: Tjekkiet 1994. i: Aktuellt från Tjeckien och Slo-
vakien = Tjeckiska och Slovakiska Röster nr. 43,
Miloslava SlavÏcková, s. 61-68, Stockholm 1996.

–: Tjekkiet 1993. i: Aktuellt från Tjeckien och Slo-
vakien = Tjeckiska och Slovakiska Röster nr. 43,
Miloslava Slavícková, s. 55-60, Stockholm 1996.

–, Kudera R.E.: Tjekkisk-Dansk grundordborg.
København 1996, 104 s.
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Ikke-europæiske sprog

Carsten Niebuhr Instituttet for
nærorientalske studier

Forskningsvirksomhed:
Carsten Niebuhr Instituttet omfatter seks afdelin-
ger hvis arbejde geografisk dækker området fra
Iran til Middelhavet og Nordvestafrika og fra det
Indiske Ocean til Sortehavet; tidsmæssigt arbejdes
der ved instituttet med et spænd der rækker fra
nogle af menneskehedens allertidligste bosættel-
ser over højkulturerne i Ægypten, Mesopotamien
og Persien og fra de middelalderlige islamiske sta-
ter til nutidens Mellemøsten. Sproglige, historiske
og samfundsmæssige emner omfattes af institut-
tets arbejde. Fakultetet har henlagt den genoptag-
ne undervisning i tyrkisk til CNI.

1. Afrikansk afdeling
1.1 Redaktion af Ghabdouane Mohamed: Lev-
nedsbeskrivelse (tuaregisk, Ayr dialekt, Niger)
med fransk oversættelse afsluttet. Manuskriptet i
trykken (Karl-G. Prasse).

1.2 Revision Ghoubeïd Alojaly og Karl-G. Prasse:
Lexique touareg-français (1980, Niger-dialekter-
ne) afsluttet. Bevilling til udgivelse søges (Karl-G.
Prasse).

1.3 Korrektur af Karl-G. Prasse og Hans Ritter
(München): Deutsch-tuareg ethnographisches
Wörterbuch afsluttet. Udgivelse forestående
(Karl-G. Prasse).

1.4 Påbegyndt udvidet udgave af Ghoubeid Alojaly
og Karl-G. Prasse: Lexique touareg-français (1997,
Niger-dialekterne). Planlagt til udgivelse år 2000 –
Dictionnaire touareg-français. Støttes af Carls-
bergfondet.

1.5 Påbegyndt redaktion af Ghabdouane Moha-
med: Tuaregiske folkeeventyr i Ayr-dialekt (Niger)
(Karl-G. Prasse).

2. Assyriologisk afdeling
2.1 En faghistorisk undersøgelse af studiet af den
Nære Orients oldtid, hvor disciplinernes (Assyrio-
logi og Nærorientalsk arkæologi) opståen og ud-
vikling anskues i et bredt åndshistorisk perspektiv
(Mogens Trolle Larsen).

2.2 Det oldassyriske handelssamfund. Der sigtes

på at producere en samlet fremstilling af dette ver-
dens ældste kommercielle bystats-system i bog-
form (Mogens Trolle Larsen).

2.3 Det nyassyriske imperium. I fortsættelse af den
netop afsluttede bog »Gudens skygge. Det assyri-
ske imperiums historie« (Gyldendal, maj 1997) ar-
bejdes på en engelsk-sproget fremstilling i bog-
form. Dette sker bl.a. som forberedelse til en plan-
lagt konference i København ved Videnskabernes
Selskab i 1998 med temaet »Expansion and Explo-
itation: Empires in the ancient Near East« (Mo-
gens Trolle Larsen).

2.4 Oversættelse af Gilgamesh-eposet og Enuma
elish til dansk, i samarbejde med Ulla Koch-
Westenholz. Projektet er afsluttet, manuskriptet
indgivet til trykning i november. Bogen forventes
at udkomme april 1997 (Aage Westenholz).

2.5. Videre arbejde med publikation af oldakkadi-
ske tekster fra Nippur (Aage Westenholz).

3. Iransk afdeling
3.1 Fortsat arbejde med jødisk-persiske tekster og
deres leksikografiske og religionshistoriske betyd-
ning, i øjeblikket den religionshistorisk eneståen-
de Daniel Apokalypse. Desuden arbejde med en
armensk fabelsamling og den oldkirkelige Physio-
logos (Jes Asmussen).

3.2 Sidste finpudsning af Persisk-dansk ordbog,
som nu ligger hos Gyldendal og venter på udgivel-
se (Fereydun Vahman).

4. Nærorientalsk afdeling
4.1 Tidlig-ægyptiske hytter og baldakiner: Fortsat
bearbejdelse af de træ- og sivbygninger som er af-
bildet i prædynastisk og arkaisk tid samt i Gamle
Rige (Evelyn Oldenburg).

4.2 Bearbejdning og udgivelse af arkæologiske
fund fra Tell Mashnaqa (Syrien) samt videre forsk-
ning i Ubaid-periodens betydning for udvikling af
komplekse samfund i Vestasien, herunder redige-
ring af bidrag fra specialister (menneskelevn, dy-
reknogler m.m.) (Ingolf Thuesen).

4.3 Videre bearbejdning af arkæologiske fund fra
Tell Shemshara (de hurritiske perioder) (Ingolf
Thuesen).

4.4 Udarbejdelse af forlæg til udstilling fra Tell
Mashnaqa (Syrien) på henholdsvis Deir es Zor
museet og ved en vandreudstilling (Damaskus og
Aleppo). Udstillingerne er blevet til som internati-
onalt samarbejde mellem Det syriske Antikvitets-
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væsen, Freie Universität Berlin og Institut Françai-
se, Damaskus (Ingolf Thuesen).

5. Semitisk afdeling
5.1 Beskrivelse af islamiske astrolabier i Skandi-
navien (med K. Møller Pedersen, Århus) (C. Toll).

5.2 Fortsat undersøgelse af al-Hamdânîs astrologi-
ske værk Sarâ’ir al Hikma (C. Toll).

5.3 Bearbejdelse af teknisk terminologi i al-Ham-
dânis K. al-Gawharatayn (med F. H. Forestier, Nan-
tes, og F. Falkenberg, Göteborg) (C. Toll).

5.4 Fortsat undersøgelse af de aramæiske ideo-
grammer i middelpersisk (med B. Utas, Uppsala)
(C. Toll).

5.5 Udgivelse af en beretning om en svensk mi-
nisters audiens i Konstantinopel 1825 med sprog-
lige noter (C. Toll).

5.6 Artikler om semitiske sprog m.m. i Danmarks
Nationalleksikon (C. Toll).

5.7 Fortsatte studier af papyri til belysning af de so-
ciale og økonomiske relationer mellem kristne, jø-
der og muslimer i kalifatet ca. 700 til ca. 1100 (Jør-
gen Bæk Simonsen).

5.8 Fortsatte studier i den islamiske traditions de-
finition af begrebet »det retfærdige samfund«
med henblik på en idehistorisk afklaring af isla-
misternes forhold til fascismen (Jørgen Bæk Si-
monsen).

5.9 Færdiggjort oversættelse af al-Sha’rani, al-
Anwar al-Qudsiya (i uddrag) til en nyudgave af
Verdensreligionernes hovedværker (S. Sønder-
gaard).

5.10 Artikler til Den Store Danske Encyklopædi
(hovedsageligt arabiske forfattere (Svend Sønder-
gaard).

5.11 Afsluttende arbejde med henblik på færdig-
gørelse af afhandlingen: »The Politics of Avant-
Garde, Political Messianism and the Hebrew-Zio-
nist Revolution. Uri Zwi Greenberg the poet of
the fractured politics and poetics of extremity. His
writings in Eretz Israel between the two World
Wars« (Judith Winther).

5.12 Fortsat arbejde med bogen om Martin Bu-
bers lære, bestilt af forlaget Anis i serien: »Det 20.
århundredes store filosoffer« (Judith Winther).

6. Ægyptisk afdeling
Undervisning i forårssemestret er blevet varetaget
af lektorvikar Lise Manniche, Ph.D.

6.1. Papyrussamlingen. Det af Carlsbergfondet
støttede internationale projekt med henblik på
publicering af de demotiske papyri i CNI’s sam-
ling er fortsat med cand.phil. Bente Holmen som
medarbejder.

6.2 Fortsat arbejde med begrebet bwt, som beteg-
ner alt det der var forbudt, urent osv. i oldtidens
Ægypten (Paul John Frandsen).

6.3 Fortsat arbejde med at undersøge brugen af
metaforer i klassifikationer af omverdenen inden-
for genstandsområderne ægyptisk kunst og ægyp-
tisk sprog. Det er et delprojekt til det omfattende
arbejde med at undersøge ægypternes kategorise-
ring (bwt-projektet) (Paul John Frandsen).

Forskningsprojekter:

Fondsstipendiater:
Jesper Eidem – projekt: Undersøgelse af sociale,
politiske og etniske forhold i de mellemste Zagros
bjerge i oldtiden (ca. 3500-500 f.v.t.) og i tilknyt-
ning hertil fortsat arbejde med udgivelse af de old-
babylonske breve fundet i Tell Shemshara.

Mahmoud Issa – projekt: Loubieh – a village in
the Middle East, consequences and perspectives
in cultural meeting.

Claus V. Pedersen – projekt: Novellen som
bærer af den moderne, iranske bevidsthed.

Jakob Skovgaard-Petersen – projekt: Kulturmø-
de – Mellemøsten. Drusisk religion og identitet
under og efter den libanesiske borgerkrig. Længe-
re ophold i Libanon.

Kim Ryholt – projekt: Bearbejdelse af knap 200
fragmentariske kontrakter, såkaldte »self-dedica-
tions«, fra Soknebtunis tempel-arkiv i Faijum.

Henrik Kaufmann Sørensen – projekt: Kultur-
møde – Mellemøsten Spændingsfeltet mellem for-
nuft og mystik: Islamisk erkendelseslære i sam-
menlignende perspektiv.

Ulla Koch Westenholz – projekt: Bearbejdelse
og udgivelse af udvalgte babylonske levervarsels-
tekster.

Ph.D.-stipendiater:
Tine Bagh – projekt: Levantine Painted Pottery
and other Middle Bronze Age pottery types found
in Tell el-Dab’a in Egypt. Distribution and impor-
tance in Egypt and the Levant.

Charlott Hoffmann Jensen – projekt: Terrakot-
tafigurinen og relieffer fra Mesopotamien og Le-
vanten.
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Michael Irving Jensen – projekt: »Islamiske
»neo-fundamentalisters« politiske strategi – belyst
empirisk ud fra en analyse af islamiske sociale in-
stitutioner i Gaza-Striben.

Lea Rehhoff Kaliszan – projekt: The relations-
hip between society and technological develop-
ment in the ancient Near East. Orlov fra Ph.D-stu-
diet for at undervise på CNI.

Heidi Laura – projekt: Ashkenazisk intellektuel
kultur i det 14. århundrede: Brydning og nyska-
belse i den tyske kabbalist Menahem Ziyyoni’s
tænkning.

Lene Kofoed Rasmussen – projekt: Kvindedis-
kurser i Mellemøsten: Perspektiver for forandring
i kønsrelationerne i den mellemøstlige samfunds-
debat. I efteråret orlov fra Ph.D.-projektet for at
forestå undervisning på CNI.

Ellen Wulff – projekt: Moderne arabisk sprog.
En gengivelse af talesprog i moderne arabisk pro-
sa. En undersøgelse baseret på Emily Nasrallahs
forfatterskab.

Anne-Grete Öker – projekt: Dansk-tyrkisk sprog-
kontakt. En undersøgelse af bilinguale tyrkisk-dan-
ske børns sprogudvikling på tyrkisk i en dansk kon-
tekst.

Udgravninger:
Jesper Eidem har organiseret og ledet den fortsat-
te udgravning af Tell Jurn Kabir i det nordlige Sy-
rien, maj-juni (projektet finansieres af Carls-
bergfondet).

Lea Rehhoff Kaliszan foretog en tur til en PPNB
udgravning i Israel for at indsamle det sidste mate-
riale til en analyse.

Kongresdeltagelse, gæsteforelæsninger, forsk-
ningsrejser:
Tine Bagh deltog i symposiet »The Synchroniza-
tion of Civilizations in The Eastern Mediterranean
during the Second Mellenium B. C.« i Langenlois
i Østrig.

Jesper Eidem holdt en prøveforelæsning ved
Wiens Universitet i november.

Geoff Emberling holdt foredrag ved det årlige
møde i »The American Anthropological Associati-
on i San Francisco.

Paul John Frandsen har deltaget med et fore-
drag i et internationalt symposium i Leiden og har
holdt gæsteforelæsning på Université Catholique
de Louvain-la-Neuve. Deltog i Carsten Niebuhr In-
stituttets ekskursion til Berlin, 12. – 16. december.

Mahmoud Issa har foretaget forskningsrejser til
Palæstina, Israel, Jordan og London for at samle
dokumentation og interviews med beboere fra
Loubieh til sit forskningsprojekt.

Michael Irving Jensen har deltaget i 2 by-semi-
narer i henholdsvis Aarhus og København. Delta-

gelse i International konference i Oslo i novem-
ber om »Citizenship and the State in the Middle
East«, samt deltagelse i seminar i Magleås primo
december om »Religious Minorities in the Middle
East«. Holdt foredrag udenbys i Dansk Ungdoms
fællesråd om Civil Society i Mellemøsten og har
været på forskningsrejse i Gaza-Striben december.
Mogens Trolle Larsen har tilbragt efteråret i
Oxford for at arbejde med det nyassyriske imperi-
um, og deltog i september med et foredrag i en
konference arrangeret af British Museum.

Heidi Laura deltog i The European Association
for Jewish Studies’ sommer-kollokvium »Medieval
Jewish Bible Exegesis« i Oxford.

Stephen Lumsden deltog i det årlige symposi-
um for udgravninger og kortlægning i Ankara,
Tyrkiet.

Lise Manniche har holdt foredrag i den svenske
ægyptologiske forening og deltaget i et seminar
for gymnasieskolelærere i Vissenbjerg.

Claus Pedersen har holdt foredrag om »Iran før
og nu« på Kunstakademiet.

Jakob Skovgaard-Petersen har været på forsk-
ningsrejse til Beirut, Libanon. Har deltaget i den
europæiske Mellemøstkonference i Aix-en-Pro-
vence (juli) og den skandinaviske religionssociolo-
giske kongres i Lund (august). Har været gæste-
forelæser ved Det tyske Forskningsinstitut i Beirut,
ved Det juridiske Fakultet i København samt ved
Det svenske Forskningsinstitut i Istanbul. Har
været arrangør af og givet et foredrag ved et inter-
nationalt seminar »The Reconstruction of Beirut«
afholdt på Holmen i København, som et led i
SHF’s række af seminarer om mellemøstlige by-
samfund.

Lene Kofoed Rasmussen har afholdt fore-
læsning på Nationalmuseet og »På-vej-hjem« fore-
læsning på KU.

Kim Ryholt har deltaget i den 6. internationale
Kongres for Demotiske Studier i Kairo, og har stu-
deret de demotiske papyri på Vitelli Instituttet i Fi-
renze og det Ægyptiske Museum i Berlin.

Jørgen Bæk Simonsen har deltaget i en konfe-
rence i Granada om »The Arab-Muslim World«,
en konference i Berlin om »Muslims in Europe«,
en konference arrangeret af Udenrigsministeriet
om »Islam in a changing World«, og foretog i ok-
tober-november en forskningsrejse til Oman, Ba-
hrain, Kuwait og Saudi-Arabien for at indsamle
materiale til belysning af de forskellige politiske
systemer på Den Arabiske Halvø.

Ingolf Thuesen har deltaget i åbningen af Deir
ez Zor Museet efter invitation.

Christopher Toll har gæsteforelæst ved universi-
teter i Aarhus og Lund. Har deltaget med en fore-
læsning i konferencen »The military orders, wel-
fare and warfare« ved University of London.
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Fereydun Vahman har holdt foredrag på en
konference arrangeret af World Zoroastrian Orga-
nization med emnet »The Influence of Zoro-
astrianism on Islamic Theology in Iran«.

Aage Westenholz har holdt gæsteforelæsning
om »Assyriology and Archaeology – Friends or
Enemies?« ved Orientalisches Seminar der Uni-
versität Freiburg im Breisgau og afholdt en fore-
læsningsrække over den oldakkadiske periodes hi-
storie og kulturelle forhold og dermed forbundne
problemer ved Universitetet i Bern. Deltagelse i
Carsten Niebuhr Instituttets ekskursion til Berlin
12. – 16. december.

Ulla Koch Westenholz har haft to studieophold
ved British Museum i London, og studieophold
ved Seminar für Sprachen und Kulturen des Vor-
deren Orients Ruprecht-Karls-Universität i Hei-
delberg og Staatliche Museum i Berlin.

Judith Winther har været på en forskningsrejse i
efteråret til Johns Hopkins Universitetet i USA for
at samle materiale til at fuldende en disputats.

Anne-Grete Öker har deltaget i »VIIth Interna-
tional Congress for the study of Child Language« i
Istanbul i juli og i »VIIIth International Conferen-
ce on Turkish Linguistics« i Ankara i august.

Udgivervirksomhed:
Jes Asmussen har virket som fagkonsulent og for-
fatter ved Den Store Danske Encyklopædi og som
medlem af Det videnskabelige Råd samt lavet re-
daktionelt arbejde for Temenos, Acta Orientalia
og Orientalistische Literaturzeitung.

Paul John Frandsen har fortsat arbejdet som re-
daktør af CNI-Publications.

Heidi Laura er redaktør af tidsskriftet »Udsyn:
Tidsskrift om Jødisk Liv, Israel og Mellemøsten«.

Lise Manniche har redigeret tidsskriftet »Papy-
rus« udgivet af Dansk Ægyptologisk Selskab.

Jørgen Bæk Simonsen har virket som fagkonsu-
lent ved Den Store Danske Encyklopædi for områ-
derne »Islam« og »Den arabiske verden – historie«
og har sammen med Anders Jerichow og Henriet-
te Rald fra DUPI redigeret bogen »Islam in a
changing World«, der udkommer 1997.

Udstillinger:
Charlott Hoffmann Jensen og Lea Rehhoff Kali-
szan arrangerede i forbindelse med Kulturby-96
en udstilling på Københavns Universitet om »Civi-
lisationens Fundamenter. En udstilling om dansk
arkæologi i Syrien og Jordan«.

Charlott Hoffmann Jensen arrangerede en ud-
stilling på Glyptoteket »Glimt af den nære Orients
Oldtid. Mesopotamisk kunst fra en dansk pri-
vatsamling«.

Jørgen Bæk Simonsen har deltaget i planlæg-
ningen af Islam-udstillingen på Nationalmuseet

med titlen »Sultan, Shah og Stormogul. Den isla-
miske verdens kultur og historie«.

Kollegiale organer:
Paul John Frandsen er fortsat medlem af Publika-
tionsudvalget ved Det humanistiske Fakultet.

Jørgen Bæk Simonsen har deltaget som repræ-
sentant for Det humanistiske Fakultet i et tværfa-
kultært udvalg om »Nord-Syd«.

Mogens Trolle Larsen er medlem af bestyrelsen
for Det danske Institut i Damaskus.

Jørgen Bæk Simonsen har været med i bedøm-
melsesudvalget for to licentiat-afhandlinger indle-
veret ved Aarhus Universitet.

Svend Søndergaard har været formand for be-
dømmelsesudvalg vedr. lektorat i arabisk sprog og
dialektik.

Ingolf Thuesen har været studieleder ved CNI
og medlem af ADB-udvalget.

Christopher Toll har været medlem af bedøm-
melsesudvalg af doktorafhandlinger om islamisk
ret, spansk, arabisk – hebraisk poesi, Ph.D.-af-
handling i arabisk zoologi, lektorat i tyrkisk og ad-
junktur i islamologi.

Anden virksomhed:
Mogens Trolle Larsen har sammen med professor
Mario Liverani og andre internationale forskere
dannet »Workshop on Ancient Near Eastern Hi-
story«, der skal arrangere en konference i Køben-
havn 1998 om oldtidens imperier i den Nære Ori-
ent.

Jørgen Bæk Simonsen har været med i planlæg-
ningen af en stor international konference af-
holdt af Udenrigsministeriet i juni måned 1996
under titlen »Islam in a Changing World«.

Carsten Niebuhr Instituttet arrangerede i for-
året 1996 en forelæsningsrække i tilknytning til
Nationalmuseets store Islam-udstilling.

Carsten Niebuhr Instituttet afholdt i foråret
1996 en forelæsningsrække der fokuserede på kul-
turen i det moderne Tyrkiet.

Jørgen Bæk Simonsen har gennem 1996 været
ansvarlig for en bevilling til MØ-netværket fra Sta-
tens Humanistiske Forskningsråd. Netværket af-
holdt i 1996 tre internationale seminarer: »Wo-
men, Culture & Modernity in Middle Eastern So-
cieties. Are Women to Culture as Men to Moderni-
ty » (februar), »Water in the Middle East. A Sour-
ce of Conflict or Cooperation?« (august) og »Reli-
gious Minorities in the Arab Middle East« (decem-
ber).

Anne-Grete Öker har haft orlov fra sit forsk-
ningsprojekt i perioderne 1.2. – 31.5. og 1.9. –
31.12.1996 for at undervise på tyrkiskstudiet samt
for at udbygge den tyrkiske samling på Carsten
Niebuhr Instituttet og opbygge en moderne tyr-
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kisk og tyrkisk-kurdisk samling på Det kongelige
Bibliotek.

Ekskursioner:
Carsten Niebuhr Instituttet har i december 1997
gennemført en ekskursion for studerende ledsa-
get af tre lærere til Berlin for at besøge Museerne
i Berlin.

Institutleder Jørgen Bæk Simonsen

Stab:
VIP:
Alster, Bendt: Ekstern lektor; Asmussen, Jes Peter:
Professor; Bagh, Tine: Ph.D.-studerende; Braae,
Christel: Forskningsass.; Blichfeldt, Jan Olav: Eks-
tern Lektor; Bæk Simonsen, Jørgen: Lektor; Ei-
dem, Jesper: Forskningsstip; Emberling, Geoff:
Amanuensis; Frandsen, Paul John: Lektor; Issa,
Mahmoud-Youssef: Forskningsadj; Jensen, Char-
lott Hoffmann: Ph.D.-studerende; Jensen, Michael
Irving: Ph.D.-studerende; Kaliszan, Lea: Ph.D.-stu-
derende; Larsen, Mogens Trolle: Lektor; Laura,
Heidi: Ph.D.-studerende; Lumsden, Stephen:
Amanuensis; Manniche, Lise: Lektorvikar; Olden-
burg, Evelyn: Lektor; Pedersen, Claus Valling:
Forskningsass.; Prasse, Karl-Gottfried: Lektor;
Rasmussen, Lene Kofoed: Ph.D.-studerende;
Roed-Salomonsen, Børge Hugo: Ekstern lektor;
Ryholt, Kim Steven Bardrum: Forskningsass.;
Schatz-Tenser, Frida: Amanuensis; Skovgaard-Pe-
tersen, Jakob: Forskningslektor; Søndergård,
Svend Maan: Lektor; Sørensen, Henrik Kaufmann:
Ph.D.-studerende; Thuesen, Ingolf: Lektor; Toll,
Carl Christopher: Professor; Vahman, Fereydun:
Lektor; Westenholz, Christian Felix: Lektor;
Westenholz, Ulla S: Forskningsstip.; Winther, Ju-
dith: Lektor; Wulff, Ellen Susanne: Ph.D.-stude-
rende; Ærøe, Eva Richter: Lektor; Øker, Anne Gre-
te: Ph.D.-studerende.

TAP:
Fosdal, Åse Marie: Teknisk tegner; Skærbo, Lis Ta-
kot: Overassistent; Zeeberg, Anne Veronica: Over-
assistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Provencal, Philippe: Enquête lexicographique sur

les noms d’animaux en arabe. A lexicographic
survey of Arabic animal names.

Specialer:
Fenger, Mette: Alaviterne i Syrien – en minoritet

ved magten?
Illum, Thomas: Towards a New Arab Thought –

Nasserism, Development and Democracy.
Morling, Aase: Yusuf Idris’s dramaer med særligt

henblik på dramaets samfundskritiske funktion.

Publikationer:
Andersen M.: Striden mellem Horus og Seth. Pa-

pyrus 2, s. 9, København 1996.
Asmussen J.P.: A Select List of Words from the Va-

tican Judaeo-Persian Pentateuch (Genesis).
Pádyávand. Judeo-Iranian and Jewish Studies
Series Vol. I, s. 151-167, Costa Mesa, California
1996.

Bæk Simonsen J.: Den arabiske nationalismes vug-
ge? SFINX 2, s. 102, 1996.

–: Islam, muslim og det folkekirkelige Danmark.
Kritisk Forum for Praktisk Teologi 65, s. 77, Kø-
benhavn 1996.

Christiansen C.C., Rasmussen L.K.: Kvindelige
islamister og postkolonialisme: muslim først, så
kvinde. Kvinder, Køn & Forskning 4, s. 45-46,
København 1996.

Hermansen B.D., Gebel H.G.: More »Pillowsha-
ped Pieces« from LPPNB Basta. Neo-Lithics 2, s.
11, Ober-Ramstadt, Deutschland 1996.

Jensen C.H.: Glimt af den nære orients oldtid. Me-
sopotamisk kunst fra en dansk privatsamling.
København 1996, 216 s.

Lerstrup A.: [K3nyt] – team of vineyard workers.
Göttinger Miszellen 151, s. 3, Göttingen 1996.

–: Om den hellige Hilarias liv og levned. Papyrus
15/2 – 1995, s. 14, København 1996.

–: Vin i det gamle Ægypten.- »År 6, vin fra Godset
tilhørende Aten ved den vestlige flod, ved vin-
gårdens chef, Sobeknakht«. Papyrus, s. 6, Kø-
benhavn 1996.

–: Egypten – litteratur. i: Den Store Danske En-
cyklopædi 5, Gyldendal – Danmarks national-
leksikon, s. 11/2 = 41/2 sp., København 1996.

Prasse K., Lerstrup A., Al-Shoubary Tolstrup I.:
Ægyptisk-Arabisk Begynderbog, Vokabular
Egyptian-Arabic Primer, Vocabulary. Køben-
havn 1996, 130 s.

Simonsen J.B.: Sultan, Shan og Stormogul. Den
Islamiske verdens historie og kultur. i: Politi-
kens bog om Religioner og religionsbevægelser,
Mogens Müller, s. 440, København 1996.

–: Sultan, Shan and Great Mughal. The History
and Culture of the Islamic World. Tosprogede
elever Konferencerapport, Undervisningsmini-
steriet, artikel, s. 129, København 1996.

Skovgaard-Petersen J.: »Både muslimer og kristne
kommer her til bøn« Helgenbesøg i Beirut. Jor-
dens Folk 31:2, s. 58-63, Aarhus 1996.

–: Den anden republik. Libanon efter borgerkri-
gen. i: Grundinformation Libanon, Birthe Fre-
deriksen, s. 11-14, København 1996.

Thuesen I.: Bookreview: Reinhard Bernbeck: Die
Auflösung der Hauslichen Produktionsweise.
Journal of the Economic and Social History of
the Orient 39,1, s. 52-54, Leiden 1996.

Toll C.: Den arabiska diktens former och medel i
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medeltid och nutid. Tidsskrift för mellanöstern-
studier 1, s. 35-49, Lund, Sverige 1996.

–: Islamic science. i: Sultan, Shah, and Great Mug-
hal, K. von Folsach, T. Lundbæk, Peder Morten-
sen, s. 114-124, Copenhagen 1996.

Westenholz A.: Review of di Vito, Studies in 3rd
Millennium Personal Names. Archiv für Orient-
forschung 52-53, s. 217-222, Wien 1996.

–: Review of Frayne, RIME 2. Bibliotheca Orienta-
lis 53, s. 113-123, Leiden 1996.

Wissing J., Andersen M., Diemer N.H.: Exercise-
Induced Changes in Local Cerebral Glucose
Utilization in the Rat. Journal of Cerebral Blo-
od Flow and Metabolism 16, s. 8, New York
1996.

Ôker A.G.: Den nye verdensorden, det multikultu-
relle Tyrkiet og den Tyrkisksprogede samling på
Det kongelige Bibliotek. Magasin fra Det konge-
lige Bibliotek 11. årgang, nr. 2, s. 15-25, Køben-
havn 1996.

Asien-instituttet

Med 1996 har instituttet tilbagelagt det første år
på sin nye adresse, Leifsgade 33, med lokaler på
4.-7. sal. Den tilendebragte indflytning fejredes
med en åbningsfest i februar, arrangeret sammen
med Nordisk Institut for Asienstudier, bygningens
anden beboerinstitution.

Cand.jur., fil.dr. Olof Lidin, siden 1972 profes-
sor i østasiatiske sprog med særligt henblik på ja-
pansk, fratrådte som 70-årig den 1. marts; det mar-
keredes med en velbesøgt afskedsforelæsning og
reception.

Ved årets slutning har instituttet mistet sin man-
geårige, meget dygtige leder af koreansk afdeling,
undervisningsassistent Tedda Rønnenkamp-Holst,
som afgik ved døden den 9.12.1996.

Lektor, dr.phil. Kirsten Refsing har siden
1.1.1995 haft orlov, med ansættelse for tre år ved
University of Hong Kong.

Forskningsvirksomhed:
Forskningen ved Asien-instituttet spænder geogra-
fisk fra de indiske og tibeto-burmanske sprogom-
råder i vest og sydvest til thai og malajo-polynesisk
i syd og sydøst, og til kinesisk, koreansk og japansk
mod nord og nordøst. Emnemæssigt omfatter in-
stituttets forskning sprog, kultur, historie og sam-
fundsforhold, og tidsmæssigt rækker emnerne fra
forhistorien frem til den moderne tid.

Indisk
Forskning inden for faget afventer besættelse af et
ledigt lektorat.

Japansk
Der arbejdes fortsat med kvindelige kunstnere i
Japans samtidskunst, teori og praksis (G. Borg-
green).

Der arbejdes med feudalherren Uesugi Kens-
hins liv og levned (herunder specielt med det,
man kan kalde hans livsfilosofi) og på at belyse
hans rolle i tidens (d.v.s. 1500-tallets) borgerkrige
(D. Darling).

Der arbejdes med japansk sprogvidenskab (B.
Frellesvig).

Der arbejdes fortsat med yoseba i den tidlige
moderne japanske historie (C. M. Hermansen).

Fortsat arbejde med Ogyu Sorais Seidan og poli-
tiske filosofi, og arbejde med konfucianske grund-
begreber (O. Lidin).

Der arbejdes med Mori Oogais forfatterskab,
herunder hans oversættelser af skandinavisk litte-
ratur. Endvidere arbejdes der fortsat med dansk-
japanske kulturelle forbindelser med henblik på
udgivelse i bogform (Y. Nagashima).

Der arbejdes med analyse og kortlægning af det
»uofficielle skolesystem« i Japan, terpeskoler efter
skoletid, med henblik på at fastslå deres funktion
og indhold på mikro- såvel som makroniveau (M.
Roesgaard).

Kinesisk
Studier i moderne og klassisk kinesisk sprog, litte-
ratur og teater (B. Arendrup).

Afsluttende studier i de diplomatiske, økono-
miske og handelsmæssige relationer mellem Dan-
mark og Kina 1732-1994 med henblik på færdig-
gørelsen af bogmanuskript. Fortsat arbejde med
relationerne mellem centralmagt og regionerne i
Kina med særlig henblik på Hainan. Påbegyndte
studier af »state capacity« i Østasien (K. E. Brøds-
gaard).

Der arbejdes med kinesiske dagbøger fra perio-
derne 15-1600-tallet og omkring 1900 for ud fra
det materiale – de personlige noter – at belyse in-
dividopfattelsen i det kinesiske univers (M.
Hjorth).

Arbejdet med en monografi om den kinesiske
verdensopfattelse som den udtrykkes gennem hi-
storieskrivningen er fortsat, og der er skrevet to
konferenceoplæg. Der er desuden skrevet to an-
meldelser, den ene om en håndbog i sinologi, og
et mindre oplæg i forbindelse med en workshop
om undervisning i klassisk kinesisk (L. Littrup).

Forskning i kommentartraditionen hørende til
det kinesiske oldtidsværk og kongfuzianske klassi-
ker Yi jing, Forvandlingernes Bog, med henblik
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på udgivelse af en biobibliografisk oversigt over
ca. 2.500 års Yi jing studier i Kina som første led i
udarbejdelsen af en engelsksproget Yi jing En-
cyklopædi (B. Nielsen).

Studier i tidlig kinesisk historiografi, specielt
Zuozhuan og dens kildeproblematik (J. Ø. Peter-
sen).

Analyse af kinesisk indvandring og etnicitet i
Danmark er afsluttet og resulteret i Ph.D.-afhand-
ling, »Chinese Migration to Denmark – Catering
and Ethnicity«. Nye forskningsemner påbegyndt
vedr. kinesisk historisk migration fra Kina til Euro-
pa samt studier af implikationerne af kinesisk offi-
ciel deltagelse i tidlige verdensudstillinger i Frank-
rig, England og USA (M. Thunø).

Oversættelse af moderne kinesiske noveller af
Lao She. Artikel om »Numbers in Chinese Usa-
ges«. Kinesisk-dansk ordbog under forberedelse
(R. Tung).

Koreansk
Forskning inden for faget afventer besættelse af et
ledigt adjunktur.

Sydøstasien
Studier over shamanisme i Thailand (V. Brun).

Der arbejdes med forestillingen om en national
identitet i Laos i perioden 1930-1945 (S. Ivarsson).

Arbejde med Ph.D.-afhandlingen »Changing
Concepts of Identity in Malay Literature After
1957: An Analysis of the Short Stories of Five
Malay Women Writers« (Lisb. Littrup).

Netværk, konferencer, workshops:
Netværket »Stat og samfund i Østasien« omfatter
p.t. 32 forskere fra ni forskellige lande og 22 uni-
versiteter og højere læreanstalter. Netværket udgi-
ver et newsletter og afholdt i september sin tredje
internationale konference. Netværksleder: K. E.
Brødsgaard.

I samarbejde med NIAS afholdt Asien-instituttet
i marts et Ph.D.-seminar, »Religious Practices in
East Asia« (arrangører fra instituttet: C. Herman-
sen, B. Nielsen).

Udgivelser:
Asien-instituttet udgiver The Copenhagen Journal
of Asian Studies, East Asian Institute Occasional
Papers, samt Asiatiske Skrifter, en dansksproget
skriftserie hvis første fire numre udkom i 1996.

Redaktionsvirksomhed o. lign.:
B. Arendrup: Medlem af redaktionskomitéen for
The Copenhagen Journal of Asian Studies; konsu-
lent og forfatter ved Den Store Danske Encyklo-
pædi.

V. Brun: Redaktør (fra maj) af The Copenha-

gen Journal of Asian Studies; redaktør af Asiatiske
Skrifter; konsulent og forfatter ved Den store Dan-
ske Encyklopædi.

K. E. Brødsgaard: Redaktør af The Copenhagen
Journal of Asian Studies (indtil april) og Newslet-
ter for netværket »State and Society in East Asia«.
Medlem af redaktionskomitéen for fagtidsskrifter-
ne The China Quarterly, The Pacific Review og
The Copenhagen Journal of Asian Studies. Med-
lem af Advisory Editorial Board for China Studies
og redaktionspanelet for Vindue mod Øst.

B. Frellesvig: Medlem af redaktionskomitéen
for Acta Linguistica Hafniensia.

S. Ivarsson: Associate editor af The Copenhagen
Journal of Asian Studies.
L. Littrup: Konsulent for Kinas og Sydøstasiens hi-
storie ved Den Store Danske Encyklopædi.

Lisb. Littrup: Forfatter ved Den Store Danske
Encyklopædi (Indonesiens og Malaysias littera-
tur).

Y. Nagashima: Redaktør af Shueisha’s Verdens-
litteratur Leksikon, konsulent og forfatter ved
Den Store Danske Encyklopædi.

M. Roesgaard: Medlem af redaktionskomitéen
for The Copenhagen Journal of Asian Studies og
Asiatiske Skrifter.

Bestyrelsesposter og hverv i kollegiale organer:
B. Arendrup: Institutleder. Censor ved Aarhus
Universitet og Handelshøjskolen i København.

V. Brun: Viceinstitutleder; bogkoordinator for
Sydøstasien; EDB-koordinator. Koordinator for
det europæiske ERASMUS/SOCRATES-programs
Sydøstasien-netværk. Bestyrelsesmedlem for »Art-
hur Christensens og hustrus legat for orientali-
ster«.

K. E. Brødsgaard: Vicestudieleder og medlem af
institutbestyrelsen. Honorary Research Fellow, Pe-
king Universitet. Advisor, Foundation of China
Studies, Hong Kong. Medlem af EU-China Acade-
mic Network (ECAN) og af bestyrelsen for Nor-
disk Forening for Kina-forskning. Medlem af cen-
sorkorpset for de erhvervsøkonomiske uddannel-
ser ved universiteterne i Odense, Roskilde og Aal-
borg, Handelshøjskolen i København og Handels-
højskole Syd samt censor i kinesisk ved Aarhus
Universitet. Formand for bedømmelsesudvalg
vedr. besættelse af adjunktur i koreansk og for fa-
kultetsudvalg vedr. vurdering af Ph.D.-stipendie-
ansøgninger. Medlem af bedømmelsesudvalg
vedr. forskningsadjunktur i fjernøstlige forhold,
Handelshøjskolen i København. Arrangør af
Third Conference of The »State and Society in
East Asia« Network – »State Capacity in East Asia«,
København og Gentofte, 27. – 29. september.

B. Frellesvig: Formand for det nationale cen-
sorkorps for japansk; medlem af bestyrelsen for
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Nordic Association for Japanese and Korean Stu-
dies.

S. Ivarsson: Medlem af bestyrelsen for Nordisk
Forening for Sydøstasien Forskning.

O. Lidin: Medlem af styrelsesgruppen for det
europæiske ERASMUS-programs Japan-netværk
og af Committee for European-American Exchan-
ges in East Asian Studies. Formand for kommissio-
nen for Pali-ordbogen, Det Kgl. Danske Videnska-
bernes Selskab. Formand for bedømmelsesudvalg
og opponent vedr. doktordisputats i kinesisk. 

L. Littrup: Medlem af Det humanistiske Fakul-
tetsråd med følgende udvalg: Planlægningsudval-
get og Økonomiudvalget (til juni). Deltager i
SHF’s debatmøde om National Strategi for Huma-
niora, for dekanatet. Medlem af Københavns Uni-
versitets Internationaliseringsudvalg, af Det huma-
nistiske Fakultets udvalg til prioritering af indivi-
duelle studierejser og af dets udvalg vedr. genbrug
af tekster i specialer, Ph.D.- og doktorafhandlin-
ger. Medlem af repræsentantskabet for Nordic
Centre ved Fudan Universitetet, Shanghai, udpe-
get af Københavns Universitet. Medlem af Asien-
instituttets bestyrelse. Ph.D.-koordinator, bogkoor-
dinator for kinesisk og koordinator for SOCRA-
TES-samarbejdet for kinesisk ved Asien-instituttet.
Medlem af censorkorpset for kinesisk. Medlem af
et udvalg til bedømmelse af en Ph.D.-afhandling i
historie, Aarhus Universitet (Udvalget opløst kort
efter nedsættelsen). Medlem af Folkeuniversite-
tets Programråd. Efor ved Fjerde Maj Kollegiet på
Frederiksberg/Hassagers Collegium (knyttet til
Københavns Universitet). Formand for Orientalsk
Samfund.

Y. Nagashima: Studieleder; bogkoordinator for
japansk. Koordinator for det europæiske ERAS-
MUS/SOCRATES-programs Japan-netværk. Cen-
sor ved Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i
København. Medlem af bedømmelsesudvalg vedr.
adjunktur i japansk ved Aarhus Universitet.

M. Roesgaard: Medlem af bestyrelsen for Nor-
dic Association of Japanese and Korean Studies.

R. Tung: Censor ved Handelshøjskolen i Køben-
havn, ved Handelsskolen i Ballerup og ved Aal-
borg Handelsskole.

Rejser; gæsteforelæsninger og kongresdeltagelse:
G. Borggreen: Deltagelse med foredrag i 48th An-
nual Meeting of the Association for Asian Studies,
Honolulu, 11. – 14. april.

K. E. Brødsgaard: Forskningsophold i Kina (Pe-
king, Shandong og Hainan), oktober-november.
Deltagelse med paper i konferencen »State Capa-
city in East Asia«, København og Gentofte 27. – 29.
september, og i European Symposium »The ROC
on Taiwan in International Politics«, Otzenhau-
sen, 15. – 17. november.

B. Frellesvig: Gæsteforelæsning ved Universite-
tet i Oslo.

E. Glahn: Deltagelse med foredrag i »1996 In-
ternational Symposium on Architecture and Cul-
ture«, Hunan University, Changsha, Kina, juni.
Rejse i Shanxi og Hebei provinserne for under-
søgelse af bygninger fra Tang, Liao og Song dy-
nastierne, juni og juli.

M. Hjorth: Deltagelse i nordisk workshop »Na-
tion, Culture and Character in China«, Oslo, 2. –
4. juni. Ugelangt forskningsophold ved Universi-
tät Heidelberg, Sinologisches Seminar, i decem-
ber. Forelæsninger ved Folkeuniversitetet i Søn-
derborg.

S. Ivarsson: Deltagelse med præsentation i 14th
International Conference arrangeret af Internati-
onal Association of Historians of Asia, Bangkok,
20. – 24. maj. 2 måneders forskningsophold i
Thailand og Laos.

L. Littrup: Deltagelse med præsentation i sym-
posiet »Nation, Culture, and Character in China«,
Oslo, 1. – 4. juni og i »Workshop on Teaching
Classical Chinese« (ERASMUS), Katolieke Univer-
siteit Leuven, 12. – 13. september. 17 dages op-
hold i Kina til forskning og deltagelse i styrelses-
møde i Nordic Centre ved Fudan Universitet,
Shanghai, 23. – 24. oktober, samt gæsteforelæsnin-
ger ved Peking (Beijing) og Nankai (Tianjin) uni-
versiteterne. Forelæsning ved Det juridiske Fakul-
tet, Københavns Universitet, 13. februar.

Y. Nagashima: Visiting research fellow ved Inter-
national Institute for Asian Studies, Leiden, 13. –
26. marts (Leiden-scholarship, NIAS), og ved To-
kyo University, november (Japan Society for the
Promotion of Science Fellowship). Deltagelse med
præsentation i 41th International Conference of
Eastern Studies, Tokyo og Kyoto, 8. – 19. maj; i 2nd
International H.C. Andersen-Conference, Odense
Universitet, 28. juli – 3. august; og i 20th Internatio-
nal Conference on Japanese Literature in Japan,
NIJL, 7. – 8. november. Medarrangør af 4th Nordic
Symposium on Teaching Japanese – Methods and
Improvements, Tokai University European Center,
Vedbæk, 12. – 14. august. Gæsteforelæsninger ved
Mori Ogai Memorial Hongo Library, Tokyo Uni-
versity og Japan Association of Translators, alle To-
kyo, i maj; samt ved The Japan-Netherlands Institu-
te, Tokyo og Tokyo University, i november.

B. Nielsen: Deltagelse med foredrag i The 48th
Annual Meeting of the Association for Asian Stu-
dies, Honolulu, 11. – 14. april. Forskningsophold
med paper presentation ved International Institu-
te for Asian Studies, Leiden, 15. – 31. maj. Delta-
gelse i The 11th European Association of Chinese
Studies Conference, Barcelona, 4. – 7. september.

J. Ø. Petersen: 1 måneds forskningsophold i Ja-
pan.
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M. Roesgaard: 5 ugers forskningsophold i
Tokyo. Forelæsninger på Kunstakademiet, Biblio-
teksskolen og Handelshøjskolen. Deltagelse i net-
værkskonferencen »State Capacity in East Asia«,
København og Gentofte, 27. – 29. september.

M. Thunø: Visiting scholar ved University of Col-
orado at Boulder, Dep. of Ethnic Studies, jan.-maj.
Medarrangør af og deltagelse med fremlæggelse i
international workshop, »European Chinese and
Chinese Domestic Migrants«, Oxford, 3. – 5. juli.

R. Tung: Forskningsophold i Hong Kong og
Shenzhen, december, m.h.p. gæsteprofessor Li
Qinjis forelæsninger ved Asien-instituttet i
april/maj 1997.

Gæsteprofessorer:
Syv gæsteprofessorer har i årets løb forsket og un-
dervist ved instituttet; deres værtspersoner anføres
i parentes:

Professor Chen Xuewen, Chinese Academy of
Social Sciences, Zhejiang, PRC: Urbanisering i
Kina; 4 uger, oktober-november (M. Thunø).

Professor Fan Zeng, Nankai University, Tianjin,
PRC: kinesisk malerkunst, kalligrafi og poesi; 3
uger, september (R. Tung).

Professor Masaki Hirota, Osaka University, Ja-
pan: Moderne japansk historie og kulturhistorie; 1
måned, september (Y. Nagashima).

Professor Tzvetana Kristeva, University of Sofia,
Bulgarien: Klassisk og moderne japansk litteratur;
februar (O. Lidin).

Professor Kamal Sheel, Banaras Hindu Univer-
sity, Varanasi, Indien: Landbrug og uformel øko-
nomi i Kina; 6 uger, april-maj (K.E. Brødsgaard).

Professor Kinya Tsuruta, University of British
Colombia, Canada: Moderne japansk litteratur; 2
måneder, april-juni (Y. Nagashima).

Professor Wang Renlong, Science Press, Beijing,
PRC: Oversættelse og leksikografi; 6 uger, april-
maj (R. Tung).

Gæsteforelæsere fra udlandet:
Professor David Apter: Revolutionary Discourse in
Mao’s China.

Professor Geremie Barmé: Kowtowing to the
Vulgar and the War of Resistance.

Professor Christopher Buckley: Killing Our
Own: The Origins of Revolutionary Violence in
China.

Dr. Patricia Fister: Japanese Art of the Edo Pe-
riod; og Through the Eyes of Women: Feminine
Perceptions in Japanese Art.

Dr. Dru Gladney: Islam in China.
Dr. Chris Goscha: Revolution from the Outside:

Vietnamese Networks in Thailand 1900-1940.
Ph.D. Wim Lunsing: Social Constraints: Marria-

ge and Single Life in Japan.

Teaterinstruktør Mou Sen og dramatikeren Yu
Jian: Det kinesiske skuespil »Hospitalet«.

Maler og billedhugger Park Chan-Kab: Om
buddhistisk kunst i Korea, herunder forelæserens
egne arbejder.

Dr. Jennifer Robertson: Prayerful Dissent: Voti-
ve Tablets (ema) in Wartime Japan; og Public
Confessions: Introducing Japanese Votive Tablets
(ema).

Lektor Chalong Soontravanich: Thao Surana-
ree: Local Myth and National History.

Forfatteren Zheng Yi: An Analysis of Nationa-
lism in Present China.

Gaver:
Asien-instituttet har i 1996 som støtte til undervis-
ning m.m. inden for koreansk sprog og kultur i
lighed med tidligere år modtaget en større penge-
gave fra the Korea Foundation. Japansk afdeling
har modtaget undervisningsmateriale og bøger
fra Japan Foundation.

Birthe Arendrup

Stab:
VIP:
Arendrup, Birthe: Lektor; Borggreen, Gunhild
Ravn: Ph.D.-studerende; Brun, Viggo: Lektor;
Brødsgaard, Kjeld Erik: Lektor; Hermansen, Chri-
stian: Ph.D.-studerende; Hjorth, Malene: Ph.D.-
studerende; Ivarsson, Søren: Ph.D.-studerende;
Littrup, Leif: Lektor; Nagashima, Yoichi: Lektor;
Nielsen, Bent: Forskningsadj.; Petersen, Jens
Østergaard: Videnskabelig medarb. og forsknings-
lektor; Refsing, Kirsten: Lektor (orlov); Roes-
gaard, Marie Højlund: Adjunkt; Thunø, Mette:
Amanuensis; Tung, Bai Fong Robert: Lektor.

TAP:
Dahl, Dorthe: Kontorelev; Damm, Lene: Assistent;
Hansen, Ole Lillelund: Assistent; Nielsen, Ann Vi-
beke Neumann: Overassistent; Pedersen, Merete:
Videnskabelig medarb.; Thomsen, Hanne Vester-
gaard: Projektmedarbejder; Ulvø, Tina: Assistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Nielsen, Bent: The qian zuo du. A late Han dy-

nasty (200 Bc-Ad 220).

Publikationer:
Borggreen G.: »Interplay of Text and Image: A

Page from Yusa Buson’s Haikai Sanjurokkasen«.
i: Florilegium japonicum. Studies presented to
Olof G. Lidin on the occasion of his 70th birth-
day, Bjarke Frellesvig, Christian Hermansen
Morimoto, s. 54-67, København 1996.

–: Review of Kathleen Emerson-Dell: Bridging
East & West. Japanese ceramics from the Kızan
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studio. Selections from the Perry foundation,
Seattle: University of Washington Press, 1995.
ACTA Orientalia Vol. 57, s. 290-294, København
1996.

Brun V.: Langt hjemmefra. Kong Chulalongkorn
af Siams breve fra Danmark 1907. København
1996, 64 s.

–: Fortællingerne om Srithanonchai – en thai-
landsk gavtyv. København 1996, 44 s.

Brødsgaard K.E.: »Contemporary China Studies
in Scandinavia«. The China Quarterly 147, s.
938-961, Oxford 1996.

Frellesvig B.: On the Interpretation of Written
Sources as Evidence for the Phonology of Ear-
lier Lanquage Stages – with special regard to
the reconstruction of early Old Japanese. Co-
penhagen Working Papers in Linguistics, s. 97-
131, København 1996.

–: Review of »Diversity in Japanese Culture and
Language«, ed.by J. C. Maher, G. Macdonald,
London & New York: Kegan Paul international.
Pacific Review 9/1, s. 137-139, Manchester
1996.

–: Hermansen C.M.: Florilegium Japonicum. Stu-
dies Presented to Olof G. Lidin on the Occasion
of His 70th Birthday. København 1996, 348 s.

Littrup L., Frellesvig B.: Søren Christian Egerod 8.
Juli 1923 – 21. April 1995 (Nekrolog). i: Køben-
havns Universitet Årbog 1995, Københavns Uni-
versitet, s. 807-811, København 1996.

–: Identity in Asian Literature (Edited by Lisbeth
Littrup). Richmond, Great Britain 1996, 263 s.

Nagashima Y.: Kobo ABE: Venner – En sort kome-
die i to akter. København 1996, 55 s.

–: »Point of View« in Mori Ogai’s works: Means of
Manipulation. Transactions of the Internatio-
nal Conference of Eastern Studies 41, s. 60-73,
Tokyo 1996.

–: Ogai Kenkyu no Kokusaika no tame ni (In or-
der to internationalize the study of Ogai). Ogai
60 (97), s. 140-141, Tokyo 1996.

Tung R.: På afgrundens rand. København 1996,
46 s.

Institut for Eskimologi

Forskningsvirksomhed:
Instituttets forskningsvirksomhed omfatter sprog-
lige, kulturelle og samfundsvidenskabelige emner.
Geografisk er forskningen koncentreret om inuit-
områderne i Grønland, Canada/Alaska og Sibiri-
en med hovedvægten lagt på Grønland.

Sprogforskning
Genetiske og typologiske forbindelser mellem
sprog på begge sider af Beringstrædet, inkl. den
præhistoriske baggrund dertil (Michael Fortes-
cue).

I januar 1996 fandt en mindre workshop sted
ved Institut for Eskimologi, hvor specialister i tju-
kotko-kamtjatkanske sprog fra Rusland og USA
mødtes i forbindelse med forberedelsen af en fæl-
les komparativ ordbog (Michael Fortescue, for-
mand og medredaktør).

Kultur- og samfundsforskning
Institut for Eskimologi deltager i et større forsk-
ningsprogram under forskningsrådenes polarpro-
gram. Projektets titel er »Environmental knowled-
ge, cultural strategies and development in Green-
land and the Circumpolar North«. Som del af det-
te overordnede projekt indgår instituttets medar-
bejdere med følgende projekter:

»Rules and regulations concerning hunting in a
period of transition from a community to a nati-
on-based system« (Jens Dahl).

»Arctic peoples’ management of natural and
cultural resources« (Jens Dahl).

»Private ownership to renewable resources and
management of identity and culture in Green-
land« (Hans-Erik Rasmussen).

»Konkurrence om ressourcer: Et juridisk per-
spektiv på konflikter og samspil i Grønland’s ud-
nyttelse og forvaltning af levende ressourcer«
(Naja Joelsen).

Frank Sejersen deltager i projektet med sit
Ph.D.-projekt (se nedenunder).

Derudover: Fortsættelse af projektet »Grøn-
landske myter og sagn som etnohistoriske kilder«.
1. fase afsluttet (Birgitte Sonne).

Fortsættelse af fællesnordisk projekt »Common
Property and Environmental Policy in a Compara-
tive Perspective« (Hans-Erik Rasmussen).

Fortsættelse af fællesnordisk NOS-H finansieret
forskningsprojekt »Hunting of Marine Mammals:
Cultural Aspects of Resource Management in the
Circumpolar Region« (Frank Sejersen).

»Fangst af havpattedyr: Kulturelle aspekter af
naturforvaltning i Grønland« (Frank Sejersen,
Ph.D.-projekt).

Andre aktiviteter:
Michael Fortescue er komitémedlem af Køben-
havns Lingvistkreds, og medlem af redaktionsko-
mitéen for »Acta Linguistica Hafniensia«.

Jens Dahl er medlem af bestyrelsen for Nordisk
Samisk Institut, Kautokeino, Norge (Hans-Erik
Rasmussen er suppleant).

Jens Dahl er medlem af den internationale råd-
givende bestyrelse for Northern Institute for Envi-
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ronmental and Minority Law, Laplands Universi-
tet, Rovaniemi, Finland.

Birgitte Sonne er medlem af Knud Rasmussens
Mindekomite.

Jens Dahl er medlem af bestyrelsen for Interna-
tional Work Group for Indigenous Affairs, IWGIA.

Institut for Eskimologi er sekretariat for Inter-
national Arctic Social Science Association, IASSA.
Jens Dahl er formand og Frank Sejersen er sekre-
tær for organisationen.

Jens Dahl er formand for en arbejdsgruppe un-
der International Arctic Science Committee, som
skal udarbejde forslag til et prioriteret forsknings-
område.

Jens Dahl er i den rådgivende redaktionskomité
for tidsskriftet Études/Inuit/Studies.

Gæsteforelæsninger:
»The nature and historical origin of ergativity in
Eskimo languages«, University of California at
Berkeley (Michael Fortescue).

»The Siberian origins of Eskimo languages«,
University of California at Santa Barbara (Michael
Fortescue).

»Linguistic links across Bering Strait: The last
wave«, University of California at Davis (Michael
Fortescue).

»Normal versus non-normal language transmis-
sion in a circumpolar context«, Max Planck Insti-
tut für Psycholinguistik, Cultural Anthropology
Research Group (Michael Fortescue).

»The unique mask drawings from Nunivak«,
symposium i forbindelse med åbningen af maske-
udstillingen »Agayuliararput/Our way of making
prayers« på Anchorage Museum for History and
Art (Birgitte Sonne).

»Grønland i dag«, Danmarks Tekniske Universi-
tet (Jens Dahl).

»Selvstyreformer i Arktis«, Ilisimatusarfik/
Grønlands Universitet (Jens Dahl).

»Betydningen af netværk i Grønland«, Den
grønlandske Retsvæsenskommission (Jens Dahl).

»Fangsten i Sisimiut«, International Work Gro-
up for Indigenous Affairs, København (Frank Se-
jersen).

»Fangsten i dag og ændringer i det politiske kli-
ma«, Lyngby-Tårbæk bibliotek (Frank Sejersen).

»Eskimoisk religion«, gymnasielærerforenin-
gen, kursus på Nymindegab kro (Birgitte Sonne).

Konferencer, kongresser o.lign.:
I forårssemester 1996 var Michael Fortescue ‘visi-
ting scholar’ ved University of California at Berke-
ley.

I oktober var Michael Fortescue gæstforsker/
konsulent ved Max Planck Institut für Psycholin-

guistik, Nijmegen i forbindelse med aktiviteter
omkring børns tilegnelse af eskimoiske sprog.

»Danish aid to and policy on indigenous peop-
les«, Rungsted, Danmark (Jens Dahl).

»Traditional ecological knowledge of Beluga
whales«, Inuvik, Canada (Jens Dahl).

»Seminar on development and self-determinati-
on among the Indigenous peoples of the North«,
Girdwood, Alaska (Jens Dahl).

»Intersessional Working Group on the Draft De-
claration on the Rights of Indigenous Peoples, UN
Commission on Human Rights«, Geneve, Schweiz
(Jens Dahl).

»10th Inuit Studies Conference« med støtte fra
KVUG, St. Johns, New Foundland (Birgitte Sonne
og Frank Sejersen).

Arbejdsmøde i Reykjavik i forskergruppen bag
»Common property« projektet (Hans-Erik
Rasmussen).

Workshop om »Environmental knowledge, Cul-
tural Strategies and Development in Greenland
and the Circumpolar North«, Sandbjerg (Frank
Sejersen).

»Marine Mammals and Sustainable use in the
North«, Akureyri, Island (Frank Sejersen).

I forbindelse med Kulturby-96 organiserede in-
stituttet en udstilling »Klima og kultursamfund i
Grønland« på Lyngby-Tårbæk bibliotek samt en
fordragsrække »Grønlandsk kultur- og samfunds-
forskning« sammesteds (Birgitte Sonne).

Feltarbejde:
Feltophold i Nuuk, Grønland i forbindelse med
forskningsprojekt (Jens Dahl).

Feltophold i Diskobugten, Grønland i forbin-
delse med forskningsprojekt (Jens Dahl).

Undervisning:
En initiativgruppe under Institut for Eskimologi
har udarbejdet forslag til en ny gymnasieuddan-
nelse i »Grønlandsk sprog, kultur og samfund«.
Uddannelsen startede i september 1996. Det
første gymnasium vil udbyde den nye uddannelse i
1997.

Michael Fortescue

Stab:
VIP:
Dahl, Jens: Lektor; Fortescue, Michael David: Lek-
tor; Joelsen, Naja: Forskningsass.; Rasmussen,
Hans-Erik: Forskningslektor; Sejersen, Frank:
Ph.D.-studerende; Sonne, Birgitte Berg: Lektor-
vikar.

TAP:
Schack, Adda: Overassistent
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Ph.D.-afhandlinger:
Jacobsen, Birgitte: Grønlandsk Læseundersøgelse

– En ortografisk, fonologisk og morfologisk un-
dersøgelse.

Publikationer:
Dahl J.: Arctic peoples, their lands and territories.

i: Essays on indigenous identity and rights, IRJA
Sevrujärvi – Kari og Ulla-Maija Kulonen, s. 15-
31, Helsinki 1996.

–: Oprindelige folk i nord. i: Støtte til oprindelige
folk, Udenrigsministeriet, s. 27-32, København
1996.

–: Betragtninger over kategorien indfødte folk.
Tidsskriftet Antropologi 32, s. 25-34, Køben-
havn 1996.

Engberg-Pedersen E., Fortescue M., Harder P.,
Heltoft L., Jakobsen L.F.: Introduction. i: Con-
tent, Expression and Structure: Studies in Da-
nish Functional Grammar, E. Engberg-Peder-
sen, M. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft, L. Fal-
ster Jacobsen, s. VII – XVI, Amsterdam 1996.

Fortescue M.: Tense, mood and aspect: grammati-
calization in West Greenlandic and Chukchgi. i:
La dynamique dans la langue et la culture inuit,
Nicole Tersis, Michèle Therrien, s. 151-175, Pa-
ris 1996.

–: Indo-European Reflections. København 1996,
79 s.

–: West Greenlandic half-transitive affixes in a dia-
chronic perspective. i: Cultural and Social Re-
search in Greenland 95/96, Essays in honour of
Robert Petersen, Ilisimatusarfik, s. 34-44, Nuuk
1996.

–: Grammaticalized focus in Yukagir: is it really
grammaticalized and is it really focus? i: Con-
tent, Expression And Structure, E. Engberg-Pe-
dersen, M. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft & L.
Falster Jakobsen, s. 17-38, Amsterdam/Philadel-
phia 1996.

–: The historical source and typological position of
ergativity in Eskimo languages. Etudes/Inuit/
Studies 19(2), s. 61-75, Québec, Canada 1996.

Harder P., Fortescue M., Engberg-Pedersen E., Ja-
kobsen L.F., Heltoft L.: Content, Expression
and Structure. Studies in danish Functional
Grammar.

Kleivan I.: Hans Lynges rolle i Grønlands teaterhi-
storie. Tidsskriftet Grønland 3-4, s. 105-150,
Charlottenlund 1996.

–: Det gamle Grønlands fotograf / Qanga Kalaallit
Nunaata assiliisua. Tusaat/Forskning i Grøn-
land 3, s. 16-23, København 1996.

–: An ethnic perspective on Greenlandic food.
Cultural and Social Research in Greenland
95/96. Essays in Honour of R. Petersen
1995/1996, s. 146-157, Nuuk 1996.

–: John Møller. En grønlandsk fotograf. Fotografi-
er fra perioden 1889-1935/John Møller. Kalaa-
leq assiliisoq. Ukiuni 1889 – 1935 assilisat. (revi-
deret udgave med grønlandsk oversættelse).
København 1996, 31 + 35 s.

–: Inuit Oral Traditions about Tunit in Greenland.
i: The Paleo-Eskimo Cultures. New Perspectives
in Greenlandic Archaeology. Papers from a
Symposium at The Institute of Archaeology and
Ethnology, University of Copenhagen, May 21-
24, 1992, Bjarne Grønnow, John Pind (assistant
editor), s. 215-236, Copenhagen 1996.

–: European contacts with Greenland as reflected
in the place- names. i: Language contact across
the North Atlantic Linquistische Arbeiten 359,
P Sture Ureland, Ian Clarkson, s. 125-152,
Türbingen 1996.

–: Kulturkontaktproblemer for fuld udblæsning:
Stumfilmen »Das Eskimobaby« (1916) med
Asta Nielsen. Tidsskriftet Grønland 1, s. 5-22,
Charlottenlund 1996.

–: A dialoque between a shaman and a missionary
in West Greenland in the 18th century: the soci-
ology of a text. i: Shamanism and Northern
Ecology. Religion and Society 36, Juha Pentikäi-
nen (ed.), s. 333-347, Berlin, New York 1996.

Rasmussen H.: Saamy kol’skogo poluostrova. Way
north: Narody i kul’tury barentseva regiona
1996, s. 48-55, University of Tromsø 1996.

Sejersen F.: Kampen om naturen i Arktis: Arktiske
folk og deres hjemland under pres. i: At kräve li-
vet åter – ursprungsfolkens kamp för sin miljö
och kultur, Ulf Johansson Dahre (red), s. 36-53,
Lund 1996.

–, Oreskov C.: Grönländer ringen um ihre Le-
bensform. Progrom 27(190), s. 48-49, 1996.

–, Oreskov C.: Grønlandske fangere taler ud.
Grønland 5, s. 202-212, København 1996.

Sonne B.: Genuine Humans and »Others«. Crite-
ria of »Otherness« at the beginning of coloniza-
tion in Greenland. i: Cultural and Social Rese-
arch in Greenland. Essays in honour of Robert
Petersen, Birgitte Jacobsen, Claus Andreasen,
Jette Rygaard, s. 241-252, Ilisimatusarfik, Nuuk
1996.

–: Eskimokulturens oprindelse som »joker«. Tuss-
aaat/Forskning i Grønland 2-3, s. 36-43, Køben-
havn 1995.
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Klassiske sprog

Institut for Græsk og Latin

Institut for Græsk og Latin beskæftiger sig med
europæisk kultur sådan som den er bevidnet på og
formet af de to sprog, der har været bærere af den
kulturelle kontinuitet i Europa igennem ca. 2500
år. Den umådelige mængde af tekster omhandler
stort set alt, hvad mennesker har interesseret sig
for, materielt såvel som spirituelt. Nedenfor kan
man se, hvilke af de mange mulige forskningsom-
råder instituttets medarbejdere især har dyrket i
det forløbne år.

Tyngdepunktet i undervisningen ligger på læs-
ningen af græske og latinske tekster i originalver-
sionen, men en væsentlig del af indsatsen går også
til kurser i oldtids- og middelalderkundskab, hvor
der bruges oversatte tekster. Dertil kommer delta-
gelse i tværfaglige kurser.

Instituttet har formandsskabet i et nordisk net-
værk til fremme af Ph.D.-uddannelsen inden for
græsk-latinske studier. Netværket afholdt i oktober
et doktorandseminar i Åbo. Også til vort fakultets
kursus i lingvistisk videnskabsteori har instituttet
bidraget med lærerkraft.

Udover sine normale institutopgaver varetager
IGL de tværfaglige opgaver, der påhviler Det hu-
manistiske Fakultets Center for Europæiske Mid-
delalderstudier. Centret har i hvert semester ar-
rangeret mindst ét månedligt »frokostmøde« med
foredrag.

»Forum for Renæssancestudier«, hvori medar-
bejdere ved IGL har tillidshverv, har ligeledes
været arrangør af flere åbne foredrag.

To af instituttets mangeårige medarbejdere har
i 1996 taget deres afsked. Prof. Johnny Christen-
sen gik på pension efter fyrre års tjeneste ved Kø-
benhavns Universitet. Han blev ved den lejlighed
hædret med et lille symposium, hvor tidligere ele-
ver talte over temaet »antik inspiration«, og med
festskriftet »Hvad tales her om?«. Lektor Brian
McGuire forlod efter over tyve års tjeneste institut-
tet for at tiltræde et professorat i Roskilde. I en
nyopslået adjunktstilling i byzantinistik ansattes
Ph.D. Christian Troelsgaard.
Docent Mogens Herman Hansen har orlov for at
lede Statens Grundforskningsfonds »Copenhagen
Polis Center«, der er associeret instituttet. Dette
centers virksomhed redegøres der for særskilt i
denne årbog.

Sprog
Helle Salskov Roberts har afsluttet en undersøgel-

se af græske låneord i etruskisk. Johnny Christen-
sen har sammen med Sten Ebbesen arbejdet vide-
re på en påbegyndt lyd- og formlære for latin.

Filosofi, naturvidenskab m.m.
Jørgen Mejer har færdiggjort et arbejde om den
biografiske tradition vedrørende den antikke filo-
sof Theophrast og en artikel om Diogenes Laerti-
us’ biografier over græske filosoffer. Han har
påbegyndt en studie over Ciceros holdning til filo-
sofi, og har i øvrigt videreført studier over antik fi-
losofihistorie samt forarbejde til en ny samlet
dansk Platonoversættelse.

Chr. Gorm Tortzen har drevet studier vedr. The-
ophrasts meddelere i de botaniske værker og har
lavet forarbejder til en udgave af Otto Regenbo-
gens efterladte manuskript om strukturen i Histo-
ria Plantarum.

Christian Marinus Taisbak har fortsat sit arbejde
med en kommenteret udgave af Euklids Data.

I tilknytning til et samarbejde mellem Lauge
Nielsen, Institut for Kirkehistorie og Sten Ebbesen
vedrørende filosofi og teologi i 1300- tallet, har
Russel Friedman (Iowa) på vort institut arbejdet
med logiske og tekstkritiske problemer hos teolo-
gen Petrus Aureoli, og Kurt Boughan (Iowa) med
middelalderlige teorier om farve.

Sten Ebbesen har til offentliggørelse i Corpus
Philosophorum Danicorum Medii Aevi lavet udga-
ver af to nyfundne tekster af de danske filosoffer
Nicolaus Drukken (ca. 1340) og Tue Nielsen (ca.
1435). I tilknytning til samme Corpus har Fritz
Saaby Pedersen (Odense) ved instituttet arbejdet
med overleveringshistorien for astronomiske ta-
belværker fra 12. årh.

Sten Ebbesen har i øvrigt afsluttet en større arti-
kel om middelalderlige sprogteorier, en udgave af
en ny version af et tidligt latinsk kompendium af
Aristoteles’ Sophistici Elenchi, en komparativ stu-
die af græske og latinske logiske værker fra mid-
delalderen og en påvisning af, at et lille skrift til-
skrevet Georgios Pachymeres (1200- tallet) nok i
virkeligheden er en oversættelse fra latin. Han har
endelig fortsat følgende opgaver: En filosofihisto-
rie 500-1500; udgave af Iohannes Buridanus’ Sum-
mulae fra 14. årh. (som leder af hollandsk-belgisk
team). Han har bistået Elena Lisanjuk fra St. Pe-
tersborg, der på instituttet har arbejdet på en
fremstilling af middelalderens lære om termers
egenskaber.

Antik historie, materiel kultur, m.m.:
Adam Bülow-Jacobsen har videreført forberedel-
sen til publikation af de græske dokumenter skre-
vet på potteskår, der er fundet ved udgravninger i
El- Zerga og al-Muwagh i Ægypten, som han selv
har deltaget i, senest i 1996. I samme forbindelse
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har han arbejdet på en artikel om oldtidsvejen
mellem Koptos og Myos Hormos, dens stationer
og dens trafik. Han har udfærdiget første version
af artikler om romernes syn på Ægypten og om
græsk papyrologi.

Helle Salskov Roberts har fortsat sit arbejde
med en katalog over Nationalmuseets græske,
etruskiske og italiske statuetter og har afsluttet en
undersøgelse af Herakles-statuetter. Hun har
påbegyndt studier af votivgaver, hvis indskrifter
kan give oplysning om giveren og om kultdelta-
gernes etniske tilhørsforhold.

Klassiske tekster og eftertidens brug af dem
Birger Munk Olsen har fortsat undersøgelser af
florilegiernes udvikling og karakteristika i middel-
alder og tidlig renæssance, og af middelalderlige
kommentarer til klassiske tekster. Han har afslut-
tet en behandling af middelalderens tekstkritik,
og har (som led i det internationale projekt »The
Transformation of the Roman World«) påbegyndt
nye studier af den klassiske litteraturs skæbne i
senantik og tidlig middelalder.

To medarbejdere er tilknyttet det internationa-
le mangebindsværk »Catalogus Translationum et
Commentariorum«, hvor antik litteraturs skæbne
til og med renæssancen belyses ved undersøgelser
af gamle kommentarer og oversættelser (især la-
tinske oversættelser af græske værker). Karsten
Friis-Jensen har arbejdet på afsnittet om Horats og
Pernille Harsting med afsnittene om Menander
Rhetors og Ps.-Dionysios’ værker om epideiktisk
retorik. Hun har derudover studeret, hvordan for-
skrifter fra disse værker vandt indpas i lærebøger,
som blev brugt i Danmark mellem reformationen
og enevælden. Endvidere er hun begyndt at over-
sætte Quintilians »Institutio Oratoria« til dansk og
har startet en 3-årig undersøgelse af de senantikke
genrebetegnelser og deres rolle i overleveringen
af klassisk poesi. Marianne Pade har fortsat tidlige-
re påbegyndte studier af Plutarch-receptionen i
renæssancen og en udgave af en del af Niccolò Pe-
rottis vidtløftige Martial-kommentar fra 1400-tal-
let.

Middelalderens kirkemusik
Christian Troelsgård har sammen med B. Schar-
tau (Oslo) gennemført en undersøgelse af to
græske musikhåndskrifter i instituttets besiddelse,
som belyser moderne »byzantinsk« notations for-
hold til den middelalderlige. Han har anstillet un-
dersøgelser af palæobyzantinske nodeskrifter og
har i øvrigt dels videreført en større undersøgelse
af tekststrukturens forhold til den musikalske for-
melanvendelse i byzantinsk sang, dels arbejdet
med det musikalske repertoire i Evergetis-klostret
i Konstantinopel i 11.-12. årh.; sidstnævnte som

led i et internationalt projekt vedrørende dette
kloster. Annette Jung har arbejdet videre på et
Ph.D.-projekt om melismer i hymner fra før år
1300.

Ved den 5-årlige internationale byzantinistkon-
gres, som i 1996 fandt sted i København, opførte
et græsk kor byzantinsk musik ved en koncert i
Frue Kirke, som var viet mindet om Jørgen Raa-
sted (død 1995).

Andre middelalderstudier
Birger Munk Olsen har afsluttet en artikel om
Absalons studier i Paris og har påbegyndt en un-
dersøgelse af bogproduktionen hos cistercienser-
ne og af deres biblioteker. Karsten Friis-Jensen
deltager i et fællesnordisk samarbejde om et op-
slagsværk om nordisk middelalderlitteratur på la-
tin. Han har fortsat sit arbejde på en tekstkritisk
udgave af Saxos Danmarkshistorie med engelsk
paralleloversættelse ved Peter Fisher, Cambridge.
Peter Zeeberg (Det danske Sprog- og Litteratur-
selskab) har ved instituttet arbejdet med en ny
dansk oversættelse af Saxo. Chr. Gorm Tortzen
har undersøgt de bevarede håndskrifter fra Esrum
kloster og forbereder sammen med andre en arti-
kelsamling om klostret. Marianne Pade har fortsat
en undersøgelse af Thedontius-fragmenterne i
Boccaccios Gudegenealogier, og Lise Grosen Ras-
mussen har arbejdet videre på en undersøgelse af
Giovanni Boccacios Dantereception. Under Cen-
ter for Europæiske Middelalderstudier har Kirsten
Grubb Jensen arbejdet på en dansk oversættelse af
Thomas af Celanos (ca. 1250) værker om Frans af
Assisi. Brian McGuire har fortsat en større under-
søgelse af Jean Gerson (ca. 1400) og oversættelse
af dennes tidlige værker fra latin og fransk til en-
gelsk. Han har i samarbejde med en gruppe ved
CNRS i Paris fortsat studier i middelalderens ex-
emplum-tradition.

Nylatin
Pernille Harsting har forberedt en udgave af dig-
te, som Jakob Jespersen skrev på latin i midten af
1500-tallet, og er startet på at udgive samtlige la-
tinske bryllupsdigte skrevet af danskere i 16. årh.
Chr. Gorm Tortzen har udført forarbejder til en
udgave af Ole Rømers breve og videnskabelige
værker.

Medarbejde ved leksika o.l.:
Adskillige af instituttets medarbejdere har funge-
ret som fagredaktører, bidragsydere og sproglige
konsulenter til såvel Den Store Danske Encyklo-
pædi som udenlandske værker.

Kongres- og symposiearrangementer:
I januar afholdtes under ledelse af Sten Ebbesen

Det humanistiske Fakultet462



og i samarbejde mellem instituttet og Det Kongeli-
ge Danske Videnskabernes Selskab et internatio-
nalt symposium med titlen »The Copenhagen
School of Medieval Philosophy«. Karsten Friis-
Jensen var medarrangør af det tværfaglige sympo-
sium »Absalon og Saxo« på Roskilde Museum;
Christian Troelsgaard og Annette Jung deltog i ar-
rangementet af den internationale byzantinist-
kongres på Københavns Universitet i august.

Redaktion:
IGLs medarbejdere har i året 1996 deltaget i re-
daktionen af flg. tidsskrifter, skriftserier, acta o.l.:
Acts of the Symposium »The Copenhagen School
of Medieval Philosophy«, Acts of the congress
»The Birth of Identities«, Archivum Latinitatis
Medii Aevi, Acta fra seminaret »Italy in France and
France in Italy« (Napoli 1995), Byzantinische Zeit-
schrift, Catalogus Translationum et Commentari-
orum, Cistercian Studies Quarterly, Classica et Me-
diaevalia, Commentarii Cistercienses, Corpus Phi-
losophorum Danicorum Medii Aevi, Didascalia,
Études germaniques, Medieval Philosophy and
Theology, Monumenta Musicae Byzantinae, No-
vum Glossarium Mediae Latinitatis, Revue d’Hi-
stoire des Textes, samt den elektroniske diskus-
sionsliste PAPY.

IGLs eget Cahiers de l’Institut du Moyen-Age
Grec et Latin udkom i 1996 med nr. 66 på 312 sd.

Hverv i videnskabelige organisationer 
og lignende
Adam Bülow-Jacobsen: Medlem af Comité Inter-
national, Association Internationale de papyrolo-
gie. Sten Ebbesen: Bestyrelsesmedlem i Dansk Sel-
skab for Oldtids- og Middelalderforskning og i So-
ciété Internationale pour l’Étude de la Philoso-
phie Médiévale (formand for SIEPMs komité for
trivium); sekretær for The Buridan Society; med-
lem af Videnskabernes Selskabs forskningspoliti-
ske udvalg; formand for Nordisk Netværk for For-
skeruddannelse i Græsk og Latin. Karsten Friis-
Jensen: Medlem af bestyrelserne for Det danske
Sprog- og Litteraturselskab og Filologisk-Historisk
Samfund, samt af initiativgruppen for Forum for
Renæssancestudier. Jørgen Mejer: Medlem af pro-
gramrådet for Folkeuniversitetet i København og
studieleder vedr. antikken sst. Birger Munk Olsen:
præsident for Det Kgl. Danske Videnskabernes
Selskab og for Société Internationale de Biblio-
graphie Classique, formand for netværket »The
Classical Tradition in the Middle Ages and the Re-
naissance« under European Science Foundation,
bestyrelsesmedlem for Institut de Recherche et
d’Histoire des Textes og for Société des Anciens
Textes Français, delegat ved Union Académique
Internationale.

Foredrag, gæster og rejser:
Indenlandsk foredragsvirksomhed har de fleste vi-
denskabelige medarbejdere udøvet.

Kontakten med udenlandske kolleger har som
sædvanlig været livlig. Forskere fra Europa og
Nordamerika har været på kortere eller længere
besøg. Russel Friedman fra Iowa har været her
hele året, Kurt Boughan sammestedsfra i årets
første halvdel, Elena Lisanjuk fra St. Petersborg si-
den september.

Følgende medarbejdere har deltaget i symposi-
er, været talere ved kongresser, holdt gæstefore-
læsninger eller været officielle opponenter ved
disputatser i udlandet: Adam Bülow- Jacobsen i
Cairo; Karsten Friis-Jensen i Bergen; Pernille
Harsting i Groningen; Annette Jung i Hernen
(Holland); Brian McGuire i San Diego, London
og Budapest; Jørgen Mejer i Ascona og College
Park (Maryland); Birger Munk Olsen i Cam-
bridge, Rom og Lissabon; Marianne Pade i Sasso-
ferrato, Jyväskylä og Siena; Helle Salskov Roberts i
Cambridge Mass.; Christian Marinus Taisbak i Li-
verpool, Oxford og Delphi; Christian Troelsgård i
Hernen og Paris.

Flere af de allerede anførte rejser har også haft
andet fagligt ærinde i samme land (med projekt-
partnere, håndskriftsstudier m.m.). Samarbejde
og benyttelse af biblioteker og museer har i øvrigt
ført Sten Ebbesen til KrakSiena; Helle Salskov Ro-
berts i Camb Oxford, Rom og Paris; Karsten Friis-
Jensen til Imperia (Italien); Birger Munk Olsen til
Nice, Draguignan, Oxford, Paris og Bruxelles; Ma-
rianne Pade til London, Napoli, Oxford, Paris,
Rom og Venezia; Chr. Gorm Tortzen til Rom.

Sten Ebbesen

Stab:
VIP:
Bülow-Jacobsen, Adam: Lektorvikar; Ebbesen,
Sten: Lektor; Flensted-Jensen, Pernille: Ph.D.-stu-
derende; Friis-Jensen, Karsten: Lektor; Harsting,
Pernille: Forskningsstip.; Lisaniuk, Elena: Forsker-
studerende; Mejer, Jørgen: Lektor; Olesen, Birger
Munk: Professor; Pade, Marianne: Forskningslek-
tor; Rasmussen, Lise Grosen: Ph.D.-studerende;
Roberts, Helle Salskov: Lektor; Troelsgård, Chri-
stian: Adjunkt.

TAP:
Hansen, Hannah Jungclaus Krogh: Overassistent;
Lund, Vivienne: Assistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Vestergaard, Torben: Milesians in Attica:The evi-

dence of sepulchral inscriptions.
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Speciale:
Thorhauge, Susanne: Om Dyden. En gennem-

gang af Ciceros De Finibus Bonorum et Malo-
rum III. 16-76.

Publikationer:
Bülow-Jacobsen A.: Byer og steder ved Rødehavet.

i: Hvad tales her om? Festskrift til Johnny Chri-
stensen., M.S. Christensen et alii., s. 91-99, Kø-
benhavn 1996.

–: Det græsk-romerske Egypten 1332 f. Kr. – 642 e.
Kr. i: Den Store Danske Encyklopædi. 5., s. 407,
København 1996.

–: Archaeology and Philology on Mons claudia-
nus, 1987-1993. TOPOI 6/2, s. 721-30, Maison
de l’orient, Lyon 1996.

–: Mons Claudianus. i: Klassisk Arkæologiske Stu-
dier., s. 7, København 1995.

–: Mons Claudianus. Organisation, administration
og teknik i et romersk stenbrud fra kejsertiden.
København 1995, 75 s.

–: Ghost vegetable. Are-edition of SB VI 9610 (en
genudgivelse). Zeitschrift für Papyrologie und
Epigrafik. 110, s. 124-6, Bonn 1996.

Bülow-Jacobsen A.&.C.H.: Les inscriptions d’al-
Muwayh. Bulletin de l’Institut francais
d’archéologie orientale. 95, s. 103-24, Cairo
1995.

Ebbesen S.: [Review of] C. Atherton, The Stoics
on ambiguity. Vivarium 33, s. 242-246, 1995.

–: Sophisma; sophismata. i: Historisches Wörter-
buch der Philosophie, 9., s. 1069-75, Basel 1995.

–: ’Einleitung’ in:Alexandri Aphrodisiensis In VIII
Libros Topic.Arist.Commentatio, Pseudo-Alex-
andri Annotationes in Librum Elench.Arist.
Übers.G.Dorotheus, Neudruck d.1. Ausgabe Ve-
nedig 1541. i: Commentaria in Aristotelem Gra-
eca, Versiones Latinae temporis resuscitatarum
litterarum 6., s. V-XVI, Stuttgart-Bad Cannstatt.
1996.

–: Det Store Brag og Den Helligånd. i: Hvad tales
her om? Festskrift til Johnny Christensen., s.
311-314, København 1996.

–: How Danish were the Danish Philosophers? i:
The Birth of Identities. Denmark and Europe in
the Middle Ages., McGuire, Brian P., s. 213-24,
København 1996.

–: Greek and latin Medieval Logic. Cahiers de l’in-
stitut du Moyen-âge grec et latin 66, s. 67-95, Kø-
benhavn 1996.

–: George Pachymeres and the Topics. Cahiers de
l’institut du Moyen-âge grec et latin 66, s. 169-
85, København 1996.

–: Anonymi Parisiensis Compendium Sophistico-
rum elenchorum. The Uppsala Version. Cahi-
ers de l’institut du Moyen-âge grec et latin 66, s.
253-312, København 1996.

Ebbesen S.&.L.N.: Texts Illustrating the Debate
about Christology in the Wake of Alexander
III’s 1177 Condemnation. Cahiers de l’institut
du Moyen-âge grec et latin 66, s. 217-51, Køben-
havn 1996.

Ebbesen s.: [Review of] Bernard of Chartres, Glo-
sae super Platonem. Ed.by Paul Edward Dutton.
Speculum 71, s. 123-125, 1996.

Friis-Jensen K.: Versification and topicality. Two
Encomiastic poems written during the Seven
Years War. i: Reformation and Latin Literature
in Northern Europe., Inger Ekrem, Minna skaf-
te Jensen & Egil Kraggerud, s. 179-192, Oslo
1996.

–: Nogle tekstproblemer hos Saxo. i: Hvad tales
her om?, Mette Sophie Christensen m.fl., s. 315-
321, København 1996.

–: Saxo og Absalon. i: Absalon, fædrelandets fa-
der., s. 44-56, Roskilde 1996. 

Harsting P.: Nicolai Perotti. i: CORNV COPIAE
seu linguae Latinae commetarii, vol. V, Hars-
ting, Pernille et Charlet, Jean-Louis, s. 257, Sas-
soferrato, Italien 1996.

–: Peder Palladius’ forord til »Grammatica Latina
in Usum Danicæ Iuventutis Uniformitatis Cau-
sa« (1552). i: Hvad tales her om? Festskrift til
Johnny Christensen., M.S. Christensen m.fl., s.
367-73, København 1996.

Jung A.: Syntomon, A Musical Genre From A-
round 800. Cahiers de l’institut du moyen-âge
grec et latin 66, s. København 1996.

McGuire B.: The Cistercians and Friendship. i:
Hidden Springs. Cistercian Monastic Women.
Medieval Religious Women. Vol. 3. Book One.,
John A. Nichols and Lillian Thomas Shank., s.
171-200, Kalamazoo, USA 1996.

–: Who founded the Order of Cîteaux? i: The Joy
of Learning and the Love of God: Studies in ho-
nor of Jean Leclercq, E. Rozanne Elder, s. 389-
413, Kalamazoo, USA 1995.

McGuire B.P.: Archbishop Eskil and Danish Iden-
tity. i: The Birth of Identities: Denmark and Eu-
rope in the Middle Ages, Brian P. McGuire, s.
189-211, København 1996.

–: Afterword: An Embarrassment of Identities. i:
The Birth of Identities: Denmark and Europe in
the Middle Ages, Brian P. McGuire, Brian P.
McGuire, s. 345-60, København 1996.

Mejer J.: Et filosofisk liv. Diogenes Laertius’ De-
mokrit biografi. Filosofiske Studier 15, s. 169-
181, København 1995.

–: Den gamle Cicero og filosofien. i: Hvad tales
her om? Festskrift til Johnny Christensen., M.S.
Christensen m.fl., s. 367-73, København 1996.

–: Copenhagen, Danish National Museum. Ny
Carlsberg Glyptotek. Thorvaldsen, Bertel.
Thorvaldsens Museum. Zoëga, Georg. i: An En-
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cyclopedia of the History of Classical Archaeo-
logy 1-2., Nancy Thomson de Grummond, s.
Westport, Connecticut 1996.

Olsen B.M.: La trasmissione dei testi nei secoli XI
e XII. i: Lo spazio letterario del Medioevo. Vol.
III. La ricezione del testo., G. Cavallo, C. Leo-
nardi, E. Menèsto, s. 375-414, Roma 1995.

–: Absalons studier i Paris. i: Absalon, fædrelan-
dets fader., F. Birkebæk, T. Christensen, I. Skov-
gaard-Petersen, s. 57-72, Roskilde 1996.

–: Etat présent des études sur la réception de la lit-
térature antique au Moyen Age et à la Renais-
sance. i: The Classical Tradition in the Middle
Ages and the Renaissance. Proceedings of the
first European Science Foundation Workshop
on »The Reception of Classical Texts«., C. Leo-
nardi, B. Munk Olsen, s. 185-96, Spoleto 1995.

–: Bibliographie de la réception de la littérature
classique du IXe au XVe siècle. i: The Classical
Tradition in the Middle Ages and the Renais-
sance. Proceeding of the first European Science
Foundation Workshop on »The Reception of
Classical Texts«., C. Leonardi & B. Munk Olsen,
s. 199-283, Spoleto 1995.

–: The Production of Classics in the Eleventh and
Twelfth Centuries. i: Medieval Manuscripts of
Latin Classics: Production and Use., C.A. Cha-
vannes-Mazel & M.M. Smith, s. 1-17, Los Altos
Hills, California 1996.

Olsen B.M.&.G.: In exponendus auctoribus haec
consideranda sunt – en periochae-listes Nachle-
ben. i: Hvad taler vi om? Festskrift til Johnny
Christensen., M.S. Christensen et alii., s. 323-
328, København 1996.

Pade M.: A Melanchthonian Commentary to the
First Three Books of Thucydides. Cod. Phi-
lol.166, Staats- und Universitätsbibliothek.
Hamburg. i: Reformation and Latin Literature
in Northern Europe., Ekrem, I., Jensen, M.
Skafte & Kragerud, E., s. 193-206, Oslo 1996.

–: Pier Candido Decembrios Alexsander – volgare-
kultur og latinhumanisme i 1400-tallets Milano.
i: Hvad tales her om? Festskrift til Johnny Chri-
stensen., M. S. Christensen mfl., s. 375-87, Kø-
benhavn 1996.

Raasted J.: An old melody for »Te hypermacho
stratego«. i: Studi di musica bizantina in onore
di Giovanni Marzi., Alberto Doda, s. 3-14, Lucca
1995.

–: Length and Festivity. On some prolongation te-
chniques in Byzantine Chant. i: Liturgy and the
Arts in the Middle Ages., Eva Louise Lillie &
Nils Holger Petersen, s. 75-84, København 1996.

Roberts H.S.: Græske låneord i etruskisk – nogle
betegnelser. i: Hvad tales her om? Festskrift til
Johnny Christensen., M.S. Christensen et al., s.
153-58, København 1996.

–: Skuespillerne i helligdommen. i: I Dianas helli-
ge lund. Fund fra en helligdom i Nemi., Mette
Moltesen, s. 119-124;210-213, København 1997.

Tortzen C.G.: Prologos. Introduktion til græsk.
Helsingør Gymnasium 1996, s.

–: Håndskrifttransskription fra tre Esrumhånds-
krifter i Vatikanbiblioteketet og oversættelser af
disse og andre middelalderlige tekster. i: Den
hellige jomfru i Esrum. En antologi om Esrum
Kloster., Anne Elverskov & Jens Anker Jør-
gensen, s. 1996.

–: Agernspisende mænd i Arkadien findes i mæng-
de. i: Hvad tales her om? Festskrift til Johnny
Christensen., M.S.Christensen mfl., s. 127-138,
København 1996.

–: Antikken. i: Udviklingsideens historie, fra Pla-
ton til Darwin., N. Bonde & H. Stangerup, s. 13-
53, København 1996.

Troelsgård C.: Razvitijeto na didaktichnata tvorba.
Njakoi bjelezhki varkhu »Ison, oligon, oksija« ot
Joan Glikis. Balgarski Muzikoznanie 20,1, s. 78-
98, Sofia 1996.

–: Tropos – tonos – echos. Om tonearternes termi-
nologi fra oldtid til middelalder. i: Hvad tales
her om: Festskrift til Johnny Christensen., M. S.
Christensen mfl., s. 337-42, København 1996.

–: The Exaposteilaria anastasima with Round No-
tation in MS Iviron 953. Studi di musica bizanti-
na in onore di Giovanni Marzi. Studi e testi
musicali. Nuova Serie 6, s. 15-28, Lucca 1996.

–: Stational Liturgy and Processional Antiphons in
the Ambrosian rite. i: Liturgy and the Arts in
the Middle Ages., Eva Louise Lillie & Nils Hol-
ger Petersen, s. 85-94, København 1996.

–: Jørgen Raasted in memoriam. Cahiers de l’insti-
tut du moyen-âge grec et latin. 65, s. 3-13, Kø-
benhavn 1995.

–: Nekrolog Jørgen Raasted. Dansk Årbog for mu-
sikforskning. 23, s. 9, København 1996.

Zeeberg P.: Heinrich Rantzau (1526-1598), a Li-
terary Maecenas between Denmark and Germa-
ny. i: Reformation and Latin Literature in
Northern Europe., I. Ekrem, M. Skafte Jensen,
E. Kraggerud, I. Ekrem, M. Skafte Jensen, E.
Kraggerud, s. 138-150, Oslo 1996.

–: Ad Fontes: Jacob Madsen Århus* Opfordring til
at lære græsk (1577). i: Hvad tales her om? Fest-
skrift til Johnny Christensen., M. S. Christensen
m.fl., s. 401-10, København 1996.
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Psykologi

Institut for Klinisk Psykologi

Instituttet varetager i fællesskab med Psykologisk
Laboratorium undervisningen i faget psykologi.
Instituttet har parallelt med undervisning og
forskning et tredje hovedfunktionsområde, den
psykologiske klinikvirksomhed.

Følgende har gæsteforelæst på instituttet: Pro-
fessor Jill Savage Scharff og professor David E.
Scharff, Washington School of Psychiatry, og Ass.
professor William P. Henry, University of Utah.

Gæsteprofessorer: Professor Michael Helge
Rønnestad, Universitetet i Oslo, maj og juni. Pro-
fessor Brendan Maher, Harvard University, 11. –
30. november.

Gæste-Ph.D.-studerende: I forbindelse med jo-
int venture aftale med Harvard University er De-
borah Licht gæst ved instituttet med støtte fra
Forskningsakademiet.

Forskningsvirksomhed:
Instituttets forskningsaktiviteter falder under føl-
gende fem områder:

1. Psykiske lidelser/problemer
1.1 Seksuelle overgreb mod børn og unge.

1.1.1 Børn udsat for telefonsexterror. En scree-
ningsundersøgelse af børns psykiske reaktioner
som følge af obskøne telefonopringninger (non
contact sexual abuse) eller seksuelle overgreb
(physical contact sexual abuse). Resultaterne er
under bearbejdning (H. B. Larsen og I. Leth).

1.1.2 Forskning vedrørende mænds og kvinders
reaktioner på oplevelse af seksuelle overgreb i
barndommen fortsætter (I. Leth).

1.1.3 »Juvenile sex offenders«, beskrivelse af en in-
terviewundersøgelse (I. Leth).

1.2 Børn og unges alderstypiske reaktions- og op-
levelsesmønstre i forbindelse med tab (V. Maar).

1.3 Præstationsangst hos studerende. Forskning i
ætiologi og psykoterapeutisk behandling af
præstations- og eksamensangst hos studerende (S.
Poulsen).

1.4 Empirisk undersøgelse af psykologiske aspek-
ter ved psoriasis, ved benign hudcancer samt ved

CO-morbiditeten psoriasis og benign hudcancer.
Undersøgelsen indgår i et interdisciplinært forsk-
ningsprojekt med titlen »Individuel følsomhed og
arbejdsmiljø« (A. Poulsen).

2. Teoretiske studier af grundlæggende kliniske
problemstillinger
2.1 Fortsatte studier over udviklingen af psykotera-
peutiske begreber (narrationsbegrebet) i børne-
psykoterapi (O. Almstrup).

2.2.1 Den psykoanalytiske proces. Der arbejdes
med en systematisering af behandlingsprocessens
empiriske data i feltet mellem analytiker/analy-
sand (J. Gammelgaard).

2.2.2 Forskning under overskriften Psykoanalysens
Poetik fortsættes (J. Gammelgaard).

2.3.1 Teoretiske studier af grundlæggende kli-
niske problemstillinger: Studier og samtænkning
af korttidsterapeutiske teorier med særligt fokus
på individual-, par- og gruppeterapi (innovative
studier) (U. Hedelund Jensen).

2.3.2 Personlighedsstrukturelle vurderinger og as-
sessmentmetoder, teoretiske overvejelser ved-
rørende udvikling af patientudvælgelseskriteriet
(U. Hedelund Jensen).

2.4 Et teoretisk arbejde om muligheder og vanske-
ligheder i den psykologiske undersøgelse af to-
sprogede børn fortsættes (H. B. Larsen).

2.5.1 Legeme, sjæl og ånd i Søren Kierkegaards
forfatterskab i relation til den seneste forskning
inden for psykosomatik (G. M. Mirdal).

2.5.2 Fra nostalgi til posttraumatisk stress: En kri-
tik af posttraumatisk stress som diagnostisk kate-
gori (G. M. Mirdal).

2.6 Undersøgelse af gruppeanalytisk supervision
som undervisningsmetode til befordring af faglig
og personlig udvikling og forståelse (V. Maar).

2.7 Fænomenologi og eksistenspsykologi som bag-
grund for psykoterapi med særligt henblik på so-
matopsykologiske problemstillinger. Indgår i et
tværfagligt forskningsprojekt om psykisk krise ved
somatisk sygdom (J. Smidt Thomsen).

3. Studier af behandlinger og deres processuelle
forløb
3.1.1 Aspekter af selvudviklingen i voksenalderen
belyst gennem psykoterapi. Undersøgelsens for-
mål er – gennem psykoterapeutiske forløb – at
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påvise almene muligheder for vækst og udvikling i
det voksne menneskes selvopfattelse.

Metode: 119 klienter i instituttets psykologiske
klinik for voksne er over en 3-årig periode blevet
undersøgt med spørgeskemaer og interviews før
og efter psykoterapeutisk forløb. I det kliniske ar-
bejde indgår samtlige medarbejdere ved voksen-
klinikken. 

De sidste psykoterapeutiske forløb er nu afslut-
tet og dataindsamlingen tilendebragt.

Materialet klargøres til indtastning og bearbejd-
ning.

Paper: »Adult development elucidated through
psychotherapy« præsenteret ved XXVI Internatio-
nal Congress of Psychology, Montreal (Styregrup-
pe: B. Strandbygaard og K. Boman).

3.1.2 »Hjælp til psykologhjælp« er en udløber af
ovennævnte projekt: En afgrænset gruppe medar-
bejdere (45) inden for omsorgsarbejde hos hvem
der er opstået psykologiske problemer, der kan
medføre arbejdsudygtighed, tilbydes dynamisk
korttidsterapi. I tilknytning hertil udføres en for-
og efterundersøgelse til belysning af den psykote-
rapeutiske effekt med særlig henblik på personlig
udvikling. Dataindsamlingen og de psykoterapeu-
tiske forløb foregår over en treårig periode, hvor-
efter databearbejdningen indledes (Styregruppe:
K. Boman og Uno Hedelund Jensen).

3.1.3 I tilknytning til de ovennævnte projekter fo-
retages en analyse af selvbegrebet inden for per-
sonlighedspsykologiske teorier med særlig hen-
blik på voksenudviklingen (K. Boman).

3.2.1 En afgrænset gruppe medarbejdere inden-
for omsorgsarbejde (i alt 45), hos hvem der er op-
stået psykologiske problemer, der har eller kan
medføre arbejdsudygtighed, tilbydes over en 3-
årig periode dynamisk korttidsterapi med henblik
på afklaring af ætiologi, behandlingseffekt og pro-
fylaktiske potentialer. I tilknytning hertil gennem-
føres undersøgelse af de anvendte assessmentme-
toders egnethed for vurdering af probandernes
mulighed for at profitere af behandlingen (spør-
geskemaundersøgelse samt interview) (U. Hede-
lund Jensen).

3.2.2 Dynamisk korttidsterapi, tab og eksistens.
Fortsættelse af resultatanalyser ud fra empirisk
projekt (U. Hedelund Jensen).

3.2.3 Eksperimentelt projekt: Udvikling af supervi-
sionsmetoder og teknikker (supervision af psyko-
terapi). Transskription og anvendelse af korttids-
terapeutiske metoder ved supervision af psykote-
rapi (U. Hedelund Jensen).

3.3 Koordinator i Danmark i international under-
søgelse af psykoterapeuters faglige udvikling. Ana-
lyser af det danske materiale fortsættes set i relati-
on til, hvad der foreligger internationalt. Arbejdet
udføres i samarbejde med et forskningsnetværk
under Society for Psychotherapy Research, et in-
ternationalt selskab for psykoterapiforskning. De
foreløbige resultater af den danske del af under-
søgelsen blev præsenteret på møde i Society for
Psychotherapy Research 5th European meeting i
Cernobbio, Italien (E. Friis Jørgensen).

3.4.1 Psykoterapiproces- og effektforskning i bør-
negruppepsykoterapi. Der indsamles kvalitative
og kvantitative data fra instituttets børnegruppe-
terapeutiske virksomhed, hvori deltager special-
pædagog Randi Gregersen. Resultaterne fra grup-
peterapien sammenlignes med et engelsk materia-
le, som er indsamlet under ledelse af professor Is-
rael Kolvin, Tavistockklinikken, London (H. B.
Larsen).

3.4.2 En større prospektiv undersøgelse af fore-
byggende psykologisk behandling ved skolestar-
ten: Dataindsamlingen afsluttes ultimo 1996 (H.
B. Larsen).

3.5 Supervision af psykoterapi. Individuel supervi-
sion af studerendes eget behandlingsarbejde i
gruppe. Ud fra korttidsterapeutisk teori og meto-
de afprøves forskellige supervisionsmodeller af-
hængig af gruppens størrelse, supervisandernes
niveau og klientpopulationens art (L. Lindgård).

3.6.1 En klinisk-psykologisk undersøgelse af unge
kvindelige anorexi-patienter, der indlægges på
Rigshospitalets psykiatriske afdeling samt en vur-
dering af deres udbytte af behandlingen (S.
Lunn).

3.6.2 Neuropsykologiske og psykosociale implika-
tioner af AIDS og HIV-smittede (en empirisk un-
dersøgelse, der udgår fra Hvidovre Hospital) (S.
Lunn).

3.6.3 Det psykoterapeutiske arbejde på en akut
psykiatrisk afdeling (Hvidovre Hospitals psykiatri-
ske afdeling). Undersøgelsen er afsluttet (S.
Lunn).

3.7 Evaluering af længerevarende psykoterapi
med 24 børn i alderen 9-11 år. Ved hjælp af
Rorschach-metoden vurderes personlighedsforan-
dringer på udvalgte variable. Forventes afsluttet
september 97 (A. Mogensen).

3.8 I et længerevarende gruppeanalytisk psykote-
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rapiforløb indsamles data med henblik på at un-
dersøge unges relations- og kommunikationsmøn-
stre og beskrive udvikling af individuation via af-
hængighed og frigørelse (V. Maar).

3.9 En empirisk undersøgelse af den terapeutiske
proces i psykodynamiske korttids-terapigrupper.
Der fokuseres på klienternes oplevelse af proces-
sen samt udviklingen af gruppesamhørighed. For-
ventes afsluttet ultimo 97 (S. Poulsen).

4. Forebyggende arbejde
Center for spædbørn og deres familier ved Institut
for Klinisk Psykologi.

Centret blev oprettet med støtte fra Egmontfon-
den, Helsefonden og SUM-midler i 1989. Centrets
bemanding er tværfaglig med psykologisk ledelse.
Det foreløbige udviklings- og forskningsarbejde er
foregået i tæt samarbejde med Københavns kom-
munes sundhedspleje. Centrets overordnede mål
er: 1. At tilbyde tidlig psykologisk og socialrådgi-
ver-bistand til nyblevne familier, der indenfor bar-
nets første leveår har psykologiske vanskeligheder
og problemer i relationen mellem forældre og
barn. Hensigten er, at vor intervention skal kunne
finde sted så tidligt som muligt, for at undgå ud-
viklingsmæssige forsinkelser og alvorlige psykiske
forstyrrelser. 2. At udvikle behandlingsmodeller
ud fra dette arbejde. 3. At undersøge og beskrive
forekomst og art af problemer hos nyblevne fami-
lier, der kræver professionel indsats. Denne un-
dersøgelse omfatter alle børn født i 1990 i to
nærliggende socialdistrikter, undersøgelsen om-
fatter 389 familier. Det sidste års forskningsarbej-
de har desuden haft fokus på: Spædbørnsobserva-
tion. Neutralitet og involvering i det psykotera-
peutiske arbejde med forstyrrelser i den tidlige re-
lation mellem mor og barn. Kritisk evaluering af
forskning og praksis omkring massage af
spædbørn. Centret forbereder omfattende pro-
jektarbejder omfattende fædre og deres relation
til deres spædbørn i samarbejde med chefpsyko-
log Svend Aage Madsen, Rigshospitalet. Der afhol-
des »Åbent Hus« for spædbørnsfamilier hver 14.
dag ved sundhedsplejersker fra Amagerbro med
deltagelse af afspændingspædagog H. Dittmann.
Der samarbejdes med konsulent, bevægeterapeut
B. S. Bentsen vedrørende børnemotorik. Centret
har klinisk og forskningsmæssigt samarbejde med
Child Development Unit, Harvard Medical
School, Boston og med Juliane Marie Centret på
Rigshospitalet. Desuden har centret tæt kontakt
med hensyn til supervision og forskning med
spædbarnsvirksomheder i Sverige og Norge. Cen-
tret har i år modtaget 26 faglige besøg og henven-
delser fra professionelle indenfor spædbarnsom-
rådet i Skandinavien med henblik på udveksling

af erfaringer inden for praksis og forskning (H.
Munck og I. Poulsen Dutton).

5. Eksperimentel Psykopatologi
5.1 Samarbejdet med Københavns Tandlægeskole
fortsætter. Der er i 1996 påbegyndt en spørgeske-
ma/interview-undersøgelse vedrørende stress og
parodontose på Skolen for Tandplejere og Kli-
nikassistenter. I samarbejde med DIKE og Den
Medicinske Forskningsenhed i Ringkøbing er
påbegyndt et forskningsprojekt, der skal belyse be-
greberne angst, depression og smerte i et tværfag-
ligt perspektiv (B. Hutchings).

5.2 Visuel kognition
En vigtig problemkreds inden for studiet af visuel
kognition angår vor evne til at identificere visuel
form. I et typisk eksperimentelt paradigme præ-
senteres to visuelle mønstre af samme form i for-
skellig størrelse, orientering eller begge dele.
Halvdelen af præsentationerne er såkaldte catch
trials, hvor mønstrene faktisk er forskellige, og
sædvanligvis måles forarbejdningstiden for den
dom (»ens«/«forskellig«), en forsøgsperson fæl-
der. Vi har gennem en række forsøg vist, at mens
afvigelser med hensyn til størrelse eller form (el-
ler begge dele) giver anledning til store omkost-
ninger i form af forlængede forarbejdningstider,
eller stigende fejlrater, så er selve afstanden mel-
lem mønstrene uden betydning. I en række nye
forsøg søger vi nu at identificere de hjernestruktu-
rer, hvorigennem visuel identifikation af form rea-
liseres. Forsøgene er baseret på de såkaldte hjer-
neaktiviseringsparadigmer, der stimerer blodgen-
nemstrømningen i hjernen (A. Larsen og C. Bun-
desen).

Klinikvirksomhed:
Klinikvirksomheden danner grundlag for psyko-
terapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Den
er grundlaget for instituttets praktiske og teoreti-
ske udforskning af basale områder inden for den
kliniske psykologi. Herudover integreres det kli-
nisk-psykologiske arbejde med børn, unge, fami-
lier og voksne såvel i undervisningen af studeren-
de som i den postgraduate uddannelse af psykolo-
giske kandidater efter en videnskabelig-professio-
nel model.

Ved visitationen af klienter til instituttet foreta-
ges ikke blot et skøn over hvilken behandlings-
form, der i det enkelte tilfælde vil være mest hen-
sigtsmæssig, men også over hvilken grad af tera-
peutisk erfaring, der synes påkrævet for at gen-
nemføre behandlingen og på hvilken måde, be-
handlingen vil kunne indgå i et af instituttets
forskningsprojekter.

Af undervisningsmæssige grunde anses det for
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betydningsfuldt at arbejde med et differentieret
klientel, som giver mulighed for kontakt med kli-
enter fra forskellige befolkningsgrupper og med
forskellige former for psykiske lidelser.

Antallet af klienter/klientfamilier, der har
været i behandling i instituttet i 1996 udgør 378.

Andre aktiviteter:
Der har i 1996 i lighed med de foregående år
været omfattende kontakter til videnskabelige
fora i Danmark og i udlandet samt en vidt forgre-
net formidlingsvirksomhed.

Ole Almstrup er medlem af Advisory Board,
Journal og Child Psychotherapy. OA deltog i Psyke
& Logos-temadagen »Narrativitet« med oplægget
»Det narrative som klinisk begreb, illustreret med
eksempler fra børneterapier« og i instituttets fest-
ligholdelse af D. W. Winnicotts 100 års dag med
oplægget »There Is No Such Thing As A Patient,
Winnicott og to-personers psykologien«. Endvide-
re deltog han i Bergen Universitets jubilæumsse-
minar og i et forberedende møde i Sätra Bruk ar-
rangeret af Göteborgs Universitet med det formål
at fremme integration af klinikken i den graduate
undervisning. Sammen med Jens Berthelsen, Psy-
kologisk Laboratorium, arrangerede OA rus-uge
for 180 nye studerende.

Kirsten Boman har deltaget i: XXVI Internatio-
nal Congress of Psychology, Montreal med indlæg
og i seminar med professor Jill S. Scharff og pro-
fessor David E. Scharff i: Object Relations Thera-
py. KB har deltaget i forskningsseminar ved pro-
fessor Emmy van Deurzen-Smith: Self and Thera-
py. A clinical research seminar on the relation be-
tween Self-concept and Therapeutic på Institut
for Klinisk Psykologi. KB var inviteret som fore-
dragsholder og deltager i: Jubilæumsseminar i
Bergen: »Den psykologiske poliklinikk i universi-
tetssammenhæng«. Afholdt af Det psykologiske
Fakultet, Universitetet i Bergen, i anledning af
Universitetet i Bergen 50 år. Psykologisk polikli-
nikkvirksomhet ved Universitetet i Bergen 25 år.
Titel: Den psykologiske universitetsklinik, Institut
for Klinisk Psykologi. KB har deltaget i kursus med
Anna Maria Carlson: Exners Comprehensive Sy-
stem. KB har arrangeret gæsteforelæsning ved
professor Jill S. Scharff og professor David E.
Scharff: Object Relation Therapy.

Uno Hedelund Jensen har vejledt og supervise-
ret start af det af Socialministeriet finansierede,
psykoterapeutiske rådgivningsprojekt »LBH-pro-
jektet« (3-årigt, tværfagligt, landsdækkende); kon-
stitueres som ministeriets projektevaluator i 96-98.
UH har deltaget i seminarer: »Supervision« ved
docent K. Gordon, Stockholm; »Om terapeutisk
lytten« ved E. Spinelli, London; »Klinisk psykologi
i Norge« ved prof. Wenche Haaland, Bergen. UH

har i samarbejde med bl.a. prof. A. Theilgaard fo-
restået komitearbejde vedrørende Psykologisk
Akademis videreførelse og udvikling.

Barry Hutchings har holdt gæsteforelæsning
ved Selskabet Danske Neuropsykologers kvartals-
møde og indlæg ved Tværvidenskabeligt Forsk-
ningsseminar, Forskningsenheden, Ringkøbing
Amtskommune.

Eric Friis Jørgensen har samarbejde med Dansk
Psykolog Forening om kursus i supervisionsteori
og træning i at supervisere egne fagfæller og an-
dre faggrupper. EFJ har holdt foredrag i Sclerose-
foreningen om supervision og psykoterapeuters
faglige udvikling, foredrag på Hillerød Sygehus
om supervision og faglig udvikling samt foredrag i
Ringkøbing Amt om »psykoterapeuters egenom-
sorg« og faglige udvikling. Deltaget i Dansk Psyko-
log Forenings seminar om psykoterapeuters fagli-
ge udvikling ved professor Michael Helge Rønne-
stad, i Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykotera-
pi’s Seminar for supervisorer ved Kurt Gordan og
Lisbeth Palmgren. EFJ har holdt indlæg på panel
om »handledningens utveckling i Nordiska länd-
arne«, 3. Nordiska Konferensen för Psykoterapi-
handledare i Stockholm. EFJ har deltaget og med-
virket i Society for Psychotherapy Research 5th
European meeting i Cernobbio, Italien. De fore-
løbige resultater af den danske del af undersøgel-
sen om psykoterapeuters faglige udvikling blev
præsenteret på mødet.

Axel Larsen er dansk redaktør af Scandinavian
Journal of Psychology.

Helmer Bøving Larsen har holdt oplæg på den
internationale forskningskonference om Trauma
and Memory, University of New Hampshire. HBL
har holdt foredrag i Ungdommens Naturviden-
skabelige Forening og undervist i Hjørring Kom-
mune og i Sønderjyllands Amt om tværfaglige fo-
rebyggelsesforanstaltninger over for truede børn.
HBL har undervist på Danmarks Lærerhøjskoles
efteruddannelse af cand.pæd.psych.er. HBL er
lektør på Ugeskrift for Læger.

Ingrid Leth har sammen med Helmer Bøving
Larsen deltaget i en forskningskonference »Trau-
ma and Memory« ved Universitetet i New Hamp-
shire, USA. Derudover har de besøgt det psykolo-
giske institut, William James Hall og Derek Bok
Center på Harvard samt New York University.

Susanne Lunn har deltaget i følgende internati-
onale kongresser med foredrag: Det 10. euro-
pæiske symposium i gruppeanalyse, København:
Anorexia Nervosa – Destruction and Creating of
Desire og Scandinavian Psychoanalytic Congres,
Malmø. SL er lektør ved Nordisk Psykologi. SL sid-
der i Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe til fore-
byggelse af spiseforstyrrelser og repræsenterer kli-
nisk psykologi i Dansk Psykologisk Forlags repræ-
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sentantskab. SL har holdt foredrag ved Det teolo-
giske Institut om krop og identitet, på Vallekilde
Højskole om H. C. Andersens eventyr »Skyggen«
og i forskellige faglige foreninger og selskaber om
spiseforstyrrelser. SL er tilknyttet forskergruppen
ved det tværvidenskabelige projekt »Slank i Dan-
mark« , som det tværvidenskabelige sundhedspro-
grams arbejdsgruppe under Forskningsrådene
har bevilget støtte til i en 3-årig periode. Formålet
med projektet er at belyse den dyrkelse af slank-
hed og den evt. stigning i forekomsten af spisefor-
styrrelser, som vi i dag er vidne til, ud fra forskelli-
ge vinkler: Psykologiske, sociokulturelle, biolo-
giske etc.

Gretty M. Mirdal er i Danmark medlem af Sta-
tens Humanistiske Forskningsråd og dets næstfor-
mand siden september 96. Hun har deltaget i ud-
arbejdelsen af: Rådets strategiplan for humanis-
tisk forskning fra 1998 til 2002; formuleringen af
den tværfaglige sundhedsforskningsstrategiplan;
den fortsatte implementering og udvidelse af initi-
ativet vedrørende ældreforskning; implemente-
ring af forskningsprogrammet vedrørende men-
neskelige ressourcer. GMM har holdt foredrag om
emner vedrørende sin forskning inden for psyko-
somatiske problemstillinger for praktiserende
læger, for speciallæger i psykiatri, for speciallæger
i lungemedicin, ved Det humanistiske Fakultets
Forskningsfredage, ved Selskabet for Filosofi og
Psykologi samt på efteruddannelseskurser for psy-
kologer. I udlandet har GMM deltaget i en konfe-
rence om Søren Kierkegaard på Sorbonne i Paris,
hvor hun holdt et foredrag om »La Psychosomati-
que chez Kierkegaard«. GMM arbejdede som be-
styrelsesmedlem i to forskellige tværfaglige og
tværnationale programmer under European Sci-
ence Foundation: »Learning in Humans and Ma-
chines« og »Individual and Society in the Muslim
mediterranean World«. GMM er tillige aktivt med-
lem af en af grupperne under sidstnævnte pro-
gram, nemlig om islamiske diskurser i Europa i
dag. GMM modtog Inge Lehmanns legat.

Anne Mogensen har bidraget med oplæg
(Archival Study of Conduct Disordered Children
and Anxious Children) ved 4. Konference i »Euro-
pean Rorschach Association« i Liège, Belgien. AM
har deltaget i XV International Congress of Ror-
schach & Projective Methods, Boston, USA.

Hanne Munck er repræsentant for Danmark i
Nordiska Föreningen för Spädbarns Utveckling
ved årlige seminarer. HM blev i Oslo udnævnt til
æresmedlem i denne forening. HM samarbejder
løbende med Harvard Medical School om udvik-
ling af metoder til observation af spædbørn og kli-
nisk praksis og er International Faculty member of
Brazelton Center for Infants and Parents, Boston.
HM var inviteret til aktiv deltagelse i fagligt semi-

nar efterfølgende forelæsninger af Daniel Stern
arrangeret af Nic Waals Institut Oslo. HM var invi-
teret til opstartkonference for forskningsprogram-
met: Børns vilkår og velfærd arrangeret af Forsk-
ningsrådene. HM deltog i Socialministeriets og
Kulturministeriets forskerseminar som medlem af
forskernetværket ved samme ministerier. HM del-
tog i skandinavisk 3 dages konference vedr. uni-
versitetsbaseret psykologisk arbejde med børn og
unge i Skandinavien. HM deltog i Sixth World
Congres i Tampere, Finland, arrangeret af World
Association for Infant Mental Health som chair-
man for symposium og med to indlæg: The Prima-
ry Prophylactic Approach in Denmark, samt: Neu-
trality and Involment in Mother-Infant Therapy.
HM har afholdt 4 workshops ved Socialministeri-
ets 7. nationale konference om »Børn i krisesitua-
tioner«. HM har afholdt 2 kursusdage ved Sund-
hedsvæsenets Kursus- og Udviklingscenter, Ål-
borg, vedrørende psykologiske aspekter i arbejdet
med for tidligt fødte børn og deres forældre. HM
har holdt indlæg ved forskningsdage i efteråret på
Københavns Universitet om forskning på Center
for Spædbørn. HM har holdt indlæg ved konfe-
rence i anledning af D. W. Winnicotts 100 års dag
på universitetet. HM har samarbejde med Afdelin-
gen for syge og for tidligt fødte nyfødte, Rigs-
hospitalet, med henblik på pleje- og behandlings-
udvikling for indlagte spædbørn og deres familier.
Vivi Maar er medlem af bestyrelse og uddannelses-
udvalg i Dansk Selskab for Psykoanalytisk Børne-
og Ungdomsterapi, som har tilrettelagt en videre-
uddannelse i psykoterapi, der påbegyndes 1997 og
er i forbindelse hermed dansk delegeret til børn-
og unge sektionen i EFPP (European Federation
of Psychoanalytic Psychotherapy). VM har året
igennem været lærer og formand for træningsko-
miteen ved Institut for Gruppeanalyse, Køben-
havn, er Full Member of Group Analytic Society
(London) og af International Association for
Group Psychotherapy, og her medlem af Coor-
dination Commitee for Group Analysis Section.
VM har siden 1994 været reviewer ved Group Ana-
lysis, Sage Publications, London. VM har deltaget
henholdsvis med oplæg og som gruppe- og diskus-
sionsleder i 2nd International Conference of
EFPP »Supervision in psychoanalytic psychothera-
py« i Toledo, ved 10th European Symposium in
Group Analysis »Destruction and Desire« i Køben-
havn og ved 2nd European Conference on Child
and Adolescent Psychoanalytic Psychotherapy i
Stockholm. Derudover har VM deltaget ved Ber-
gen Universitets jubilæumsseminar: »Den psykolo-
giske poliklinikk i universitetssammenheng«. 

Vibeke Nathan er bestyrelsesmedlem i Euro-
pean Group Analytic Training Institutes Network,
dansk medlem af gruppeterapisektionen i Euro-
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pean Federation for Psychoanalytic Psychotherapy
in the Public Sector, full member of Group Analy-
tic Society, London samt medlem af træningsko-
miteen Institut for Gruppeanalyse, København.
VN har deltaget i konference om eksistentiel psy-
koterapi i London, studieophold på Regents Col-
lege, London og Nordisk symposium i gruppeana-
lyse i København. Medarrangør af seminar i Kø-
benhavn om eksistentiel psykoterapi med profes-
sor Emmy van Deurzen-Smith og Ernesto Spinelli,
Ph.D. VN er medlem af styringsgruppen for ek-
sistentiel psykologi og terapi. 

Annette Poulsen har deltaget med oplæg i føl-
gende konferencer: 10th European Symposium in
Group Analysis i København, The 10th Conferen-
ce of the European Health Psychology Society i
Dublin samt The 6th International Symposium for
Health Professionals in Rheumatology i Bruxelles.
Stig Poulsen har bidraget med oplæg (Existing
self-report measures of group cohesion: An evalu-
ation of content validity) ved 5. Europæiske Kon-
ference for Psykoterapiforskning i Cernobbio, Ita-
lien.

Ingrid Leth

Stab:
VIP:
Almstrup, Ole: Lektor; Alvarez, Marissa: Ph.D.-stu-
derende; Arcel, Tata Eleftheria: Lektor; Bang, Ka-
rin S.: Ph.D.-studerende; Bodin, Gudrun: Ph.D.-
studerende; Boman, Kirsten: Lektor; Buchman,
Arthur: Ph.D.-studerende; Dybvad, Hans Henrik:
Kandidat; Elsass, Peter: Professor; Gammelgård,
Judy: Lektor; Haaning, Mads Greve: Ph.D.-stude-
rende; Hansen, Lisbeth Elmann: Kandidat; Har-
der, Susanne: Ph.D.-studerende; Hjulmand, Knud:
Kandidat; Hutchings, Barry: Lektor; Jensen, Uno
Hedelund: Videnskabelig medarb.; Jørgensen,
Eric Ove Friis: Lektor; Knudsen, Rita Voss: Psyko-
log; Kruse-Blinkenberg, Sten: Kandidat; Larsen,
Helmer Bøving: Adjunkt; Larsen, Henning Axel:
Lektor; Leth, Ingrid: Lektor; Licht, Deborah:
Ph.D.-studerende; Linde, Michael: Ph.D.-stude-
rende; Lindgård, Lise: Lektor; Linnet, Jakob:
Ph.D.-studerende; Lunn, Susanne: Lektor; Maar,
Vivi Bengta: Lektor; Mathiasen, Else-Marie: Psyko-
log; Mcilhagga, William Hugh: Lektorvikar; Mir-
dal, Gretty Mizrahi: Lektor; Mogensen, Anne:
Kandidat; Mogensen, Jesper: Lektorvikar; Munck,
Hanne: Lektor; Nielsen, Birthe: Ph.D.-studeren-
de; Nielsen, Susanne Aavang: Kandidat; Nørre-
gaard, Tine: Ph.D.-studerende; Poulsen, Annette:
Lektorvikar; Poulsen, Stig Bernt: Forskningsass.;
Schilling, Benedicte: Ph.D.-studerende; Steensbal-
le, Birgitte: Undervisningsass.; Strandbygaard,
Bent: Lektor; Vitger, John: Speciallæge; Væver,
Mette Skovgaard: Ph.D.-studerende.

TAP:
Bech, Signe-Marie Wellner: Assistent; Byrholdt,
Anja: Assistent; Daun, Gunnel Helena: Overas-
sistent; Dittmann, Helle Anette: Fritidspædagog;
Dutton, Inger Poulsen: Socialrådgiver; Ellesgaard,
Ruth: Overassistent; Gige, Minna: Overassistent;
Gregersen, Randi: Fritidspædagog; Nathan, Vibe-
ke: Socialrådgiver; Nissen, Lone: Assistent; Riiber,
Heid: Overassistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Madsen, Svend Aage Lykke: Når det ikke er lykken

at blive mor. 
Psykosociale forstyrrelser under svangerskab, fød-

sel og spædbarnstid: Udbredelse, årsager og be-
handling.

Visholm, Steen: Overflade og dybde. Om projektiv
identifikation og det modernes ps.

Publikationer:
Almstrup O.: Overlappende områder i systemisk

og psykoanalytisk intervention. Forum, tids-
skrift for systemisk terapi og konsultation vol. 9,
no.1, s. 1996.

–: Det narrative som klinisk begreb, illustreret
med eksempler fra børnepsykoterapier. Psyke &
Logos vol. 17 no. 1, s. 126-138, 1996.

–: Indledning og redaktion. i: Handlesprog og for-
tælling, psykoanalytiske tekster til det kliniske
arbejde, Schafer, Roy, s. København 1996.

–: There Is No Such Thing As A Patient (stencil).
Institutpublikation 1996, s.

–: Sorg og sjælesorg. Præsteforeningens blad, s.
966-968, 1996.

–: Tabet og sorgen. Psykolognyt vol. 50, no. 20, s.
10-11, 1996.

Boman K., Strandbygaard B., Vestergaard-Bogind
J.: Adult development elucidated through
psychotherapy. International Journal of Psycho-
logy vol. 31, issues 3 and 4, s. 279, 1996.

–: Parforhold. i: Kvinde bevar dig vel, Red. af Bir-
git Petersson, s. 16, København 1996.

Elsass P.: Narrativitet og grundmetaforer i psykote-
rapi. Psyke & Logos 17, s. 114-126, 1996.

–: Den shamanistiske himmelflugt. i: Livet er mer
uregerligt. Festskrift til Niels Reisby. Psykiatrisk
Hispotal, B. Rosenbaum & R. Rosenberg (red.),
s. 1996.

Fredtoft T., Poulsen S., Bauer M., Malm M.: De-
pendency and perfectionism: Shortterm dy-
namic group psychotherapy for university stu-
dents. Psychodynamic Counselling 2(4), s. 476-
497, 1996.

Hedelund U., Berlémé A.: Supervision af korttid-
sterapi med par – eksempel på co- terapi som
supervision. Psykologisk Set nr. 22, s. 43-49, Kø-
benhavn 1996.
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Hjulmand K.: Psykoanalysens nye sprog? En kri-
tisk anmeldelse af det danske Roy Schafer-ud-
valg. Psyke & Logos 17, s. 235-248, 1996.

Larsen A., Bundesen C.: A template-matching
pandemonium recognizes unconstrained hand-
written characters with high accuracy. Memory
& Cognition 24, s. 136-143, Austin, Texas 1996.

Leth I.: Svend Aage Madsen: Bånd, der brister –
bånd, der knyttes. DASCPAN NYT Nr. 1, årg. 3,
s. 14, 1996.

Lunn S.: Indledning. i: Anorexia Nervosa – en bio-
logisk løsning på et eksistentielt problem?,
Crisp, A.H., s. 7-9, København 1996.

–: Anorexia Nervosa. i: Ernæring, kliniske, sam-
fundsmæssige og forebyggende indfaldsvinkler.
Særtryk fra Månedsskrift for Praktisk Lægeger-
ning, Andersen, J.R. et al (red.), s. 1996.

Nielsen J.: Modoverføring og gruppeterapi. Ma-
trix Nr. 13, s. 28-58, 1996.

Poulsen A.: The Art of Communication in the In-
terdisciplinary Teamwork between Physician
and Psychologist. Clinical Rheumatology vol.
15, s. 6, Brussels, Belgien 1996. 

Poulsen S., Hjulmand K.: Det ubevidste i objektre-
lationsteorien. Psyke & Logos nr. 13, s. 114-134,
1992.

–: Illusion og fravær – Objektrelationsteoretiske
perspektiver på symbolisering. Psyke & Logos
16 (1), s. 134-151, 1995.

–: Anmeldelse af Birgitte Bechgaard (red.): Mil-
jøterapi. Matrix 10, s. 61-68, 1993.

–: ... Men størst er kærligheden. En anmeldelse af
Grundbristen af Michael Balint. Psyke & Logos
15, s. 344-350, 1994.[363]

Psykologisk Laboratorium

Historie:
Psykologisk Laboratorium er grundlagt under
navnet Det psychofysiske Laboratorium af Alfred
Lehmann i 1886. Det er således et af de ældste psy-
kologiske laboratorier i verden. Efter en begyndel-
se under trange kår i Metropolitanskolens kælder
blev det i 1903 overtaget af universitetet og kunne
i 1916 rykke ind i den nyopførte bygning i Studie-
gården. Med indførelsen af den psykologiske kan-
didateksamen i 1944 blev pladsen snart så trang,
at en del af forskningen og undervisningen måtte
forlægges til flere lokaliteter rundt om i byen.
Med støtte fra Rockefeller Foundation oprettedes
under laboratoriet i 1950 Universitetets Børnepsy-
kologiske Klinik, som blev begyndelsen til Institut

for Klinisk Psykologi, der i 1968 udskiltes fra labo-
ratoriet. I april 1975 blev de spredte »afdelinger«
igen forenede i det nye kompleks på Amager. Ud-
over faciliteter til laboratoriets traditionsrige per-
ceptionspsykologi blev der her indrettet nye eks-
perimentalafsnit til informationspsykologi, kom-
parativ psykologi og neuropsykologi, hvor også en
del af den AV- og PC-baserede øvelsesundervis-
ning kom til at foregå.

Laboratoriet varetager i fællesskab med Institut
for Klinisk Psykologi undervisningen i faget psyko-
logi og den dermed relaterede forskning. Betrag-
tet under ét omfatter forskningen ved de to insti-
tutter et stort udsnit af psykologiens basale disci-
pliner og anvendelsesfelter.

Psykologisk Laboratorium har en bred kontakt-
flade til andre psykologiske institutter og praktise-
rende psykologer. I det forløbne år gæstedes labo-
ratoriet af professor R. Cotterill, København; pro-
fessor I. Eibl-Eibesfeldt, München; professor G.
Humphreys, Birmingham; professor J. Lemke,
New York, dr. J. May, Sheffield, og professor K.
Larsen, Oregon, i forbindelse med et længere
forskningsophold. Efter indstilling fra laboratoriet
udnævntes professor M. Cole, San Diego, til æres-
doktor.

Forskningsvirksomhed:
Laboratoriets forskningsaktiviteter falder under
følgende 8 områder:

1. Almen psykologi og personlighedspsykologi
Arbejdet med beskrivelsen af det psykiskes geogra-
fi (Københavns Universitets Årbog 1993, s. 443) er
fortsat. Formålet er at demonstrere: 1) At psykolo-
gi er en sammenhængende videnskab, der om-
handler en specificerbar »natural kind«(et klas-
sisk skisma i psykologien), 2) at psykologi har
egne centrale begreber (således intentionalitet)
samtidig med, at den er forenelig med naturvi-
denskabelig beskrivelse (et andet klassisk skisma).
Tesen er, at disse sammenhænge fremtræder ved
en teoretisk beskrivelse af organismens fysisk-bio-
logisk-økologiske »væren i verden«. Et delstudie
om »frihed« som særlig determinationsmåde er
indledt, hvor de mulige frihedsgrader under-
søges, som organismens fysiologiske, biologiske og
økologiske relationer tilbyder (Niels Engelsted).

En undersøgelse af psykologiske muligheder og
risikomomenter ved multimedier i private hjem
og lokalområder er fortsat, dels i et pilotprojekt
om etablering af en virtuel repræsentation af eks-
perimentalhjemmet, dels i videre udvikling af og
feltforsøg med »den elektroniske dagbog« (Kø-
benhavns Universitets Årbog 1995, s. 445). Planer
om organisering af et forskningscenter for hjem-
mets informationshusholdning, der bl.a. skulle

Psykologi 473



fungere som brohoved for tværfaglig forskerre-
kruttering til forsøg med informationsteknologi i
boligsektoren (Københavns Universitets Årbog
1995, s. 445), blev sat i bero af institutledelsen
(Kresten Bjerg).

I arbejdet på en antropologisk psykologisk bog,
»Frihed og bånd i menneskelivet« (Københavns
Universitets Årbog 1991, s. 425) er der, ud fra et
psykogenetisk syn anlagt på psykoanalyse, huma-
nistisk psykologi og eksistentialisme, foretaget en
syntese af disse retningers begrebsapparater, der
placerer centrale personlighedspsykologiske be-
greber teoretisk i psykens udviklingshistorie (Erik
Schultz).

En videnskabsteoretisk analyse af begrebet
emergens i natur-, samfunds- og humanvidenska-
berne er videreført (sm.m. C. Emmeche og F.
Stjernfelt) og en videnskabshistorisk analyse af
neurosebegrebets opståen og udvikling i 1800-tal-
let fortsættes (Simo Køppe).

Et tillæg til afhandlingen »Human Activity«
(Københavns Universitets Årbog 1991, s. 362) er
under udarbejdelse (Benny Karpatschof).

Arbejdet på en bog om grundproblemer i kog-
nitiv videnskab og om det erkendelsesteoretiske
grundlag for psykodynamiske teorier om bevidst-
hedsudvikling (Københavns Universitets Årbog
1994, s. 459) fortsættes, mens en artikel om narra-
tivitet (sm.m. B. Karpatschof) og en anden om de
nødvendige relationer mellem begreberne »per-
son«, »handling« og »erkendelse« har været un-
der udarbejdelse (Nini Prætorius).

Et Ph.D.-projekt, »Teoretisk og empirisk udvik-
ling af redskaber til undersøgelse af art og omfang
af personlighedsændringer som følge af hjerne-
skade«, er indledt til efterprøvning af tesen om, at
der hos personer med frontalapsskader sker en re-
duktion af selvets integrative funktion til et primi-
tivere niveau (Birgit Bork Mathiesen).

2. Informationspsykologi – udforskning af
kognitive processer
Ved »Center for visuel kognition« er et omfatten-
de forskningsprogram vedrørende visuelle gen-
kendelses- og selektionsprocesser videreført. En
tidligere foreslået teori om selektiv opmærksom-
hed, TVA, er blevet videreudviklet (sm.m. G. D.
Logan, Illinois Universitet). En række eksperi-
menter er udført over sammenligning af kortva-
rigt præsenterede visuelle mønstre samt en række
eksperimenter over, hvilke typer af visuelle stimuli
der automatisk tiltrækker sig opmærksomhed
(Claus Bundesen sm.m. A. Larsen og H. Shibuya).

I en fortsat undersøgelse af visuel opmærksom-
hed hos patienter med halvsidig neglekt, tyder ud-
førte målinger af den visuelle opmærksomheds-
fordeling på, at der ikke er systematisk forskel

mellem patienterne og kontrolgruppen hvad an-
går denne fordeling i det »intakte« visuelle felt, og
at fænomenet ‘udslukning’ i den ipsilesionale side
kan henføres til mangler i opmærksomhedsforde-
lingen (sm.m. P. Møller Pedersen, Bispebjerg Hos-
pital, og S. Ehrenfels, Rigshospitalets afd. i Horn-
bæk). Indledt er en eksperimentrække, der un-
dersøger om effektiviteten af forarbejdningen af
et ud af to aspekter ved en visuel stimulus (f.eks.
farve og form) forbliver den samme eller reduce-
res sammenlignet med samme effekt ved percep-
tion af et aspekt alene, samt om successiv forar-
bejdning af to sådanne aspekter sker uafhængigt
af hinanden (Hitomi Shibuya).

Der er foretaget en empirisk undersøgelse af en
teori-baseret »Display Guide«, en kognitiv model-
lering af kasse-arbejde og en undersøgelse af bru-
gernes reaktion på »ideel« talegenkendelse; end-
videre er psykologiens muligheder for at bidrage
konkret i design af brugerflader undersøgt i en
teoretisk, historisk perspektivering (Anker Helms
Jørgensen sm.m. A. Aboulafia).

Et Ph.D.-projekt, »Kognitive aspekter ved navi-
gatørers arbejde i kritiske situationer«, beskriver
problemløsning og samarbejde mellem naviga-
tører på skibets bro ved havarikontrol, brandbe-
kæmpelse m.v. Formålet er at udvikle og afprøve
støttesystemer og træning, samt mere generelt at
undersøge brugen af viden ved problemløsning.
Skibsførerens problemløsning er overvejende ba-
seret på erfaring og vanskelig at beskrive. Imidler-
tid har interviews med instruktører, skibsførere og
myndigheder vist systematiske forskelle i opfattel-
sen af, hvilken information en skibsfører har brug
for i kritiske situationer, og hvordan den skal vide-
regives. Analyser af ulykkesrapporter og naviga-
tørers arbejde i brosimulatorer viser endvidere, at
samarbejde er en væsentlig men ikke beskrevet
del af problemløsningen (Torkil Clemmensen).

Et andet Ph.D.-projekt, »Evaluering af Cogniti-
ve Walkthrough (CW) – en teoribaseret teknik til
evaluering af brugergrænseflader i informations-
teknologiske systemer«, undersøger i form af et
feltstudie CW-teknikkens anvendelighed i et aktu-
elt systemudviklingsprojekt, specielt med fokus på
udviklernes viden, baggrund og rolle i projektet i
relation til deres oplevede udbytte af teknikken
(Niels Ebbe Jakobsen).

3. Komparativ psykologi og ethologi
Efter anden revision er en artikel om tværkulturel
undersøgelse af sociale og kognitive kompetencer
hos børn i alderen 18-24 mdr. (Københavns Uni-
versitets Årbog 1992, s. 424) afsluttet og accepte-
ret til udgivelse i et internationalt tidsskrift (sm.m.
A. Guillain, C. Foxonet og M. Ramos, Université P.
Valéry, Montpellier). En erkendelsesteoretisk arti-
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kel er færdiggjort til et amerikansk leksikon, »En-
cyclopaedia of Empiricism«, der udgives af Utah
Universitet. Et perceptionspsykologisk eksperi-
ment om samspillet mellem kognition og percep-
tion (Københavns Universitets Årbog 1993, s.444)
er fortsat med nyt stimulusmateriale af relevans
for en dynamisk psykologisk problemstilling
(Arne Friemuth Petersen).

Et Ph.D.-projekt, »Tanke- og sprogforstyrrelser
inden for det skizofrene spektrum« (Københavns
Universitets Årbog 1995, s. 445-46) er fortsat med
statistisk bearbejdning af indsamlede data (Mette
Skovgaard Væver).

4. Neuropsykologi
I en undersøgelse af kognitive processers cerebra-
le grundlag (Københavns Universitets Årbog
1994, s.460) er udført en serie PET-scanning eks-
perimenter med normale forsøgspersoner angå-
ende visuel genkendelse og dikotisk lytning
(sm.m. Chr. Gerlach; O. Paulson, Rigshospitalet,
og en international forskergruppe). En neuropsy-
kologisk litteraturdatabase er suppleret med ca.
4000 titler og abstracts til i alt 41.000 referencer.
Manuskriptet til en bog om hjerneprocesser til ud-
givelse i forbindelse med hjerneåret 1997 nærmer
sig færdiggørelse (Anders Gade).

En undersøgelse af forekomsten af hjerneska-
der i Danmark og deres langtidsfølger (Køben-
havns Universitets Årbog 1994, s.460) er fortsat
med registerarbejde vedrørende hyppigheden af
forskellige former for hjerneskade i alle aldre over
de sidste 15 år set i relation til deres personlige, so-
ciale og erhvervsmæssige følger (sm.m. Aa. Eng-
berg, Odense Universitetshospital). En under-
søgelse af virkningen af post-akut rehabilitering
på hjerneskadede mennesker er indledt. Formålet
er at bestemme effektiviteten af neuropsykologisk
rehabilitering på patienternes selvindsigt, almen-
tilstand og deres familiære, sociale og arbejdsmæs-
sige reintegration (Tom Teasdale sm.m. A.-L.
Christensen, Center for Hjerneskade).

I et Ph.D.-projekt om neuropsykologiske defi-
cits hos patienter med dissemineret sklerose (Kø-
benhavns Universitets Årbog 1995, s.466) er data-
indsamlingen afsluttet (Kim Rune Hansen sm.m.
K. Schreiber og M. Blinkenberg, Rigshospitalet).

Et internationalt relateret Ph.D.-projekt under-
søger i hvilket omfang en anoxisk episode, som
overlevelse af et præhospitalt hjertestop, kan
påvirke patienters kognitive funktioner. Side-
løbende hermed arbejdes der med dyremodelba-
serede undersøgelser af, hvorvidt antioxidanter
(E-vitamin) kan begrænse strukturelle og funktio-
nelle følger af hjerneskade, samt med dyreeksperi-
mentelle studier af det neurale grundlag for kog-
nitiv rehabilitering efter hjerneskader (Gitta

Wörtwein sm.m. A. Gade og J. Mogensen, Neu-
ropsykiatrisk Laboratorium).

Et tredje Ph.D.-projekt, »Visuel objektgenken-
delse: Kategorispecifikke aspekter og deres neura-
le grundlag«, undersøger grundlaget for visuel ob-
jektgenkendelse ved hjælp af hjernescanning af
normale forsøgspersoner i samarbejde med Rigs-
hospitalets Neuro-PET enhed (Christian Ger-
lach).

I et fjerde Ph.D.-projekt, »Fonologiske vanske-
ligheder hos dyslektikere«, undersøges det om så-
danne vanskeligheder primært vedrører fonolo-
gisk bevidsthed og/eller processer i talesproget.
Opgaver vedrørende læse- og stavemønstre hos
dyslektiske børn er udfærdiget til undersøgelse af
manglende beherskelse af sammenhængen mel-
lem stavemåde og udtale samt af visuelle og orto-
grafiske færdigheder. Indledt er en pilotafprøv-
ning af tre grupper à ca. 30 børn med matchede
læseniveauer, hvor dyslektikere og normale yngre
og særligt gode læsere sammenlignes (Åse Bund-
gård sm.m. A. Gade og C. Elbro, IAAS).

5. Organisationspsykologi
Et fællesnordisk projekt om privat-offentlige inter-
ventionsprojekters betydning for lokalsamfunds-
udviklingen (Københavns Universitets Årbog
1991, s.363) er afsluttet. Et andet projekt om kom-
petencebegrebet i organisationsteori (Køben-
havns Universitets Årbog 1995, s.446) er fortsat
(sm.m. O. E. Rasmussen m.fl.) Et tredje projekt er
under planlægning til undersøgelse af forudsæt-
ninger, muligheder og barrierer for læring og
kompetenceudvikling i arbejdsgruppesammen-
hænge (Arne Prahl).

Et projekt om kompetenceudvikling som ledel-
sesopgave (Københavns Universitets Årbog 1995,
s.446) er fortsat med implementering af ny viden
om kompetence på ledelsesopgave vedrørende
uddannelsesplanlægning (sm.m. A. Prahl, K. Kel-
ler og I. Bierschenk). Et andet projekt, »Retnings-
linier for udvikling af produktionssystemer med
menneskelige ressourcer i centrum«, er indledt til
belysning af samspillet inden for sådanne systemer
mellem opgavestrukturering, kompetence, tekno-
logi og information (Ole Elstrup Rasmussen, M.
Avnshøj, B. Bierschenk).

I et Ph.D.-projekt, »TMC-Task Management Co-
ordination« (Københavns Universitets Årbog
1995, s.446) arbejdes der fortsat med en ontolo-
gisk afgrænsning af vidensbetingelser, med en teo-
retisk redegørelse for organisation og organise-
ring i nyere organisationspsykologisk perspektiv
og med praktisk organisationel kompetence-,
egenskabs- og selvanalyse (Robert A. Enroth).

Et andet Ph.D.-projekt, »Arbejdsorganisering
med datamatbaseret håndtering af dokumenter«,
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foretager fænomenologisk undersøgelse af grund-
laget for arbejdsorganisering i en finansieringsin-
stitution efter indførelse af edb-håndtering af
lånesagsdokumenter. Foreløbige resultater har be-
lyst sociokulturelle vilkår for anvendelse af den ny
arbejdsorganisering, specielt faktorer i organisati-
onens arbejdsmiljø og udvikling (Kurt Keller).

6. Socialpsykologi
Et projekt om den primære sundhedstjeneste i Ne-
pal (Københavns Universitets Årbog 1991, s.362 og
1994, s.460) er fortsat i udvidet internationalt sam-
arbejde (E. Holme Hansen, Københavns farma-
ceutiske Højskole; M. Gyldmark, Dansk Sygehus
Institut; M. Shrestha og Kaffle, Medicinsk Institut,
A. B. Shrestha, Centralinstitut for Psykologi, og R.
Rgmi, Sociologisk Antropologisk Institut, Tribhu-
van Universitet). Dertil et tiltag vedrørende Øst-
asiatisk demokratisering i regionalt og interna-
tionalt perspektiv (sm.m. S. Risbjerg Thomsen, In-
stitut for Statskundskab, Århus Universitet; T.
Bildt, Institut for Statskundskab og G. Helgesen,
Institut for Asienstudier, Københavns Universitet;
D. C. Shin, Institut for Politisk Videnskab, Illinois
Universitet). En socialpsykologisk undersøgelse af
humor som udtryk for verbal aggression (Køben-
havns Universitets Årbog 1995, s.446) fortsættes.
Fortsat udarbejdelse af fagartikler til Den Store
Danske Encyklopædi (Rolf Kuschel).

Et ungdomsforskningsprojekt (Københavns
Universitets Årbog 1995, s.446-47) er fortsat med
tematiseringer af bl.a. ungdomsvold i anledning af
tysk bog om unge voksne, af unges udvikling til
voksne og af deres identitet, skrevet til bøger om
praksisformer og skolens socialpsykologi. En fæl-
lesnordisk undersøgelse er indledt af unges værel-
ser som social kontekst for deres udvikling og selv-
forståelse i relation til familie og venner. Der ar-
bejdes med interviews og fotografisk materiale
(sm.m. W. Aagre, Norge, og M. Lieberg, Sverige).
Udarbejdet er endvidere to artikler om unge og
skoleliv til danske udgivelser (Sven Mørch).

I et projekt under Kræftens Bekæmpelse om un-
ges mestring af kræftsygdomme og i et nystartet
tværfagligt sundhedsprojekt undersøges psykoso-
ciale forholds betydning for sygdoms- og sund-
hedsadfærd (sm.m. medarbejdere fra DIKE og Af-
delingen for Social Medicin). Vedrørende familie-
og kvindeforhold arbejdes der med socialpsykolo-
gisk tematisering af omsorg, udvikling og kvinde-
lighed som livspraksis i anledning af bøger om
skolens socialpsykologi og praksisformers foran-
dring (Helle Andersen).

Arbejdet på manuskriptet til en amerikansk bog
(Københavns Universitets Årbog 1995, s.447)
fortsættes. Endvidere udbygning af et internatio-
nalt netværk om teoretisk og anvendt forskning i

sundhed og velfærd gennem Center for sundhed-
menneske-kultur ved Århus Universitet (Ole Drei-
er).

I et stipendiat-projekt, »Fra viden til handling«,
hvor formålet er at afdække tobaksrygningens si-
tuationelle og relationelle betydning for unges ry-
gevaner, er der, med udgangspunkt i en afsluttet
interviewundersøgelse blandt 16-25 årige fra tre
amter, i perioden gennemført en spørgeskemaun-
dersøgelse af 1400 unge valgt ud fra forskellige
uddannelses-, beskæftigelses- og aktiveringssam-
menhænge (Torben Bechmann Jensen).

Et Ph.D.-projekt, »Viden og læring som socialt
distribuerede fænomener«, baseret på tre kvalita-
tive studier af kliniske psykologer, lokomotivførere
og forskere (Københavns Universitets Årbog 1993,
s.446), undersøger hvordan professionelle opar-
bejder viden i og på tværs af deres respektive so-
cio-tekniske rum. De kognitive beslutninger søges
forstået konkret ud fra de sociale processer og ar-
tefakter, der indgår i det daglige arbejde (Jesper
Döpping).

Et andet Ph.D.-projekt, »Forebyggelse af cancer:
Motivation og handlingsændring« (Københavns
Universitets Årbog 1993, s.445, og 1995, s.447), er
fortsat med statistisk bearbejdning, indexvalide-
ring og effektanalyser, og en artikel om rygeinter-
vention i skolen er udarbejdet. Dertil deltagelse i
en delundersøgelse af handlekompetence i for-
bindelse med projektet »Psykosociale forholds be-
tydning for sygdoms- og sundhedsadfærd« (Karen
Albertsen).

Et tredje Ph.D.-projekt, »Social integration af
kvinders brug af social støtte i relation til cancer-
diagnose« (Københavns Universitets Årbog 1993,
s. 445, og 1995, s. 447) er fortsat med forelæggelse
af foreløbige resultater ved workshop i psyko-on-
kologi i New York. Endvidere deltagelse i oven-
nævnte sundhedsprojekt (Vibeke Jartoft).

7. Uddannelsens og formidlingens psykologi –
pædagogisk psykologi
En undersøgelse af sårbarhedsfaktorer i familier,
hvor den ene part har genoptaget FN-polititjene-
ste (Københavns Universitets Årbog 1994, s.461,
og 1995, s.447), er fortsat med kvantitative og kva-
litative beskrivelser af familiedynamikken, der vi-
ser dels en gensidig symptomforstærkning, dels
parallelle forløb inden for foretrukne problem-
løsningsmetoder. Foreløbige resultater blev fore-
lagt ved kongres i Stockholm. Et andet projekt,
»Søgen efter holdepunkter«, der undersøger su-
pervision og refleksivitet i formidling, rådgivning
og vejledning og belyser proceskonsultative inter-
ventioner i træningsprogrammer gennem analy-
ser af sådanne, f.eks. træning i psykoterapi, er ind-
ledt. I et tredje projekt vedrørende forandringens
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psykologi udvikles en teori til forståelse af inter-
vention rettet mod ændringer i holdninger, viden
og færdigheder hos enkeltpersoner og grupper.
Et papir herom blev givet ved kongres i Hong
Kong (Peter Berliner).

En spørgeskemaundersøgelse af 161 nye psyko-
logistuderende er indledt til afklaring af, om den
aktuelt høje optagelsesalder medfører ændret stu-
dieparathed. En udarbejdet model for tilegnelse
af professionel handlekompetence (Københavns
Universitets Årbog 1995, s.447) blev anvendelig-
gjort ved møder på Tribhuvan Universitet om ne-
palesiske psykologers etablering på det nationale
arbejdsmarked (sm.m. Development of Research
Competence Project). Et bogmanuskript, »Dilem-
maet som lærer«, er endeligt færdiggjort. Fortsat
indsamling af AV-optagelser om kriser og terapi til
videotek (Jens Berthelsen).

En Ph.D.-afhandling, »Tænkning og forståelse –
en undersøgelse af gymnasieelevers lærehandlin-
ger i fysik« Københavns Universitets Årbog 1991,
s.364), er afsluttet. Et videregående projekt om
gymnasielevers læreprocesser i fysik er indledt i
samarbejde med tværfaglig forskergruppe, der
også tæller gymnasielærere. Formålet er i to klas-
ser at undersøge, hvordan elevers faglige kompe-
tencer udvikler sig over et bredt felt, og specielt
hvilke psykologiske og pædagogiske forhold, der
kan hæmme denne udvikling. Der anvendes klas-
serums- og gruppeobservationer, interviews og
psykologiske tests, suppleret med videooptagelser
(Jytte Bang sm.m. K. Beyer, RUC, m.f.).

8. Udviklingspsykologi
Nogle problemstillinger angående sammenhænge
mellem samfundsmæssige forandringer, etnisk
identitet og personlig udvikling er taget op i for-
bindelse med feltstudier i Nepal og Bhutan. En
empirisk undersøgelse er indledt af etnisk identi-
tet, akkulturativ stress og sundhedsadfærd hos
grønlændere bosat i Danmark (sm.m. Dansk Insti-
tut for Klinisk Epidemiologi). I tilslutning hertil er
påbegyndt undersøgelse af risikoadfærd og hold-
ninger hos grønlændere i Grønland (Arne Poul-
sen).

Arbejdet på et bogmanuskript, »Leg og social
virkelighed« (Københavns Universitets Årbog
1995, s.448) fortsættes. Omfattende revision af tid-
ligere artikel især med henblik på at situere den i
international forskningssammenhæng og at fore-
tage videre begrebsudvikling (Ivy Schousboe).

I det fortsatte arbejde på en bog med titlen
»Børns sanser« (Københavns Universitets Årbog
1995, s.448) er indsamling af materiale afsluttet og
bogen struktureret. En undersøgelse af øje-fiksa-
tioner af gangbevægelser (Københavns Universi-
tets Årbog 1994, s.459) fortsættes efter at supple-

rende udstyr til øjenregistreringsarbejdet er tilve-
jebragt af det svenske trafikforskningsinstitut
(Knud Kielgast).
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vity. Anders Gade, i redaktionskomiteen for Acta
Neurologica Scandianvica. Anker Helms Jørgen-
sen, i redaktionen af Copenhagen Yearbook of
Psychology. Benny Karpatschof, i redaktionen af
Psyke & Logos. Simo Køppe, i redaktionen af Co-
penhagen Yearbook of Psychology. Sven Mørch,
redaktør for Nordiske Udkast og Undervisnings-
ministeriets Konferencerapport om Ungdomspro-
jekter. Arne Friemuth Petersen, redaktion af La-
boratoriets årbogsbidrag, lektør for Philosophy of
the Social Sciences. Arne Poulsen og Nini Prætori-
us, i redaktionen af Psyke & Logos.

Jesper Döpping, i redaktionen af Nordiske Ud-
kast, lektør for International Journal of Social Stu-
dies of Science og Information Science. Vibeke
Jartoft og Torben Bechmann Jensen, i redaktio-
nen af Nordiske Udkast. 

Forskningsophold, kongresdeltagelse, gæste-
forelæsning m.v.:
Helle Andersen var inviteret foredragsholder ved
Nordisk vårmøde for hæmatologer, Odense i maj,
ved International konference for cytologer, Århus
i september, og deltog i »Nordic Youth Research
Symposium«, Tønsberg, 14. – 18. august. Jytte
Bang deltog i pædagogisk symposium i Umeå, 25.
– 29. september. Peter Berliner, indlæg ved »First
European Conference on Traumatic Stress in Pea-
ce-Keeping Operations«, Sheffield, 17. – 20.
marts, ved »Joint Congress of the International Fe-
deration of Social Workers and the International
Association of Schools of Social Work«, Hong
Kong, 24. – 27. juli, og ved »XIV Nordiska Psyko-
logkongressen«, Stockholm, 23. – 26. oktober,
samt gæsteforelæsning ved Ålborg Universitet, 24.
april. Jens Berthelsen, gæsteforelæsning ved Tri-
bhuvan Universitet og møde med DANIDA-med-
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arbejdere i Kathmandu, 18. – 25. april. Claus Bun-
desen, inviteret foredragsholder ved symposiet
»Cognitive Neuroscience of Visual Attention«,
Max-Planck-Institut für Psychologische For-
schung, München/Holzhausen, 2. – 4. august, og
foredragsholder og Session Chairman ved »The
Ninth Conference of the European Society for
Cognitive Psychology«, Würzburg, 4. – 8. septem-
ber. Ole Dreier deltog i redaktionsmøder i Forum
Kritische Psychologie; i konference med gæste-
forelæsning ved Psykologisk Institut, Det frie Uni-
versitet i Berlin, 4. – 7. og 23. – 28. januar; deltog i
forskningsmøder i Center for sundhed-menneske-
kultur, 23. februar og 31. maj – 2. juni; medvirke-
de ved møder i Center for Transcultural Studies’
arbejdsgruppe, New York, 19. – 24. april, og ved
konferencen »Emotions, Narrativity and the Self«,
København 25. – 27. august. Niels Engelsted
gæsteforelæste ved RUC, 18. september og 9. ok-
tober. Anders Gade, forskningsrejser til Boston 15.
– 23. juni, og Oxford 1. – 4. oktober. Anker Helms
Jørgensen, gæsteforelæsning ved Afdeling for In-
dustrielt Design, Arkitektskolen, 12. april. Rolf
Kuschel, foredrag ved konferencen »Mind, Machi-
ne and Environment«, Seoul i juni. Sven Mørch
gæsteforelæste ved Lidingø Høgskola, Stockholm
i marts, deltog i »Nordic Youth Research Symposi-
um«, Tønsberg 14. – 18. august, og foretog forsk-
ningsrejser til Rejkjavik i april, Leiden i juni,
Budapest og Dresden i november. Arne Friemuth
Petersen deltog i »Europäisches Forum Alpbach
1996: Das Normale und das Pathologische – Was
ist gesund?«, Tirol, 17. – 23. august. Arne Poulsen,
feltstudier i Nepal og Bhutan 20. september –
4.november og gæsteforelæsning ved Tribhuvan
Universitet. Ole Elstrup Rasmussen gav foredrag
ved Dansk Management Forums Internationale
Forårskonference, København i maj, ved Dansk
Arbejdsgiverforenings Sommerseminar, Nordsjæl-
land i juni, og ved møde for danske koncernlede-
re, København i oktober. Ivy Schousboe gav fore-
drag for psykologer og psykiatere i B.Ø.M.S., Glo-
strup Amtssygehus, 6. juni, og Århus Universitet,
23. august. Erik Schultz deltog i kongresssen
»Toward a Science of Consciousness«, Tuscon,
Arizona, 8. – 13. april. Tom Teasdale var fore-
dragsholder ved »European Conference on Brain
Injury in Children«, Lecco i februar, og ved »Nor-
diske Konference om Arbejdsintegration efter
Hjerneskade«, Århus i maj. 

Karen Albertsen forelagde poster ved »The 9th
Meeting of the European Society for Psychosocial
Oncology«, Amsterdam 7. – 19. juli. Robert A. En-
roth deltog i mødet »Rethinking Work, Learning
and Competence Creation in Organizations«,
Mols, 12. – 15. maj. Vibeke Jartoft deltog i »Fourth
International Conference of Behavioral Medici-

ne«, Washington, 13. – 16. marts, og med oplæg
ved workshop under »Third World Congress of
Psycho-Oncology«, New York 2. – 6. oktober. Tor-
ben Bechmann Jensen deltog i »Seminar for Task
Force 4: Situated Learning and Transfer«, Göte-
borg, 14. – 16. juni, i »Nordic Youth Research
Symposium«, Tønsberg, 14. – 18. august, i »Third
World Congress of Psycho-Oncology«, New York,
2. – 6. oktober, og gav en række foredrag ved hos-
pitaler, højskoler og ungdomsskoler i ind- og ud-
land. Kurt Keller var inviteret gæsteforelæser ved
Institut für Philosophie, Ruhr-Universität Bo-
chum, 14. februar, og ved Datalogisk Institut,
KUA, 1.marts.

Kollegiale organer, og lignende:
Svend Børge Andersen, studieleder. Jens Berthel-
sen, næstformand i laboratoriets samarbejdsud-
valg. Ole Bested, medlem af laboratoriets samar-
bejdsudvalg, Kresten Bjerg, formand for »Interna-
tional Federation for Information Processing’s
Working-group 9.3-Social Consequences of
Home-Oriented Informations & Telematics«,
medlem af laboratoriets samarbejdsudvalg. Claus
Bundesen, vice-institutleder, medlem af laborato-
riets bestyrelse, af eksecutivkomiteen for »Euro-
pean Society for Cognitive Psychology« og af »Ad-
visory Council of the International Association for
the Study of Attention and Performance«, bedøm-
mer af projektansøgninger for »The International
Human Frontier Science Program Organization«.
Niels Engelsted, medlem af Selskabet for Filosofi
og Psykologi, KUA, af fakultetsudvalget for Faglige
Fredage, og medlem af laboratoriets samarbejds-
og biblioteksudvalg. Anders Gade, medlem af fag-
nævnet for neuropsykologisk videreuddannelse
under Psykologforeningen. Anker Helms Jør-
gensen, vice-institutleder, medlem af laboratoriets
bestyrelse. Benny Karpatschof, medlem af studie-
nævnet og fakultetets Ph.D.-studienævn. Rolf Ku-
schel, medlem af Det Kongelige Danske Videnska-
berne Selskabs forum for oprettelse af forsknings-
centre i U-lande, af Lehman-legatets bestyrelse, af
»Nord-Syd gruppen« og af laboratoriets bestyrelse
og samarbejdsudvalg. Claus Ljungstrøm, institut-
leder. Sven Mørch, undervisningsministeriets nor-
diske koordinator for ungdomsforskning, med-
lem af ekspertkomiteen i Europarådet vedrørende
den nationale ungdomsforskning. Arne Friemuth
Petersen, medlem af forskergruppe i udviklings-
psykologi ved Iniversité Paul Valéry, Montpellier
III. Nini Prætorius, medlem af disputatsbedøm-
melsesudvalg ved Psykologisk Institut, Oslo Uni-
versitet. Lejf Rasmussen, medlem af laboratoriets
bestyrelse og samarbejdsudvalg. Ole Elstrup Ras-
mussen, medlem af studienævnet og laboratoriets
bestyrelsen. Erik Schultz, liniestudieleder for psy-
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kologi ved Folkeuniversitetet. Lene Seedorff,
medlem af laboratoriets bestyrelse og samarbejds-
udvalg. Birgitte Schmidt, medlem af laboratoriets
samarbejdsudvalg. Tom Teasdale, medlem af fag-
nævnet for neuropsykologisk videreuddannelse
under Psykologforeningen og kasserer i Selskabet
Danske Neuropsykologer.

Formidlende virksomhed, udviklings-
arbejde m.v.:
Laboratoriets medarbejdere udarbejdede i perio-
den resumeer og oversigter over deres forsknings-
og undervisningsaktiviteter over en femårig perio-
de, samt redegørelser for administrative og orga-
nisatoriske forhold m.m. til brug ved en af institut-
og studielederen redigeret »Selvevalueringsrap-
port« som evalueringsgruppen, nedsat af det Sam-
fundsvidenskabelige og Humanistiske Forsknings-
råd, tog som et af sine udgangspunkter for 1996-
evalueringen af dansk psykologi. Foruden denne
indsats bidrog de nedenfor nævnte med følgende:
Helle Andersen, konsulent på forskningsprojekter
ved Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet. Kre-
sten Bjerg deltog i rundbordssamtaler ved Statens
Byggeforskningsinstitut om informationsteknolo-
gi i fremtidens boliger, 22. februar, 5. marts og 7.
november, og forestod hypermedie-demonstrati-
on af det virtuelle eksperimentalhjem som led i
»Åben uge på KUA«, 22. – 26. april. Claus Bunde-
sen, medlem af repræsentantskabet for »Hjer-
neåret«. Ole Dreier arrangerede konference med
professorerne R. Harré, Oxford; B. Latour, Paris;
M. Nussbaum, Chicago; C. Mattingly, Los Angeles,
25. – 28. august, og indgår i planlægning af den in-
ternationale kongres for teoretisk psykologi i april
1997. Niels Engelsted arrangerede gæstefore-
læsninger med professorerne J. Lemke, New York,
24., 25. og 26. oktober; med R. Cotteril, DTU,
1.november; M. Cole, Los Angeles, 19. november,
og med docent G. Mirdal, KUA, 11.december. An-
ders Gade arrangerede gæsteforelæsning med
professor G. Humphreys, Birmingham, 28. og 29.
marts. Anker Helms Jørgensen, arrangør af gæste-
forelæsning med Dr. Jon May, Sheffield, 10. og 17.
september. Rolf Kuschel, forelæsninger om kom-
munikation i Folkeuniversitetet og Den danske
Bank, medlem af DANIDA’s og Akademiet for de
Tekniske Videnskabers Koordineringsgruppe til
fremme af forskning i udviklingslandene med
konference planlagt i 1997, samt kurser i medar-
bejdersamtaler for universitetsledere afholdt ved
Århus Universitet. Sven Mørch arrangerede forsk-
ningsophold ved laboratoriet for professor Knud
Larsen, Oregon, oktober og november, og en nor-
disk samarbejdskonference om brug af projekter i
ungdomsarbejdet, Roskilde i maj. Arne Friemuth
Petersen, medarrangør af gæsteforelæsning med

professor I. Eibl-Eibesfeldt, München, 11. oktober.
Erik Schultz, Folkeuniversitets-forelæsninger og
foredrag ved lærerkongres, arrangør af Åbent-hus
dag i april. 

Vibeke Jartoft, medlem af organisationskomi-
teen for »The Fifth International Congres of Be-
havioural Medicine« i København 1998, og meds-
tifter af foreningen »På Tværs« ved laboratoriet.

Fungerende institutleder Anker Helms Jørgensen

Stab:
VIP:
Albertsen, Karen: Ph.D.-studerende/forsknings-
as.; Andersen, Helle: Lektorvikar; Andersen,
Svend Børge: Lektor; Arenas, Julio: Amanuensis;
Bang, Jytte Susanne: Amanuensis/adjunkt; Berli-
ner, Peter: Lektor; Bernth, Inger: Lektor; Berthel-
sen, Jens: Lektor; Bierschenk, Inger; Bjerg, Kre-
sten: Lektor; Bundesen, Claus Mogens: Professor;
Bundgård, Åse: Ph.D.-studerende; Dreier, Ole
Henning: Lektor; Døpping, Jesper: Ph.D.-stude-
rende/Amanuensis; Engelsted, Niels: Lektor; En-
roth, Robert Arne: Ph.D.-studerende; Eriksen, Lis-
beth: Amanuensis; Gade, Anders: Lektor; Ger-
lach, Christian: Ph.D.-studerende; Gjørtler, Neel:
Amanuensis; Hansen, Kim Rune: Ph.D.-studeren-
de; Jacobsen, Niels Ebbe Holm: Ph.D.-studerende;
Jartoft, Vibeke: Ph.D.-studerende (forsk.stip.);
Jensen, Torben Bechmann: Forskningsass.; Jør-
gensen, Anker Helms: Lektor; Karpatschof, Ben-
ny: Lektor; Keller, Kurt Dauer: Lektorvikar; Kiel-
gast, Knud: Amanuensis; Kragh, Charlotte: Ama-
nuensis; Krogh, Suzanne Carine: Amanuensis;
Kuschel, Rolf: Professor; Køppe, Simo: Lektor;
Larsen, Knud S.: Gæsteprofessor; Ljungstrøm,
Claus S.: Lektor; Mathiesen, Birgit: Ph.D.-stude-
rende; Mortensen, Aksel: Lektor; Mørch, Sven:
Lektor; Nake, Bjørn: Amanuensis; Nissen, Mor-
ten: Forskningsadj.; Obel, Steen: Amanuensis; Pe-
tersen, Arne Friemuth: Lektor; Poulsen, Arne:
Lektor; Prahl, Arne: Lektor; Prætorius, Nini: Lek-
tor; Rasmussen, Lejf: Civilingeniør; Rasmussen,
Ole Elstrup: Lektor; Schousboe, Ivy Gunver: Lek-
tor; Schultz, Erik Harald: Lektor; Shibuya, Hitomi:
Adjunkt; Sørensen, Charlotte Højholt: Ph.D.-stu-
derende; Teasdale, Thomas William: Lektorvikar;
Wørtwein, Gitta: Ph.D.-studerende.

TAP:
Avnshøj, Mette Steen: Assistent; Bested, Ole Mul-
ler: Radiomekaniker; Gade, Anne Gitte: Overas-
sistent; Hallas, Gunnie: Overassistent; Jørgensen,
Ole Viggo Laurids: Dyreassistent; Mortensen, Mi-
kael Lindberg: Ingeniørassistent; Ravn, Jytte:
Overassistent; Schmidt, Birgitte: Overassistent;
Seedorff, Lene: Kontorfuldmægtig; Sveegaard,
Bente: Overassistent.
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Ph.D.-afhandlinger:
Bang, Jytte Susanne: Tænkning og forståelse. En

undersøgelse af elevers lærehandlinger i fysik.
Nielsen, Henry: Diagnosticering af demens i tid-

ligt stadium hos ældre.

Publikationer:
Aboulafia A., Jørgensen A.H., Nielsen J.: Model-

ling in User Interface Design: Designers’ Views
of Applications and Requirements (ESPRIT Ba-
sic Research Action 7040: AMODEUS II Report
TAIWE 8). Institutpublikation 1993, s.

–, Klausen T., Jørgensen A.H.: Towards a Theoret-
ical Understanding of Scenarios ((Proc. 17th
Information Systems Research Seminar (IRIS)).
Institutpublikation 1994, 11 s.

Albertsen K.: Change of Sum-Tamning behaviour
anong adole Scents. Psycho – Oncology 5 (2), s.
144, USA (Wiley) 1996.

Andersen H.: Omsorg, udvikling og kønsperspek-
tivet. i: Skolelivets socialpsykologi, Højbolt &
Witt (red.), s. 27, København 1996.

–: Kvindelighed og livspraksis. i: Praksisformers
forandring. Personlig udvikling, Marianne He-
degaard, s. 20, Århus 1995.

Bang J.S., Enggaard J.: Hvor er børnehaveklassens
profil i samordningen ? Skolernes Småbørns
Pædagoger, s. 1989.

–: Medbestemmelse og selvstændighed som et
pædagogisk mål. Unge Pædagoger 4, s. 4, Kø-
benhavn 1991.

–: Piger og fysik i gymnaiset. FREIA, Center for
Kvindeforskning i Aalborg Tekst nr. 15, s. 9, Aal-
borg 1994.

–: Tænkning og forståelse – en undersøgelse af
elevers lærehandlinger i fysik. København 1996,
194 s.

–: Hvordan bærer elever sig ad med at forstå fy-
sik?. En undersøgelse af gymnasieelevers lære-
handlinger. i: Praksisformers forandring – per-
sonlig udvikling, Marianne Hedegaard (red.), s.
30, Aarhus 1996.

Berliner P., Sand L.: Psykologisk debriefing og
narrativitet. Psyke og Logos 1, vol 17, s. 139-153,
København 1996.

Bernth I.: Uformel og formel læring- og pasnings-
ordninger. i: Stort og småt om små og store,
Minna Bonnefeld, Jens E. Olesen, s. 7, Køben-
havn 1996.

Berthelsen J.: Psychospace – lær at leve med nettet
/ INFOTECH. Psykolog Nyt 18, s. 6, København
1995.

–: Hvem læser psykologi. Psykolognyt 23, s. 7, Kø-
benhavn 1996.

–: Hvem er de psykologistuderende – spørgeske-
maundersøgelse. Institutpublikation 1996, s.

–: Den psykologiske profession. Institutpublikati-
on 1996, s.

–, Jacobsen A., Laursen P.F.: Pædagogiske ud-
fordringer i de højere uddannelser. København
1994, 25 s.

–: Praksisforskning – Forskning for Praksis –
Forskning i Praksis – Praksis i Forskning. Psyko-
lognyt 8, s. 5, 1995.

–: Psykologisk Laboratorium atter besat – 26 år ef-
ter. Psykolog Nyt 1, s. 7, København 1995.

–, Forchammer H.: Projekter efterlyses! – Om
praksisforskning. Psykolog Nyt 7, s. 5, Køben-
havn 1995.

–: Medlemmernes blad! Psykolog Nyt 4, s. 5, Kø-
benhavn 1996.

–: UD – Beretning om redaktionens virke. Psyko-
log Nyt 3, s. 6, København 1996.

Bjerg K.: Home-Oriented Informaties, Telematics
and Automation. i: Encyclopedia of Computer
Science and Technology, vol. 35, Supplement
20, Kent Alter, Williams G. Soms (eds.), s. 48, N.
Y. 1996.

Buch T., Ødum J., Jørgensen A.H.: Exploring the
Use of Ideal Speech Recognition (Proc. CY-
BERG: www.curtin.edu.au/conference/cy-
berg). Institutpublikation 1996, 4 s.

Buckingham Shum S., Jørgensen A.H., Aboulafia
A.: Communicating HCI Modelling to Desig-
ners (Adjunct Proceedings CHI ’94). Institut-
publikation 1994, 2 s.

Bundesen C.: Kognitionspsykologisk forskning i
Danmark. i: Aspekter af psykologisk forskning i
Danmark, s. 36-37, København 1996.

–, Kyllingsbæk S., Houmann K.J., Jensen R.M.: Is
visual attention automatically attracted by one’s
own name? (Abstract). i: Cognitive Psychology
in Europe: Proceedings of the Ninth Conferen-
ce of the European Society for Cognitive
Psychology, J. Hoffman, A. Sebald (Eds.), s. 73,
Berlin 1996.

–: A template pandemonium model for object re-
cognition (Abstract). International Journal of
Psychology 31, s. 436, 1996.

–: Formal models of visual attention: A tutorial re-
view. i: Converging operations in the study of vi-
sual selective attention, A.F. Framer, M.G.H. Co-
les, G.D. Logan, s. 1-43, Washington D.C. 1996.

Christensen A., Teasdale T.W.: A clinically and
neuropsychologically-led post-acute rehabilitati-
on. i: Traumatic brain injury rehabilitation: Ser-
vices, treatment and outcomes, M.A. Champer-
lain, V. Neumann, A. Tennant, s. 88-98, London
1995.

Due B., Jørgensen A.H.: User Interface Designers
in Action (Proceedings of the Conference Hu-
man Jobs and Computer Interfaces). Institut-
publikation 1991, 9 s.
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Döpping J.: A social theory of distribution of
knowledge as translation. Nordiske Udkast 2, s.
17-34, København 1995.

–: Evaluering af Falcks undervisningsprogram i
Abonnementsbetingelser. Institutpublikation
1996, 75 s.

–, Krogh L., Ljungstrøm C.: Strategisk kompeten-
ceudvikling – vejledning – skemahæfte – disket-
ter. København 1996, 150 s.

–: Viden og narrativer som konstruktioner. Psyke
& Logos 1, vol 17, s. 86-113, København 1996.

–: Erkendelse og læring som socialpraksis. i: Prak-
sisformers forandring – personlig udvikling, Ma-
rianne Hedegaard, s. 296, 221-254, Aarhus 1996.

Jørgensen A.H., Sauer A.: The Personal Touch: A
Study of User’s Customitation Practice (Proc.
Interact. 90). Institutpublikation 1990, 5 s.

–, Aboulafia A.: Perceptions of Design Rationale. i:
Human Computer Interaction, Nordby, Hel-
mersen, Gilmon & Arnesen, s. 61-66, London
1995.

Karpatschof B., Prætorius N.: Homo Narratans –
det fortællende menneske. Psyke & Logos 17, s.
5-11, 1996.

–: Du spørger min ven, kun Steiner gi’r dig svar.
Psyke & Logos 17, s. 249-257 (8), København
1996.

–: Handling, adfærd og det udelukkede tredje.
Bulletin for antropologiske psykologi 1, s. 419-
441(5), 1996.

–, Karpatschof L.: Regression, omsorg og korrek-
tiv tilknytning. Psyke & Logos 18, s. 30, 1996.

Krogh S.C., Aasborg M.: Selvbestemmelse som
perspektiv for børns udvikling. Psykologisk Set
17, s. 9, København 1995.

–, Aasborg M.: Jonas prøver kræfter med næsehor-
net. Debattserien for Barnehagefolk 2, s. 4,
Oslo 1995.

–, Aasborg M.: Jonas prøver kræfter med næsehor-
net – de vilde drenge og den vilde leg. Nul til
fjorten 2, s. 4, Århus 1995.

Kuschel R., Holme Hansen E., Gyldmark M.:
Course on Research Methods in Primary He-
alth Care. København 1996, 127 s.

–: Evaluering av Det Danske Center for Menneske-
rettigheder. Oslo 1996, 22 s.

–: Managing Marital Conflicts on a Polynesian
Outlier. Seoul 1996, 85-97 s.

Køppe S., Olsen O.A.: S—Psykoanalysen efter Fre-
ud. København 1996, 1136 s.

Larsen A., Bundesen C.: A template-matching
pandemonium recognizes unconstrained hand-
written characters with high accuracy. Memory
& Cognition 24, s. 136-143, Austin, Texas 1996.

Logan G.D., Bundesen C.: Spatial effects in the part-
ial report paradigm: A challenge for theories of
visual spatial attention. i: The Psychology of

Learning and Motivation Vol. 35, D. L. Medin
(Ed.), s. 243-282, San Diego, California 1996.

Mogensen H.S., Jørgensen O.S.: NMDAR1 mRNA
expression and glutamate receptor stimulated
increase in cytosolic calicium concentration in
rat and mouse cerebellar granule cells. Neuro-
chem. Int. Vol. 29, No. 5, s. 497-506, Great
Britain 1996.

Mørch S.: Young Adults. Psychological Yearbook
Vol. 2, 1995, s. 28, University of Copenhagen
1996.

–: Skolen. Realitet eller ideologi. Social Politik 5, s.
11, Socialpolitisk forening 1996. 

–: Ungdomsliv. Identitet og kultur? i: Skolelivets
socialpsykologi, G. Whit, C. Højholt, s. 36, Kø-
benhavn 1996.

–: Ungsomsliv som social konstruktion. i: Praksis-
formers forandring – personlig udvikling, M.
Hedegaard, s. 35, Århus 1996.

–: Individualisierung und »Container projekte«. i:
Junge Erwachene in Europa, And. Walther
(Hrsg), s. 23, Leverkusen 1996.

–: From learned norms to negotiated normativity.
Institutpublikation 1996, 25 s.

–, Frost S., Laursen S.: Ungdomsliv og ungdoms-
klubben. København 1995, 220 s.

–: Sobre el desarollo y los problemas de la joven-
tud. Jovenes, Centro de Investigation y estudios
juventod 1, s. 30, San Rafael, Mexico 1996.

–: Ivar Fröhes: De ligeværdige. Dansk Sociologi 1,
s. 2, København 1995.

–: From evaluation to participation in Youth life.
Nordisk udkast 2, s. 19, København 1995.

–: Culture and the challenge of Adaptation:
Foreign Youth in Denmark. International Jour-
nal of Comparative Race and Ethnic Studies
Vol. 2, s. 15, Canada 1995.

–: From evaluation to participation in Youth life.
Working paper, Council of Europe, s. 25, Lux-
embourg/Shasbourg 1995.

–: Den sociale uredelighed. Unge Pædagoger 6, s.
15, København 1995.

–: Individualisering, dannelse og uddannelse. i:
SPOR, En antologi om almendannelse, J. C. Ja-
kobsen (red.), s. 35, Viborg 1995.

Nielsen J., Jørgensen A.H.: Design of User Interfa-
ces: Intuitive Solutions and Imagination (CHI
’92 Research Symposium). Institutpublikation
1992, 2 s.

Nissen M.: Et socialpsykologisk bidrag til forståelse
af brugerindflydelse i psykologisk praksis. i: For-
skelle og forandringer – Bidrag til humanistisk
sundhedsforskning, Jensen, Qvesel, Andersen,
s. 81-92, Århus 1996.

–: Mellem professionel hjælp, frivillige og lokal-
kulturelt projektliv. Nordisk Sosialt Arbeid 4, s.
266-282, Oslo 1996.
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–: Undervisning som handelssammenhæng. En
kritisk socialpsykologisk analyse. i: Skolelivets
socialpsykologi, C. Højholt, Witt (red.), s. 209-
52, København 1996.

Prahl A.: Den tredie decentralisering og lokalsam-
fundsudvikling i de nordiske lande. En strategi
til udvikling af den nordiske velfærdsmodel?
København 1996, 276 s.

Prætorius N., Karpatschot B.: Homo narrantans,
det fortællende menneske. Psyke & Logos 2, s.
7, 1996.

–: The Cognition and Action of Persons. Bulletin,
Forum for Antropologisk Psykologi 1, s. 7,
Århus 1996.

Rasmussen O.E.: A strategy for the development
of organizational leadership and administrati-
on. Psychological Year Book, University of Co-
penhagen Vol. 2, 1995, s. 53-80, Copenhagen
1996.

–: Co-ordinating co-operation in complex infor-
mation flows: a theoretical analysis and empiri-
cal description of competence – determined

leadership. Cognitive Science Research 61, s. 1-
44, Sweden 1996.
Schultz E.H.: Jeg tænker – altså handler jeg. Fo-
rum for Antropologisk Psykologi Vol 1, s. 3,
Århus 1996.

–: Dream and Neuroses. i: Psychological Year-
book, N. Engelsted m.fl., s. 28, København
1996.

Teadale T.W., Siert L.: Rehabilitation for employ-
ment and leisure activities. Fort Lauderdale, s.
Florida, USA 1996.

Teasdale T.W., Caetano C.: Psychopathological
stymptomatology in brain-injured patients befo-
re and after a rehabilitation program. Applied
Neuropsychology 2, s. 116-123, København
1995.

Wilson B.A., Green R., Teasdale T.W.: Implicit
learning in amnesic subjects: A comparison
with a large group of normal control subjects.
The Clinial Neuropsychologist 10, s. 279-292,
1996.
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Øvrige humanistiske områder

Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik

Historie:
1. maj 1992 blev de tre tidligere selvstændige insti-
tutter for Filosofi, Pædagogik og Retorik slået sam-
men til ét institut.

Pr. 1. september 1992 blev Formidlingscentret
oprettet under ledelse af Christian Kock (Reto-
rik). Formålet med centret er at hjælpe fakultetets
studerende til bedre formidlingsfærdigheder. Pr.
1. september 1993 blev Center for Universitets-
pædagogik etableret med henblik på at styrke
denne del af instituttets virksomhed. Arbejdsom-
råderne for universitetspædagogik dækker hele
universitetet.

I foråret 1993 blev Center for Etik og Ret etab-
leret med støtte fra de fem forskningsråd. Cen-
trets leder er docent Peter Kemp. Det er dette
forskningsprojekts formål på basis af et internatio-
nalt netværk af kontakter mellem bioetiske forsk-
ningsmiljøer at indkredse og afklare de bioetiske
grundlagsproblemer med særligt henblik på for-
holdet mellem bioetik og bioret.

Forskningsvirksomhed:
Instituttets forskningsvirksomhed fordeler sig på
følgende områder:

Filosofi

1. Filosofi- og idéhistorie
1.1 Fortsat arbejde med Aristoteles’ etik og politik
med henblik på udarbejdelse af afhandling (phro-
nesis) (Busch-Larsen, Peter).

1.2 Bearbejdelse af engelsk udgave af Den Euro-
pæiske Filosofis Historie. I Antikken (Johansen,
Karsten Friis).

1.3 Studier over Aristoteles’ Metafysik (Johansen,
Karsten Friis).

1.4 Fortsatte studier i Søren Kierkegaards forfat-
terskab bl.a. i forbindelse med en kritisk udgave af
Søren Kierkegaards værker (Koch, C. H.).

1.5 Studier i samtidens reception af Søren Kierke-
gaards bøger (Koch, C. H. sammen med Vibeke
Koch).

1.6 Platons politiske filosofi med hovedvægt på

dialogen »Staten« og forholdet mellem utopi og
satire. Studier i Platons senværk »Lovene« med
henblik på en perspektivering af »Statens« ind-
hold og stil. Udarbejdning af en artikel til bind 17
af Filosofiske Studier: »Det Natlige Råd I Dagens
Lys« (Olsen, Anne-Marie Eggert).

2. Praktisk filosofi
2.1 Personer og værdier – en vurdering af sam-
menhæng mellem etik og metafysiske spørgsmål
angående personlig identitet (Holtug, Nils).

2.2 Det retfærdige samfund – en vurdering af vær-
dien af lighed som ideal i etik og politik (Holtug,
Nils i samarbejde med Kappel, Klemens og Lip-
pert-Rasmussen, Kasper).

2.3 »Fantasien til afmagten. Syv kapitler om Lacan
og filosofien«. Afsluttet Ph.D.-afhandling (septem-
ber 1996) (Hyldgaard, Kirsten).

2.4 Bioetik – grundlagsproblemer og anvendelse.
Et tværvidenskabeligt forskningsprojekt i samar-
bejde med forskere fra Aarhus Universitet og KVL
(Jensen, Karsten Klint og Sandøe, Peter).

2.5 Udvikling af et etisk regnskab for husdyrbrug.
Et tværvidenskabeligt forskningsprojekt i samar-
bejde med Statens Husdyrbrugsforsøg (Jensen,
Karsten Klint og Sandøe, Peter).

2.6 Analyse og udvikling af teorier vedrørende af-
vejning af værdier i forbindelse med udvikling af
et etisk regnskab for husdyrbrug. Afsluttet decem-
ber 1996 (Jensen, Karsten Klint).

2.7 Lighed som politisk ideal – en præcisering af
idealet om lighed mellem mennesker, som dette
ideal optræder i moderne politisk filosofi (Kap-
pel, Klemens i samarbejde med Holtug, Nils og
Lippert-Rasmussen, Kasper).

2.8 Bioetik og bioret.
Analyser af begreberne »bioetik« og »bioret« og
deres teoretiske og praktiske implikationer i for-
skellige lande (Kemp, Peter) (Medarbejdere på
bog om »Den bioetiske vending«: Rendtorff, Ja-
cob og Lebech, Mette).

2.9 Tidsproblemet og etikkens grundlagsproble-
mer.
Refleksioner over etikken med særligt henblik på
sammenhængen mellem sprog, handling og tid
(Kemp, Peter).

2.10 Handling, undladelse af handling og vores
moralske status som ukrænkelige i en diskussion
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af nyere deontologisk moralteori (Lippert-
Rasmussen, Kasper).

2.11 Sameksistens uden common sense – fortsat
arbejde med manuskript, der behandler det mo-
derne samfunds sammenhængskraft og normativi-
tet med afsæt i Foucaults tænkning (Raffnsøe,
Sverre).

2.12 Topics on Population Ethics – studier over
populationsetiske problemer (Ryberg, Jesper).

2.13 Etiske problemstillinger i relation til dyr og
landskabsforvaltning. Forskningen er foregået i
tilknytning til tre tværinstitutionelle forsknings-
projekter:
»Bioetik, grundlagsproblemer og anvendelse«.
»Udvikling af etisk regnskab for husdyrbrug«.
»Værdi, landskab og biodiversitet« (Sandøe, Pe-
ter).

2.14 Feministisk filosofi og kritik (Schott, Robin i
samarbejde med Rosenbeck, Bente, Center for
Kvinde- og Kønsforskning).

2.15 Moral filosofi og sociologi, specielt med hen-
blik på Durkheim. Gennemgang af Durkheims
skrifter vedrørende moral for at se hvordan og i
hvilken grad Durkheims sociologiske undersøgel-
ser af moralen kan frugtbargøres i etisk sammen-
hæng (Sørensen, Asger).

3. Teoretisk filosofi
3.1 Forskning inden for projektet »Teoretiske og
empiriske undersøgelser af videnssociologien
med særlig henblik på samfundsforskningens kva-
litetsspørgsmål«. Forskningen vedrører holdbar-
heden af den radikale videnssociologiske tese, at
videnskabelig teoridannelse kan forklares udeluk-
kende ud fra sociale faktorer (Collin, Finn i sam-
arbejde med Jacobsen, Bo).

3.2 »Experience and Beyond«, med henblik på en
udgivelse om teoretiske entiteters status og viden-
skabelige teoriers natur (Faye, Jan).

3.3 Naturalistisk semantik. Analyser af Jerry
Fodors, R. G. Millikans, D. Dennetts og Paul
Churchlands opfattelse af mentale repræsentatio-
ner (Flor, Jan Riis.).

3.4 Udarbejdelse af kompendium i formel logik
(Flor, Jan Riis).

3.5 Dialogisk tolkning af Karl Poppers viden-
skabslogik. Undersøgelser af en række standard-
fortolkninger og -kritikker af Poppers viden-

skabslogik og den metodologiske, heuristiske og
videnskabshistoriske anvendelighed. Som arbejds-
hypotese anlægges den betragtning, at disse stan-
dardopfattelser fejlagtigt tildeler Poppers metodo-
logi en eller flere roller udover den oprindelige
og holdbare, nemlig at være en »Logik der For-
schung«, hvis anvendelighed udelukkende er »ro-
gativt-dialogisk« i den forstand, i hvilken dette be-
greb er blevet præciseret i min afhandling Alfred
Sidgwicks argumentationsteori, som er under ud-
givelse (Nielsen, Flemming Steen).

3.6 En kvalitativ analyse af en samfundsforskers
paradigmer og kvalitetsopfattelser med særlig
vægt på, hvilke begreber forskeren bruger, og
hvordan de har udviklet sig over 15 år. Et videns-
sociologisk og kognitionsteoretisk studium (Za-
chariassen, Jørgen).

3.7 Self-awareness and Alterity, fortsatte studier
(Zahavi, Dan).

Pædagogik
4.1 Uddannelsessociologiske og videnskabsteoreti-
ske studier inden for P. Bourdieus forfatterskab
(Callewaert, Staf).

4.2 »The Impact af Educational Policy on Local
Communities on Parental Attitudes towards Edu-
cation«. Afsluttende del af et 3-årigt projekt (Con-
rad, Joan).

4.3 »Educational Reforms in Denmark since
1945« – del af fælles europæisk forskningsprojekt,
styret fra Stockholms Universitet, Institutionen för
Internationell Pedagogik. Projektet afsluttes pri-
mo 1997 (Conrad, Joan).

4.4 »Uddannelsespolitik og planlægning«. Del af
antologi til undervisningsbrug. Afsluttes primo
1997 (Conrad, Joan).

4.5 »Evaluering af sundhedsprogrammer i 3. ver-
den« i samarbejde med Dansk Bilharziose Labora-
torium (Conrad, Joan).

4.6 Frafald i gymnasiet og HF. I samarbejde med
Undervisningsministeriet. Projektet er afsluttet
(Dohn, Helge).

4.7 Undersøgelse af førsteårsstuderendes forvent-
ninger, oplevelser og planer i forbindelse med stu-
diet (Dohn, Helge og Wagner, Knud Dirch).

4.8 Kræft og psyke. Eksistenspsykologisk under-
søgelse af »livsmod« i forbindelse med fysisk syg-
dom (Jacobsen, Bo).
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4.9 Kommunikation i sundhedssektoren. Under-
søgelse af grundlæggende processer i kommuni-
kation mellem patient og læge i medicinsk, psyko-
logisk og pædagogisk belysning (Jacobsen, Bo).

4.10 Teoretiske og empiriske undersøgelser i vi-
denssociologien med særligt henblik på samfunds-
forskningens kvalitetsspørgsmål (Collin, Finn, Ja-
cobsen, Bo og Zachariassen, Jørgen).

4.11 Impact of Education Reform in Namibia.
Klasserumsstudier, interviews og spørgeskema,
der forsøger at blotlægge lærernes forståelse af og
forholden sig til uddannelsesreformen i Namibia
efter uafhængigheden i 1990. Der kigges specielt
på 8. – 10. kl. i fagene lifescience og geografi
(Geckler, Per).

4.12 Humanistisk ældreforskning. Projektledelse
samt forberedelser til projekt om ældres person-
lighedsudvikling og eksistensoplevelser (Jacobsen,
Bo).

4.13 Boldbasis i idrætsundervisningen – en empi-
risk undersøgelse udført i samarbejde med Dan-
marks Højskole for Legemsøvelser (Laursen, Per
Fibæk).

4.14 Humaniora på universitetet – en empirisk un-
dersøgelse (Laursen, Per Fibæk).

4.15 Integration i folkeskolen i Grønland. En
landsdækkende undersøgelse – omfattende alle
elever i integrerede klasser 1994/95 og 1995/96.
Projektet udføres i samarbejde med Holmen,
Anne Institut for Nordisk Filologi, Københavns
Universitet og Gimbel, Jørgen og Gabrielsen,
Gerd, Danmarks Lærerhøjskole (Moldenhawer,
Bolette).

4.16 Uddannelsesreformer i Sydafrika – med
særlig henblik på »second chance« – og social in-
tegration (Muschinsky, Lars Jakob).

4.17 Individuel kompetenceafklaring – implemen-
teringen af nye aktiviteter på AMU-centre (Mu-
schinsky, Lars Jakob, Thomsen, Lone Bæk og Hen-
riksen, Ann Helen).

4.18 Filosofididaktik – 11 praksisbeskrivelser med
didaktiske kommentarer (Nordenbo, Sven Erik).

4.19 Dansk pædagogisk filosofi – en oversigt (Nor-
denbo, Sven Erik).

4.20 Nordisk pædagogisk filosofi (Nordenbo,
Sven Erik og Løvlie, Lars, Oslo Universitet).

4.21 Hvad er pædagogisk filosofi? – en analyse
(Nordenbo, Sven Erik).

4.22 Temaer i pædagogisk filosofi – en introdukti-
on til et fagområde (Nordenbo, Sven Erik).

4.23 Udvikling af didaktiske modeller for alterna-
tive undervisningsformer inden for lignende un-
dervisning (Wagner, Knud Dirch).

4.24 »Voksenpædagogik – grundlag og ideer«. En
sammenlignende analyse af en række voksen-
pædagogiske teorier (afsluttet) (Winther-Jensen,
Thyge).

Retorik
5.1 »Retorikkens spændetrøje« – en diskussion om
retorikkens indhold og grænser til andre fag (Jør-
gensen, Charlotte).

5.2 »Hostility in Public Debate« en fortsættelse af
tidligere arbejde (Jørgensen, Charlotte).

5.3 Skrivepædagogik – udvikling af lærebogsmate-
riale, undervisningsvejledning m.v. vedrørende
skriftlige opgaver på universitets- og gymnasieni-
veau (Kock, Christian).

5.4 Empiriske metoder i politisk kommunikations-
forskning, udvikling af forskningsmetoder til em-
pirisk at kortlægge vælgernes reaktioner på poli-
tisk kommunikation (Kock, Christian).

5.5 Udvikling af pædagogisk praksis i litteraturun-
dervisning med fokus på litteraturens oplevelses-
potentiale (Kock, Christian).

5.6 »Politiske Taleskrivere« – en analyse af nogle
retoriske problemstillinger i de situationer, hvor
politikere fremfører taler, de ikke selv har skrevet
(Onsberg, Merete).

5.7 »Actio« – en undersøgelse af kroppen i frem-
førelsen. En historisk epoke (elocutionisterne)
undersøges. Første del afsluttet. Anden del med
inddragelse af dansk materiale under udarbejdel-
se. Tredje del – en mere teoretisk undersøgelse af
forholdet mellem krop og erkendelse er i planlæg-
ningsfasen (Onsberg, Merete).

5.8 Videreudvikling af resultaterne fra projektet:
»Rhetoric That Shifts Vote« (Rørbech, Lone).

Redaktionsvirksomhed:
Collin, Finn:

– Redaktør af Danish Yearbook of Philosophy.
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Flor, Jan Riis:
– Redaktionen af Filosofiske Studier.

Kemp, Peter:
– Redaktør af planlagt særnummer af Philoso-

phy and Social Criticism, Sage, London, om »Levi-
nas«.

– Redaktør af bogserien Philosophical Pro-
blems Today fra bind III om »World and World-
hood« og bind IV om »Bioethics«.

Laursen, Per Fibæk:
– Medlem af »The Editorial Board for Innovati-

on and Learning in Education«.

Johansen, Karsten Friis:
– Konsulent- og forfattervirksomhed ved Dan-

marks Nationalleksikon (antik filosofi).
– Medarbejder ved Encyclopedia of Classical

Philosophy.
– Redaktionen af Filosofiske Studier.

Muschinsky, Lars Jakob:
– Redaktør af Dansk Pædagogisk Tidsskrift.

Nordenbo, Sven Erik:
– National redaktør af Scandinavian Journal of

Educational Research. Medlem af redaktionen af
Danish Yearbook og Philosophy. Medlem af Edito-
rial Board i: 1) Studies in Philosophy and Educati-
on. 2) Paedagocia Historica. International Journal
of the History of Education.

Sandøe, Peter:
– Medlem af redaktionen for Filosofiske Studi-

er.
– Medlem af Editorial Board for Journal of Agri-

cultural and Environmental Ethics.

Winther-Jensen, Thyge:
– Redaktion af »Challenges to European Educa-

tion«. Papers from 16th Congress of the Compara-
tive Education Society in Europe (afsluttet). –
Konsulent ved Danmarks Nationalleksikon.

Zahavi, Dan:
– Redaktion af: 1) Alterity and Facticity. New

perspectives in Husserl. 2) Self-awareness, tempo-
rality and alterity. Arrangør af Konferencen »Cen-
tral topics in Phenomenology« KU (dec.)

Rejser, gæsteforelæsninger:
Callewaert, Staf:

– Gæsteforelæsning efter invitation: Oslo, Ma-
puto.

Conrad, Joan:
– Ghana (februar), Nepal (oktober, november).

Forskningsrejser med henblik på indsamling af
empirisk materiale.

Jørgensen, Charlotte:
– »Retorik der flytter stemmer« Center for Nor-

diske Studier, Odense Universitet.

Kemp, Peter:
– Gæsteforelæsninger: »Le Cercle ontico-prat-

ique«, Rom 6. januar, »Kærlighed ifølge Levinas«,
Bergen 22. marts, »Aristotle on Bioethics« and
»Bioethics in Law and Biolaw in Ethics«, Dublin 3.
– 4. oktober.

Muschinsky, Lars Jakob:
– Sydafrika (oktober), USA (oktober), Nepal

(juli). (Indsamling af empirisk materiale).

Nordenbo, Sven Erik:
– Halle University (marts), Oxford University

(marts), Stockholm University (august), Regens-
burg University (oktober).

Olsen, Anne Marie Eggert:
– Platon om Staten«, Filosofisk Forum, »Platon

om Sjælen«, Odense Universitet, Platon af Aristo-
teles’ Retorik, Retorikcafeén (KUA).

Sandøe, Peter:
– »Animal Ethics – What kind of duties do we

have towards non-human animals«, Filosofiska
Föreningen, Uppsala, 24. april 1996. »How to ma-
nage the management factor – assessing animal
welfare assessment at the farm level«, 4th Interna-
tional Livestock Farming Systems Symposium: Li-
vestock Farming Systems More Than Food Pro-
duction. Danish Institute of Animal Science, Re-
search Centre, Foulum, Denmark 22. – 23. august
1996. »Ethical aspects og gene- og biotechnology
in animal production«. The Biotechnology Semi-
nar: Gene and Biotechnology in Animal Produc-
tion and Meat Processing, Lillehammer Hotel, Lil-
lehammer, Norway, 31. august 1996.

Sørensen, Asger:
– Valencia, Spanien, første halvdel af 1996.

Winther-Jensen, Thyge:
– Sydney, Australien (juli), kongres. Japan (no-

vember/december) inviteret af JSPS (Japan Socie-
ty for the Promotion of Science).

Zahavi, Dan:
– University of Louvain, (juni) forskningsop-

hold.
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Formidlende virksomhed ud over almindelig un-
dervisning:
Collin, Finn:

– »Identitetsbegrebet og værdi hos Max Weber«
(Sociologisk Institut, København), »Interpretati-
on and Popper’s World Three« (Helsinki Univer-
sity), »Socialkonstruktivisme« (Institut for De Ek-
sakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet.

Øvrige aktiviteter
Callewaert, Staf:

– Leder af Capacity Building Project – MA kur-
sus i Guinea Bissau og Mocambique, finansieres af
SIDA Stockholm, i samarbejde med Högskolan
för Lärerutbildning, Stockholms Universitet.

Kemp, Peter:
– Leder af forskningscentret »Center for Etik og

Ret«. Forskningsleder for forskningsrådsprojekt
om »Bioetik og ret«. Koordinator af EU-forsk-
ningsprojekt om »Basic Ethical Principles in Bioet-
hics and Biolaw«, under BIOMED II-programmet.

Koch, C. H.
– Medlem af Statens humanistiske Forsknings-

råd og af dets forretningsudvalg m.v.

Kock, Christian.
– Leder af Formidlingscentret på Det humani-

stiske Fakultet (til 30/6).
Joan Conrad

Stab:
VIP:
Busch-Larsen, Peter: Forskningsadj.; Callewaert,
Staf: Professor; Collin, Finn: Lektor; Conrad,
Joan: Lektor; Dohn, Helge: Lektor; Engstrøm, An-
ders: Ph.D.-studerende; Faye, Jan: Lektorvikar;
Flor, Jan Chr Riis: Lektor; Geckler, Per: Ph.D.-stu-
derende; Grund, Cynthia M.: Forskningsass.; Hen-
drichs, Vincent: Ph.D.-studerende; Hyldgaard,
Kirsten: Forskningsstip.; Jensen, Karsten Klint:
Ph.D.-studerende; Johansen, Karsten Friis: Profes-
sor; Jørgensen, Charlotte: Lektor; Kappel, Kle-
mens: Amanuensis; Kemp, Torben Peter: Docent;
Koch, Carl Henrik: Docent; Kock, Christian Erik
J.: Lektor; Laursen, Per Fibæk: Lektor; Lippert-
Rasmussen, Kasper: Forskningsadj.; Lund, Anne
Katrine: Ph.D.-studerende; Mikkelsen, Jørgen: Vi-
denskabelig medarb.; Muschinsky, Lars Jakob:
Lektor; Nielsen, Flemming Steen: Lektor; Nor-
denbo, Sven Erik: Lektor; Olsen, Anne-Marie Eg-
gert: Forskningslektor; Onsberg, Merete: Adjunkt;
Rendtorff, Jacob Dahl: Ph.D.-studerende; Ryberg,
Jesper Alexander: Ph.D.-studerende; Rørbech,
Lone: Lektor; Sandøe, Peter: Lektor; Schrøder, Vi-
beke: Ph.D.-studerende; Scott, Robin May: Lektor-

vikar; Steffensen, Peter Berg: Ph.D.-studerende;
Sørensen, Asger: Ph.D.-studerende; Thomsen,
Lone Bæk: Forskningsass.; Wagner, Knud Dirch:
Lektor; Winther-Jensen, Thyge: Lektor; Zahavi,
Dan: Forskningsadj.

TAP:
Andersen, Mette Worning: Bibliotekar; Bernhoff,
Inge Jytte: Overassistent; Bro, Benthe: Assistent;
Christensen, Sanne: Assistent; Dahl, Lone: Overas-
sistent; Elkjær, Inge: Overassistent; Jørgensen, Pe-
ter Stra: Konsulent; Lindhardtsen, Jytte Dyrlund:
Assistent; Mattsson, Holm Ulla K. B.: Assistent;
Rienecker, Lotte M.: Projektmedarbejder.

Ph.D.-afhandlinger:
Jacobsen, Mogens: Jean Bodin et le paradoxe de la

Philosophie Politique Moderne.
Olsen, Anne-Marie Eggert: 2 essays om hermeneu-

tik og antropologi hos Platon.

Specialer:

Specialer (pædagogik)
Aabro, Christian Martin: Det glemte menneske.
Bendix-Olsen, Kurt: »Os« og »dem«. En analyse af

den kulturelle indlejrings og frisættelses betyd-
ning for etniciteten i den senmoderne natio-
nalstat.

Bjørgvinsdottir, Eyglø Rut: Forældreuddannelse
og demokrati. En analyse af forældreuddannel-
se i Island og i Danmark.

Christensen, Berit: Kulturartister i smørhullet.
Hedegaard-Sørensen, Lotte: En moderne kutur-

uddannelse – en moderne problemstilling.
Henriksen, Ann-Helen: Fænomenet integration

eller »det fremmede« i senmoderniteten.
Jakobsen, Betina: Skolens struktur – kulturer i sko-

len.
Larsen, Sisse Lizzi Brendstrup: Kvalitet i daginsti-

tutioner.
Steensen, Jette J. Elisabeth: Uddannelse – jobud-

vikling – kvalifikationer.
Thomsen, Lone Bæk: Modernitetens kompeten-

cer med udgangspunkt i kulturartisternes kvali-
fikationstænkning.

Specialer (retorik)
Arendschneider, Helle: I hjertet af TV – om kvali-

tet i TV-faktaformidling.
Jensen, Line Kornum: I hjertet af TV – om kvalitet

i TV-faktaformidling.
Kjeldsen, Jens Elmelund: »Den gode folkeafstem-

ningdebat«.
Liebermann, Cecilie: Alfred Hitchcock og retorik-

ken: – en undersøgelse af stilens modtagerap-
pel i Hitchcocks film
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Steensbech, Pernille: På ministerens vegne. Tale-
skrivning i Undervisningsministeriet.

Stephensen, Barbara Læssøe: Hykleriske Helte.
Retorikkens skæbne i tider med tyranni – et for-
svar for elocutioretorikken.

Specialer (filosofi)
Aasdalen, Unn Irene: Virtù i kamp med fortuna –

en analyse av Machiavellis historie- og menne-
skesyn med utgangspunkt i »Fyrsten«.

Harboe-Jepsen, Thomas: Angst som eksistens-filo-
sofisk tema.

Hjort, Stig Dankert: Søren Kierkegaards psykolo-
gi.

Jensen, Thomas Tim: Om Wilhelm von Hum-
boldts sprogtænkning.

Prewett, Owen Michael: Reason and Imagination.
A Critical Examination of the Role of the Imagi-
nation in the Kantian Critique.

Publikationer:
Berthelsen J., Jacobsen A., Laursen P.F.: Pædagogi-

ske udfordringer i de højere uddannelser. Kø-
benhavn 1994, 25 s.

Bock E., Danø K., Olsen J., Sandøe P., Nielsen L.,
Glebe-Møller J.: Strategi for forskning og under-
visning i Bioteknologi 1996- 2002. København
1996, 1-112 s.

Callewaert S.: The National Institute for Educatio-
nal Development. Okahandja (Namibia) 1996,
20 s.

–: Pierre Bourdieu (In: Andersen, Heine og
Kaspersen, Lars Bo: Klassisk og moderne sam-
fundsteori. i: Klassisk og moderne samfundsteo-
ri, Heine Andersen, Lars Bo Kaspersen, s. 645,
København 1996.

Collin F.: Værdi og idealtype hos Max Weber.
Dansk Sociologi 4, s. 18, København 1996.

Conrad J., Dencker A., Tehrani O.: Evaluation of
The Ghana Guinea Worm. Eradication Pro-
gramme, Northen Region, The Educational
Part. Institutpublikation 1996, 73 s.

Dohn H.: Choices of careers in medicine: some
theoretical and methodological issues. Medical
Education 30, s. 157-160, UK 1996.

Engstrøm A.: Metaforer og Lighed. Filosofisk Tids-
skrift Årg. 17, nr 3, s. 17-25, 1996.

–: Metaphor and Ambiguity. Danish Yearbook of
Philosophy Vol 31, s. 7-20, 1996.

–: The Demarcation of the Metaphorical. Phi-
losophy & Rhetoric Vol 29, nr 4, s. 369-383, 1996.

Folker A., Holtug N., et al: Experiences and attitu-
des towards end-of-life decisions amongst da-
nish physicians. Bioethics Vol. 10, Nr. 3, s. 223-
249, Oxford 1996.

Garbers L., Høgel S.: Retorik – levende tale eller
tom snak? København 1996, 220 s.

Holtug N., Sandøe P.: Det etiske grundlag for re-
gulering af genteknologi. i: Gensplejsede plan-
ter – regulering og anvendelse, Teknologirådet,
s. 40-51, København 1996.

–: Is welfare all that matters in our moral obligati-
ons to animals? Acta Agriculturae Scandinavica
Supp. 27, s. 16-21, Oslo 1996.

–: Review of Kurt Bayertz. Bioethics Vol. 10, Nr. 2,
s. 173-176, Oxford 1996.

–: In defence of the slogan. i: Preference and va-
lue, W. Rabinowicz (ed.), s. 64-89, Lund 1996.

–, Sandøe P.: Etiske spørgsmål vedrørende anven-
delsen af bioteknologi på dyr. i: Etiske grænser
for anvendelsen af bioteknologi på dyr, s. 104-
112, København 1996.

–: Are we stuck with our appearance? Ethics and
cosmetic surgery. i: In the eye of the beholder,
Inez de Beaufort et al, s. 197-118, Oslo 1996.

–, Rasmussen K.L.: Retfærdig sundhed. Bibliotek
for Læger 188. årgang, s. 204-221, København
1996.

–, Sandøe P.: Who benefits ? – why personal identi-
ty does not matter in a moral evaluation of
germ-line gene therapy. Journal of Applied Phi-
losophy Vol. 13, Nr. 2, s. 157-166, Oxford 1996.

–: Gud og genterapien. Samvirke 70. årgang, nr. 4,
s. 55-56, København 1996.

Johansen K.F.: Aristoteles’ Poetik. Den blå port.
Tidsskrift for Litteratur 35, s. 37-52, København
1996.

–: Randnoter til Aristoteles’ De anima III 5. i:
Hvad tales her om? Festskrift til Johnny Chri-
stensen, Mette Sophie Christensen m.fl., s. 181-
91, København 1996.

Jørgensen C.: Persuasion in Public Debate. A Pres-
entation of Research Concerning the Televised
Debates ’Bytinget’ (Town Parliament). i: Pro-
ceedings of the Thirteenth Scandinavian Confe-
rence of Linguistics, Lars Heltoft og Hartmut
Haberland, s. 447-355, Roskilde 1996.

Kappel K., Holtug N.: Dødshjælp – svar til Hart-
ling og Skadborg. Bibliotek for Læger 188. år-
gang, s. 100-123, København 1996.

Koch C.H.: Hans Brøchners rejsedagbøger fra åre-
ne 1847 og 1852-1853. Kommentarer og registre
af Carl Henrik Koch og Vibeke Koch. i: Hans
Brøchners rejsedagbøger fra årene 1847 og
1852-1853. Udgivet med kommentarer og regis-
tre., Carl Henrik Koch, Vibeke Koch, Carl Hen-
rik Koch, Vibeke Koch, s. 391, København 1996.

–: Baruch de Spinoza: Etik oversat og forsynet med
noter af S. V. Rasmussen. Gennemset og med ind-
ledning af Carl Henrik Koch. i: Etik. Oversat og
forsynet med noter af S.V. Rasmussen. Gennem-
set og med indledning af Carl Henrik Kock,
Baruch de Spinoza, s. 19, København 1996.

–: Schopenhauer and the Royal Danish Academy
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of Sciences and Letters/Schopenhauer und Die
Königliche Dänische Akademie der Wissen-
schaften. København 1996, 60 s.

–: Naturbegrebes udvikling – En idéhistorisk skit-
se. i: Naturens historiefortællere. Paperbackud-
gave (1. udg. 1985/87), Niels Bonde, Jesper E.
Hoffmeyer, Henrik Stangsrup, s. 115-124, Kø-
benhavn 1996.

Laursen P.F.: Professionalism and the reflective ap-
proach to teaching. i: Changing resarch and
practice: teachers professionalism and knowled-
ge, M. Kompf, W. R. Bond, D. Dworet, T. Boak,
s. 48-55, London 1996.

–: Hvad er forskningsbaseret undervisning ? Ud-
dannelse 8, s. 15-20, København 1996.

–: Howar gardner – en introduktion. Dansk Pæda-
gogisk Tidsskrift 4, s. 44-54, København 1996.

–: Kropslig metakognition. Kognition og Pædago-
gik 21, s. 11-17, København 1996.

–: Play, Sports and Environnemt. Int. Rev. for the
Sociology of sport 31, s. 191-201, Hamburg 1996.

–: Fjernundervisning og lærerrolle. Pro et Contra
2, s. 14-18, København 1996.

Nordenbo S.E.: Undervisningens basisviden og
pædagogisk filosofi. i: Mellem pædagogik og
skole. Festskrift til professor Mogens Nielsen på
65-årsdagen den 29. marts 1996, Spæt Henrik-
sen, Vagn Skovgaard-Petersen, Hans Vejleskov,
Thyge Winther-Jensen, s. 127-138, Århus 1996.

–: Against Education. Journal of Philosophy of
Education Vol. 30, Issue 3, s. 401-413, Oxford,
England 1996.

Petersen T.: Afspændingspædagogik og Viden-
skab. Afspændingspædagogen 17. årg., nr 8, s.
9, 1995.

–: How Philosophy of Science can contribute to
the Development and Promotion of the
Psychomotor Approach. Motorik – Zeitschrift
für Motopädagogik und Mototherapie 3, 19.
Jahrgang, s. 5, 1996.

–: Velfærdssamfundet og fremtiden – Hvordan sik-
rer vi at de positive træk ved det danske
velfærdssamfund forbliver en realitet for kom-
mende generationer. Teori og Praksis Decem-
ber, s. 12, 1996.

Rasmussen R., Sørensen A.: Forord, Litteratur-
liste, bibliografi. i: Excesser – af og om Georges
Bataille, René Rasmussen, Asger Sørensen, s. 5-
7, 227-38, Århus 1994.

–, Sørensen A.: Excesser – af og om Georges Ba-
taille. Aarhus 1994, 238 s.

Sørensen A.: Festen i kollektivet. Interpol (Politi-
ken) 13/5-96, s. 1, København 1996.

–: Latter og Filosofi. Samvirke 3, s. 88-90, Alberts-
lund 1995.

–: At tage fat om ondets rod. Batailles radikale ci-
vilisationskritik. i: Excesser – af og om Georges

Bataille, René Rasmussen, Asger Sørensen, s.
179-202, Aarhus 1994.

–: Pre eller post – hvorfor ikke bare umoderne.
Social Kritik 38, s. 39-41, København 1995.

–: Teoriens latterlighed. i: Latteren, Henri
Bergson, s. 137-53, København

–: Indledning. i: Latteren, Henri Bergson, s. 5-13,
København 1993.

–: Dilemmaer, etik og moral. Social Kritik 39, s. 76-
85, København 1995.

–: Det er ikke let at være nogen! Social Kritik 29, s.
44-45, 1994.

–: At kalde tingene ved deres rette navn. i: Etik-
kens ansigter, Socialpædagogisk Landsforbund,
s. 52-54, København 1995.

–: Incidentes. i: Peter Kramer, Incidentes/Inci-
dents, Luis Mosgaard, Fransisco Sarrio, s. 6-9,
Valencia (Spanien) 1994.

–: Den stoiske sprogfilosofi – en filosofihistorisk
gåde. Almen Semiotik 9/10, s. 84-112, Århus
1995.

Winther-Jensen T.: Education in a Single Europe.
i:, Brock & Witold Tulasiewicz (eds), Brock &
Witold Tulasiewicz (eds), s. 45-66, London, New
York 1996.

–: Internationale tendenser i voksenpædagogik-
ken. i: Från livsfas til livsform. Nordisk antologi
om vuxenpedagogik och vuxenutbilding, Chri-
stina Nyhed (red), s. 13-31, Stockholm 1995.

–: Det danske bidrag (ca. 100 dansksprogede ud-
dannelsesbegreber med forklaring). i: Diccina-
rio Europeo de la Educacion, José Luis García
Garrido, s. Madrid 1996.

–: Artiklen Dannelse plus en række mindre artik-
ler. i: Den Store Danske Encyklopædi, bd. 4, s.
596-98, 1996.

–: Lærerroller og lærerpersonligheder. i: Mellem
pædagogik og skole, Spæt Henriksen, Vagn
Skovgaard-Pete’rsen, Hans Vejleskov og Thyge
Winther-Jensen (red), s. 103-115, Århus 1996.

–: Voksenpædagogik – grundlag og ideer. Køben-
havn 1996, 153 s.

Zahavi D.: Habermas’ intersubjektivitetsteori. En
fænomenologisk kritik. i: Individets genkomst i
litteratur, filosofi og samfundsteori, Jacob Rend-
torff, s. 47-67, Århus 1996.

–: Husserl und die transzendentale Intersubjekti-
vität. Eine Antwort auf die sprachpragmatische
Kritik. Dordrecht/Boston/London 1996, 204 s.

–: Husserl’s intersubjective transformation of
transcendental philosophy. Journal of the Bri-
tish Society for Phenomenology 27, s. 228-246,
Manchester 1996.

–: Edmund Husserl. Fænomenologi og kunst. Den
Blå Port 37, s. 45-61, København 1996.
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Institut for Humanistisk Informatik

Instituttets primære opgaver er at undervise og
forske i humanistisk informatik og datamatik,
samt at yde service i form af konsulentarbejde på
edb-området for Det humanistiske Fakultetet og
dets institutter, at udvikle programmel, at vejlede
brugere, at vedligeholde fakultetets netværk, at
yde teknisk service på fakultetets edb-udstyr, at ad-
ministrere fakultetets elektroniske postsystem, at
forestå udlån og vedligeholdelse af EDB-udstyr
m.v. og yde konsulenttjeneste for fakultetets insti-
tutter ved indkøb af sådant udstyr.

Der er efter den store afgang af VIP’er i 1995
endnu ikke kommet nogen afklaring på institut-
tets bemanding. Af de i alt 4 VIPer har de tre vare-
taget undervisning, forskning og edb-service,
mens 1 VIP er administrativ leder af instituttet og
af den tekniske edb-afdeling.

Forskningsvirksomhed:

Historie og datalogi
Gunner Lind har fortsat arbejdet med et større
projekt om forholdet mellem militære og civile i
Europa fra 1500 til i dag. En række mindre bidrag
er gjort færdige, som især er blevet til i forbindelse
med gæsteforelæsninger.

Han har været inviteret kritiker og kommen-
tator ved to lukkede seminarer om den kommen-
de dansk-norske fælleshistorie. Desuden har han
været inviteret forelæser ved seminar om State and
Citizenship ved Institut for Arkæologi og Etnologi,
Københavns Universitet; ved fælles seminar om
Øresunds historie afholdt af Tøjhusmuseet/Ar-
mémuseum Stockholm; ved Statens Arkivers med-
arbejderseminar; ved seminar om States around the
North Sea arrangeret af universiteterne i Aber-
deen, Kiel og Odense; ved seminar om den skån-
ske adel før og efter overgangen til Sverige, arran-
geret af Historiska Institutionen på Lunds Univer-
sitet; ved seminar om Historisk Sociologi arrange-
ret af Sociologisk Institut, Københavns Universi-
tet; ved forskerseminar på Historisk Institutt, Uni-
versitetet i Oslo og ved kongres om Kriger og konger
ved Forsvarsmuseet, Oslo.

Gunner Lind er formand for den nordiske afde-
ling af Association for History and Computing og
medlem af styrelsen for Dansk historisk Fællesråd.
Endvidere initiativtager og koordinator for Net-
værk for nordisk historie i tidlig moderne tid. 

Tildelt Einar Hansens Forskningsfonds forsker-
pris 1996.

Formidling ved hjælp af edb og formidling om edb
(Simon Heilesen).Vedrørende projektets mål: Se
Årbog 1992.

Efter at Simon Heilesen har været udlånt i 2 år
til VUE-implementeringsprojektet har han genop-
taget sit forskningsprojekt, og har opdelt arbejdet
i fire delprojekter: 

1. Grænsefladen til og fortælleteknik på World
Wide Web.

2. Gennemgang af tre forskellige multimediefor-
fattersystemer.

3. Studier i Teknologistøttet undervisning.
4. Windows og kommunikation.

Inden for de to første delprojekter arbejdes der
videre med forholdet mellem udtryk og edb-kod-
ning. Inden for det tredje delprojekt forventes
gennemført et forsøg med fjernundervisningspro-
grammellet Lotus.

LearningSpace
Det første og det fjerde delprojekt er udmøntet i 2
publikationer.

Simon Heilesen har deltaget i konferencen IT
in Education, The Future, Belgien.

Den billedskabte virkelighed
Simon Heilesen er medlem af rådgivningsgrup-
pen og koordinerer en arbejdsgruppe om multi-
medier.

Neurale netværk
Henning Ørum har deltaget i projektet »Kunstige
neurale netværk og skizofrenes begrebsforstyrrel-
ser«. Herunder har han sammen med læge Lars
Aakerlund gennemført en række forsøg.

Arbejde med applikationer
Instituttets VIP’er har arbejdet med og analyseret
edb-programmer og styresystemer (f.eks database-
systemer, programmeringsværktøjer, Windows 95,
Netscape og hjælpeprogrammer til World Wide
Web) med henblik på rådgivning og brugerud-
dannelse af fakultetets medarbejdere.

Anden virksomhed:
Instituttets medarbejdere har ydet edb-service til
fakultetet og bl.a. installeret programmel til diver-
se formål for fakultetets institutter. Endvidere har
instituttet afholdt anvendelsesorienterede edb-
kurser for fakultetets ansatte og studerende (f.eks.
kurser i brug af World Wide Web, i fremstilling af
HTML-dokumenter og i brug af fakultetets E-mail
system).

Instituttet har forestået indkøb af edb-udstyr for
fakultetets institutter med tilhørende vejledning
og har ansvaret for udlån, vedligeholdelse og re-
paration af fakultetets edb-maskinel. Instituttet
har ansvaret for driften af fakultetets netværk.
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Instituttet har indledt overtagelse af edb-service
for Det humanistiske Fakultetssekretariat.

Simon Heilesen er medlem af udvalget ved-
rørende »Teknologistøttet uddannelse«, af fakul-
tetets udvalg om multimedier og af universitetets
CWIS-udvalg.

Jørgen Olsen har været formand for fakultetets
udvalg om multimedier.

Udgivervirksomhed:
Instituttet udgiver hæfter med arbejdspapirer un-
der titlen »Data Humana«.

Redaktionsvirksomhed:
Gunner Lind er medlem af redaktionen i tidsskrif-
tet Scandia, og han er tilsynsførende på den elek-
troniske udgivelse af dele af Danske Kancellis sup-
plikprotokoller, på vegne af Kildeskriftselskabet.
Simon Heilesen er fagkonsulent ved Den Store
Danske Encyklopædi (Øst- og Sydasiens kunst).

Jørgen Olsen

Stab:
VIP:
Heilesen, Simon B.: Lektor; Lind, Gunnar: Lek-
tor; Olsen, Jørgen: Lektor; Steinmark, Charlotte:
Ph.D.-studerende; Ørum, Henning: Lektor.

TAP:
Aabdullah, Sabrina: Tekniker; Christoffersen,
Bjarne: Ingeniørassistent; Grønkær, Mette: Over-
assistent; Jensen, Jørn Ole Fuursted: Programmør;
Jensen, Kirsten Schaumburg: Overassistent; Kaa-
ber, Michael: Elektroniktekniker; Lildholt, Nis:
Tekniker; Løje, Suzanne: Akademisk medarbej-
der; Petersen, Lasse Steen: Tekniker; Petersen,
Steen Schøler: Ingeniørassistent.

Publikationer:
Heilesen S.B.: Design af WEB-sider. København

1996, 132 s.
–, Christoffersen B.: Windows og kommunikation.

København 1996, 199 s.
Lind G.: Great Friends and Small Friends. Cliente-

lism and the Power Elite. i: Power Elites and Sta-
te Building, Reinhard, Wolfgang, s. 123-147,
Oxford 1996.

–: Krigsmænd og borgere i København 1600-1855.
i: Kongens og folkets København – gennem 800
år, Frandsen, Karl-Erik, s. 55-68, København
1996.

–: Name Styles and the Perception of Social Reali-
ty. i: L’etat moderne et les élites XIIIe-XVIIIe
siècles: Apports et limites de la methode pros-
opographique, Genet, Jean-Philippe & Günter
Lottes, s. 233-245, Paris 1996.

–: Gamle patrioter. Om kærlighed til fædrelandet

i 1600-tallets Danmark. i: Søfart Politik Identi-
tet, tilegnet Ole Feldbæk, Jeppesen, Hans m. fl.,
s. 91-115, Viborg 1996.

–: Grands et petits amis: clientélisme et élites du
pouvoir. i: Les Élites du pouvoir et la constructi-
on de l’État en Europe, Reinhard, Wolfgang, s.
163-202, Paris 1996.

Forum for Renæssancestudier

Forskningsvirksomhed:
Forums formål er at støtte forskningen i renæssan-
ce-emner og at fremme kontakten mellem perso-
ner som forsker inden for området. Dette formål
søges opfyldt gennem det tværfaglige samarbejde
mellem gruppens medlemmer, gennem internati-
onalt samarbejde, afholdelse af seminarer, tema-
dage, kollokvier og foredragsserier og gennem ud-
givervirksomhed og forskeruddannelse.

Der arbejdes med antikreception i filologi og
kunst: En undersøgelse af renæssancens ikonogra-
fiske fremstilling af emner der ikke er billedtradi-
tion for i middelalderen (Ragn Jensen); klassiker-
kommentering og latinske humanisters oversæt-
telser til latin af græske klassikere – dette arbejde
forløber i tæt tilknytning til projektet »Catalogus
Translationum et Commentariorum. Medieval
and Renaissance Latin Translations and Commen-
taries« (Washington 1960-), hvortil Friis-Jensen og
Pade redegør for hhv. Horats og Thukydid og Plu-
tarch. Pade, der en del af året har været Hum-
boldt-stipendiat ved Institut für Geistesgeschichte
des Humanismus (München) og nu er forsknings-
lektor under SHF, har desuden arbejdet med Boc-
caccios Genealogiae Deorum Gentilium. Af andre
områder kan nævnes studier i middelalderens
kortfortællinger, samt påbegyndt oversættelse af
et udvalg af Petrarcas breve (Jacobsen), i selvpor-
trættet i Italien ca. 1400-1550 (Ragn Jensen), i re-
næssancens ridderepos (Waage Petersen – her
samarbejdes med Ida Høeg Jacobsen om en over-
sættelse og antologi af Ariostos Orlando Furioso),
og endelig i Henrik Rantzaus humanistiske mæce-
natsvirksomhed (Zeeberg). Zeeberg arbejder des-
uden med en nyoversættelse til dansk af Saxos
Gesta Danorum (ansat af Det danske Sprog- og
Litteraturselskab).

Det internationale samarbejde med andre for-
skere og institutioner, der beskæftiger sig med stu-
diet af renæssance-emner, indtager en helt central
plads i Forums arbejde og søges til stadighed udbyg-
get. Forum har siden 1988 været medlem af »La
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Fédération Internationale des Sociétés et Instituts
pour l’Étude de la Renaissance«; der har siden 1990
været et samarbejde med universiteterne i Rom og
Firenze, og Forum har i årets løb formidlet fem stu-
dieophold i Italien over Erasmus-programmet. 

Undervisning:
Tværfaglige bachelortilvalg i renæssancekundskab
blev afholdt i efteråret (Ragn Jensen). Desuden to
forelæsninger om italiensk renæssance i tilvalget
»Det romanske Europa« (Waage Petersen).

Udadvendt virksomhed:
Forum har haft et forårsmøde 7. marts, hvor prof.
Jan Dirk Müller (München) talte om »Der Augs-
berger Conrad Peutinger (1465-1547) als Vertre-
ter des Süddeutschen Humanismus«, og et efter-
årsmøde 31. oktober om »Mæcenatisme og antik-
reception i 1500-tallets Italien: De humanistiske
oversættelser af Plutarchs Sammenlignende levneds-
skildringer« ved Marianne Pade.

Rejser og kongresdeltagelse:
Forums medlemmer har holdt foredrag om re-
næssance-emner: Friis-Jensen (Oslo, oktober),
Pade (Sassoferrato, juni; Siena, december). Des-
uden har Ragn Jensen, i forbindelse med Forums
samarbejde med Roms Universitet holdt to fore-
læsninger om dansk kunst.

Udgivelsesvirksomhed:
Forum udgiver skriftserien »Renæssancestudier«
hos Museum Tusculanums Forlag. Der har været
arbejdet med redaktionen af akterne fra Forums
internationale seminar 1995 i Rom »Italy in Fran-
ce and France in Italy« om italiensk-fransk kultur-
udveksling i 1300-tallet (Pade, Ragn Jensen, Waa-
ge Petersen).

Stab:
Forum for Renæssancestudier blev oprettet 1984
af en tværfaglig initiativgruppe. Der er ingen selv-
stændig stab; initiativgruppens medlemmer er til-
knyttet forskellige institutter eller har anden
ansættelse. Den består af:
Marianne Alenius (Det kongelige Bibliotek)
Karsten Friis-Jensen (græsk og latin)
Eric Jacobsen (engelsk)
Hannemarie Ragn Jensen (kunsthistorie)
Peter Ulf Møller (slavisk)
Marianne Pade (græsk og latin)
Lene Waage Petersen (italiensk)
Peter Zeeberg (græsk og latin).

Publikationer:
Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlig-

hedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, »Re-

næssancetudier«, bind 8 (faglig konsulent: Zee-
berg).

Cennino Cennini, Bogen om malerkunsten, oversæt-
telse af »Il libro dell’Arte« med forord og noter
af Ragn Jensen.

De øvrige medlemmers publikationer er anført
under de respektive institutter.

Lene Waage Petersen

AV/ITV-afdelingen og Finmekanisk
værksted

Fællesafdelingens arbejdsområde:
Afdelingen er – i AV henseende – et fælles teknisk
serviceorgan for institutterne ved Det humanisti-
ske Fakultet.

Udlån, reparation, vedligeholdelse og indkøb af
AV-apparatur/lyd- og videobånd, samt finmekani-
ske konstruktionsopgaver. Desuden ydes teknisk
konsulentbistand til institutterne. 

Teknisk hjælp ved AV-apparatbrug. Herunder
giver afdelingen instruktion og afholder kurser i
brug af lyd- og videoudstyr. Der har således, i løbet
af året, været tilmeldt 11 kurser i brug af videoud-
styr, hvoraf alle blev gennemført. Der blev tilmeldt
8 kurser i brug af lyd/diasudstyr m.v., Heraf blev 7
gennemført og 1 blev aflyst. Der er ligeledes ydet
teknisk støtte til 17 videoproduktioner og 15
lyd/diasproduktioner for studerende og 6 video-
produktioner og 1 lydproduktion for undervisere. 
Ombygning, indkøb og videreudvikling af eget og
institutternes elektroniske AV-udstyr. 

Produktion af audiovisuelt undervisnings- og
forskningsmateriale, sker ved institutternes anven-
delse af den rådgivning og det apparatur, som af-
delingen stiller til rådighed.

Lokaleforhold:
AV/ITV-afdelingen har til huse ved trappe 14,
Njalsgade 102 i lokale 14.1.13. Finmekanisk værk-
sted findes i lokale 3.1.60.

Jens Wichmann Moesgaard

Stab:
TAP:
Callesen, Peter: Reparatør; Christensen, Rene Lin-
dekrone: Ingeniørassistent; Larsen, Steen Linke:
Ingeniørassistent; Michelsen, Lajla Vibestrup:
Overassistent; Moesgaard, Jens Wichmann: Inge-
niørassistent; Nielsen, Kaj S.: Faguddannet be-
tjent; Renedo-Gomez, Georges F.S.: Medhjælper;
Søndersted, Boris: Elektronikmekaniker.
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Dekanens beretning

De unges svigtende interesse for matematik, fysik
og kemi var baggrunden for en række aktiviteter
på fakultetet. Folketinget debatterede problemet
d. 30. januar. Fakultetet deltog i en lang række dis-
kussioner om årsagerne til problemet. 

Den Europæiske Sammenslutning af Naturvi-
denskabelige Dekaner holdt møde om det samme
problem i Paris. Det er et europæisk fænomen. Fa-
kultetet organiserede særlige HCØ-dage i efterårs-
ferien, hvor interesserede gymnasieelever kom på
2 dages ophold med forelæsninger og øvelser. Be-
søg af gymnasieklasser og student for en dag blev
yderligere udvidet. Et ekstranummer af Naturlig-
vis om matematik, fysik og kemi blev udsendt til
alle gymnasieelever med naturvidenskab for at sti-
mulere deres interesse gennem muligheder for at
tage nogle spændende problemer fra frontforsk-
ningen op i forbindelse med undervisningen.
Samarbejdet med de faglige foreninger fra gymna-
sielærerne blev intensiveret, herunder kursusvirk-
somhed.

Det faldende optag i matematik, fysik og kemi
var større end det planlagte ekstraoptag i biologi
og geografi. Det påvirkede fakultetets økonomi,
fordi der ikke kom meroptagpenge. Og der skulle
ske en udvidelse af VIP-rammen de steder, hvor
der var et meroptag. Det forrykkede balancen
mellem fakultetets fag. Men samtidig var det svært
at skære i de fag, der havde et faldende optag. For
det første ville det være uheldigt at stoppe en plan-
lagt fornyelse. Om få år vil den naturlige afgang
blive meget stor, og så kan der måske skæres ned, i
hvert fald så det ikke går ud over fornyelsen. For
det andet er det nødvendigt at fastholde et bered-

skab, såfremt tendsen for de unges studievalg skul-
le ændre sig i løbet af et par år som resultatet af en
målrettet indsats overfor de unge, men det er nok
et langt sejt træk.

Økonomien udviklede sig så dårligt, at fakultets-
rådet måtte skære 30 VIP-stillinger og 24 TAP-stil-
linger bort i budgettet for 1997. Det gav anled-
ning til megen bekymring i omverdenen for lan-
dets fremtid, hvis der kom et for stærkt fald i in-
geniører og naturvidenskabsfolk, der skulle bære
vores samfund videre.

Finanslovaftalen for 1997 indeholdt en ekstra
bevilling at fordele mellem landets tekniske og na-
turvidenskabelige højere uddannelser.

Fakultetet øgede sit samarbejde med Dansk Me-
tal og Dansk Industri om uddannelses- og forsk-
ningsplanlægning.

Dekan Henrik Jeppesen

Besvarelse af universitetets prisspørgsmål

Hørlyck, Vibeke: »Structure and Diversity of a Co-
astal Forest in Tanzania« (Botanik, Guld).

Lohse, Jesper: »Syntetiske nucleaser; en gennem-
gang og en oversigt, suppleret med egne for-
søg« (Kemi, Guld).

Nies Anthony, Dennis Stanley: »Der ønskes en
analyse af sammenhængen mellem dynamiske
forhold og resulterende aflejringstyper i et mil-
jø, der er domineret af strømmende vand«
(Geografi, Sølv).

Sørensen, Jakob Balslev: »Apikale CI kanaler i mi-
tochondrie-rige celler isoleret fra tudseskind«
(Fysiologi, Guld).
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Datalogi

Datalogisk Institut

Institutleder: Søren I. Olsen.
Vice-institutleder: Jens Damgaard Andersen.
Bestyrelse: Søren I. Olsen (formand), Jens Dam-
gaard Andersen (VIP), Mads Tofte (VIP), Lars G.
Jakobsen (TAP), Kim Milvang-Jensen (studenter-
observatør).

Forskningsvirksomhed:
Forskningen ved Datalogisk Institut er koncentre-
ret om fem større områder: Semantikbaseret pro-
grambehandling, Design, konstruktion og analyse
af algoritmer, Distribuerede systemer, Datamatsyn
samt Systemarbejde. Desuden foregår forskning
inden for en række mindre forskningsområder.

Semantikbaseret programbehandling
Semantikbaseret programbehandling omhandler
programmeringssprog, herunder behandling af
programmer som dataobjekter med henblik på
analyse, implementering, transformering, syntese
og tidsvurdering, samt typebegrebets teori og an-
vendelse. Emnet er relevant for konstruktion af
oversættere og fortolkere samt ved programaf-
prøvning. Der lægges vægt på, at de udviklede tek-
nikker er automatiske og at de er velfunderede i
semantikken for det pågældende programme-
ringssprog. Forskningen ligger på grænsen mel-
lem teori og praksis: Teorier afprøves på datama-
skinen og praktiske eksperimenter fører ofte til
nye teoretiske undersøgelser. I 1996 er nye teoreti-
ske resultater blevet opnået og stærkere systemer
til programoptimering og oversættelse er blevet
udviklet. Med støtte fra Statens Forskningsråd og
EU Espritbevillinger udføres der forskning i føl-
gende forskningsemner.

Typer er blevet studeret som et værktøj til at for-
mindske lagerforbruget i funktionssproget Stan-
dard ML. Desuden er teori og praksis for typer stu-
deret med henblik på opnåelse af den fleksibilitet,
som kendetegner utypede sprog samtidigt med bi-
beholdelse af den effektivitet og sikkerhed, som
kendetegner typede sprog.

Teoretiske undersøgelser og praktiske eksperi-
menter er blevet foretaget med anvendelse af par-
tiel evaluering på praktiske problemer. Forskning
er blevet udført om terminationsproblemer i par-
tiel evaluering, stærkere programtransformatio-
ner så som »deforestation«, »supercompilering«,
og specialisering således at beregninger opdeles i
flere tidsfaser.

Kompleksitetsproblemer er blevet studeret i for-
bindelse med programmeringssprog.

Der arbejdes med realisering af en højparallel
grafreduktionsmaskine i samarbejde med Mikro-
elektronikcenteret på DTU.

Følgende gæster har besøgt gruppen i 1996 i tre
uger eller længere: Amir Ben-Amram (Tel Aviv, Is-
rael), Andrei Nemytykh (Pereslavl-Zelessky,
Rusland), Andrei Klimov (Moskva). 

Desuden har 18 andre gæster besøgt gruppen i
kortere tid og har givet foredrag ved gruppens
ugentlige møder.

Forskningsgruppen omfatter: Neil D. Jones,
Nils Andersen, Robert Glück, Klaus Grue, Fritz
Henglein, Torben Mogensen, Mads Tofte, Martin
Elsman, Christian Mossin, Jakob Rehof, Kristoffer
Høgsbro Rose, Morten Heine Sørensen, Morten
Welinder, Amir Ben-Amram, John Hatcliff, Knud
Jesper Jørgensen, David Sands.

Kompleksitetsteori og partiel evaluering
Inden for partiel evaluering er nye teknikker til at
opnå termination i »binding-time analysis« udvik-
let. En lærebog om kompleksitet og beregnelig-
hed er skrevet. En nyhed er en version af G� dels
»incompleteness theorem« med både en bredere
formulering og et simplere bevis end traditionelt.
Et kapitel (med Amir Ben-Amram) beviser Levin’s
sætning, som kan give asymptotisk effektive algo-
ritmer for mange problemer – et særdeles lovende
resultat, hvis det kan implementeres med realisti-
ske konstantfaktorer. Eksperimenter er i gang for
at afprøve metodens praktiske anvendelighed
(Neil Jones).

Cook’s transformation og suffix-træer
S. A. Cooks resultat, der forbedrer køretiden for
visse automater, er generaliseret til vilkårlige im-
perative programmer, og en artikel, hvori denne
generalisering præsenteres, er under revision. Ty-
pesystemet i et funktionsprogrammeringssprog
med doven evaluering søges udvidet med et be-
greb om referencer, der er interne for en data-
struktur, på en sådan måde, at man kan tillade ef-
fektivisering med imperative elementer uden at
miste fordelene ved at kunne ræsonnere funktio-
nelt (Nils Andersen).

Programmeringssproget ML
Revisionen af Standard ML har været en primær
aktivitet (med Robin Milner, Robert Harper og
David MacQueen). 

Regionsinferensalgoritmen fra 1995 er blevet
udvidet til hele Core ML og implementeret i ML
Kittet. Desuden er multiplicitetsinferensen blevet
genimplementeret. I alt er ca. 9700 linier ML skre-
vet og afprøvet. Dette har medført en betydelig
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forsimpling af den tidligere algoritme til regions-
inferens (Mads Tofte).

I oversætteren »ML Kit with Regions«, er der ar-
bejdet med udvikling og implementation af opti-
merende programtransformationer. Desuden er
et system, baseret på propagering af beriget type-
information over modulgrænser, udviklet med
henblik på undgåelse af unødvendig genoversæt-
telse (Martin Elsman).

Map theory, grafreduktionsmaskine
En artikel om kappa-denotationssemantik for
»map theory« er færdiggjort (med C. Berline). En
inkonsistens er fundet og afhjulpet i en simplifice-
ret udgave af »map theory«, der desuden er præ-
senteret internationalt.

Hastigheden af et program til simulering af in-
tegrerede kredse er blevet forøget med en faktor
10000. En delfunktionalitet af en chip til en graf-
reduktionsmaskine er udvalgt til produktion
(Klaus Grue).

Partial evaluering
En artikel om udviklingen af partielle evaluatorer
og en artikel om analyse af Prolog-programmer er
præsenteret. En artikel om løsning af »constra-
ints« i gitre er skrevet (med J. Rehof). En ny kon-
struktion for powerdomæner, som kan give mere
præcise resultater, er udviklet. En leksikonartikel
om partiel evaluering er skrevet (med P. Sestoft).
Aktuelt arbejdes der med lageradministration i
funktions- og logikprogrammeringssprog. Endvi-
dere arbejdes på en ny udgave af parsergenerator-
systemet Ratatosk (Torben Mogensen).

En ny form for partiel deduktion, partiel eva-
luering af logik-programmeringssprog, kaldet
»conjuctive partiel deduktion« er udviklet (med
forskere ved K. U. Leuven i Belgien). Der er delta-
get i udviklingen af den første partiel evaluator for
Prolog baseret på den såkaldte »cogen« metode.
Der arbejdes nu på at udvikle en bindingstidsana-
lyse der sikre termination af off-line partiel evalue-
ring (Knud Jesper Jørgensen).

Programtransformation
Algoritmer for konjunktiv partiel deduktion i lo-
gik programmeringssprog er studeret, og arbejdet
med superoversættelse fortsat (med M. H. Søren-
sen).

Højere ordens transformatorer er ved hjælp af
Similix systemet til partiel evaluering genereret fra
fortolkere. De grundlæggende emner i metasy-
stem strukturer er studeret og har ledt til et design
af et flerniveau metaprogrammeringssprog (med
J. Hatcliff)(Robert Glück).

I program transformation er der arbejdet på at
simplificere Turchin’s supercompiler og at udvik-

le teknikker til at sikre termination af denne og
beslægtede transformatorer. I lambda-kalkule er
vist, at såkaldt svag termination medfører stærk
termination i en række typede lambda-kalkuler
(Morten Heine Sørensen).

Type-baseret programanalyse
Flere problemstillinger indenfor subtypning er
studeret. I samarbejde med Ph.D.- og speciale stu-
derende er de fundamentale syntaktiske, logiske
og algoritmiske egenskaber af subtypning, samt de-
res anvendelser indenfor type-baseret programa-
nalyse undersøgt. Desuden undersøges køretidsko-
degenerering for at forbedre effektiviteten af ud-
valgte billedbehandlingsrutiner (Fritz Henglein).

Subtypesystemer er studeret, med særlig vægt
på logiske egenskaber og kompleksitetsegenska-
ber for udvidelser af simpel typet lambda kalkule
med subtyper. Desuden er constraintsystemer over
partielle ordninger med relevans for subtypesyste-
mer studeret (Jakob Rehof).

Der er arbejdet med flow analyse af højere-or-
dens typede funktions programmer. En kendt ana-
lyse er blevet forbedret, så den er anvendelig til se-
parat oversættelse. Endvidere kan den ved brug af
nye graf-baserede metoder implementeres i kva-
dratisk tid, under forudsætning at alle typer er af
begrænset størrelse (bedste kendte algoritme er
kubisk). Endelig er nye analyser med henholdsvis
polymorfi og intersection typer defineret og un-
dersøgt (Christian Mossin).

Design, konstruktion og analyse af algoritmer
En algoritme er en præcis beskrivelse af en række
operationer, der med udgangspunkt i et problems
data fører frem til problemets løsning i form af et
resultat. Problemerne kan handle om tal, tekster,
billeder, naturlige sprog, egenskaber ved pro-
grammer, praktisk planlægning og beslutning etc.
Den øgede regnekraft i nutidens datamater har
snarere end at dække behovet for problemløsning
øget både mængde og størrelse af de problemer,
der ønskes løst. Effektive algoritmer spiller derfor
en central rolle. Studiet af algoritmer omfatter tra-
ditionelt også felterne datastrukturer og komplek-
sitet, dvs. ressourcebehov i form af tid og plads.

Algoritmer kan rubriceres bl.a. efter arten af
det løste problem, det anvendte algoritmiske prin-
cip, algoritmens egenskaber med hensyn til effek-
tivitet, og den underliggende maskinmodel. DIKU
udspænder forskningsmæssigt alle fire dimensio-
ner på internationalt plan. Der forskes i algorit-
mer for vidt forskellige problemer (optimering,
numerisk linear algebra, algoritmisk geometri,
etc.), der arbejdes med mange forskellige grund-
læggende løsningsmetoder (algebraiske, kombi-
natoriske, geometriske, kontinuerte). Metodernes
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teoretiske effektivitet og den praktiske effektivitet
i form af eksperimenter med implementerede al-
goritmer studeres, og der ses både på sekventielle
algoritmer, parallelle algoritmer for konkrete arki-
tekturer, og parallelle algoritmer for maskinmo-
deller.

Matematiske modeller optræder ofte som
grundlag for algoritmekonstruktion. I forbindelse
hermed undersøges principper for matematisk
modellering i forbindelse med beslutningsstøtte
ved planlægning i praksis.

Forskningsgruppen omfatter: Jakob Krarup,
Jens Clausen, Jyrki Katajainen, Stig Skelboe, Mik-
kel Thorup, Pawel Winter, David Pisinger, Martin
Zachariasen, Stephen Alstrup, Jesper Larsen, Ste-
fan Karisch, Antanas Zilinskas, Jack Edmonds.

Ikke-lineær og kombinatorisk optimering
Der forskes i metoder til lokalisering af faciliteter,
dels med nærhed til brugerne, dels med afstand
til andre faciliteter. I forbindelse hermed er et
klassisk, geometrisk problem blevet løst på en
overraskende simpel måde. Andre undersøgelser
omfatter generering af endelige projektive planer
med den grådige algoritme samt konstruktion af
»bedst-mulige« netværk med givne, korteste af-
stande mellem ethvert knudepar. Et kapitel til
»Handbook of Operations Research« er påbe-
gyndt. Endvidere er deltaget i et TEMPUS-projekt
om design af en MBA- uddannelse ved Warsaw Bu-
siness School. (Jakob Krarup).

Parallelle integrationsalgoritmer
Meget store systemer af sædvanlige differentiallig-
ninger kan ofte betragtes som en samling af løst
koblede delsystemer. Ved parallel numerisk inte-
gration kan de enkelte delsystemer løses separat
inden for eet tidsskridt. Mellem hvert tidsskridt
udveksles information for at sammenkoble delsy-
stemerne. Opdelingen i delsystemer foretages
med heuristiske algoritmer, som kombinerer graf-
og numeriske algoritmer. Der er arbejdet med tek-
nikker til identifikation af delsystemer ligesom
metoderne er afprøvet på praktiske eksempler.
(Stig Skelboe).

Algoritmisk geometri
Der er arbejdet med anvendelser af »algoritmisk
geometri« (eng. computational geometry) til
løsning af grundlæggende netværkssyntese pro-
blemer. Forskningen har været fokuseret på for-
skellige eksakte og suboptimale metoder til be-
stemmelse af minimale netværk. Der er desuden
arbejdet med indlejringer af grafer i planen og
kombinatorisk optimeringsproblemer knyttet til
»computational biology« (Pawel Winter).

Nye heuristikker og eksakte algoritmer er blevet

udviklet til løsning af det euklidiske Steiner
træproblem, og disse algoritmer forsøges nu over-
ført til andre varianter af problemet. Desuden un-
dersøges, hvordan generelle optimeringsheuri-
stikker kan tilpasses denne type problemer ved at
anvende deres geometriske struktur (Martin Za-
chariasen).

Problemløsning med Branch and Bound
Den eksperimentelle påvisning af, at den teoretisk
bedste søgestrategi ved problemløsning med
Branch and Bound (B&B) algoritmen ikke er
bedst i praksis, har nødvendiggjort udvikling af en
ny teoretisk beskrivelse af B&B-algoritmer. Der er
formuleret en første version af en ny axiomatise-
ring af B&B. Tidligere udviklet parallel B&B kode
til løsning af placeringsproblemer er flyttet til
ETH Zürich og Paderborn, og en række hidtil
uløste testproblemer fra litteraturen har derved
kunnet løses (Jens Clausen).

En sekventiel algoritme til løsning af ruteplan-
lægningsproblemet med tidsvinduer er imple-
menteret. Forbedringer, specielt i branching-de-
len, er blevet indledende undersøgt. Parallellise-
ringen af den sekventielle algoritme er påbegyndt,
herunder er der arbejdet med lastfordeling på pa-
rallelle datamater (med A. Tomasgaard) (Jesper
Larsen).

Basal algoritmik
Der er arbejdet på klassifikation af kompleksiteten
af multiplikationsfri hashing (med Andersson,
Miltersen, og Riis); rekonstruktion af evolutio-
nære træer fra givne afstande mellem arter (med
Agarwala, Bafna, Farach og Paterson); sammenlig-
ning af evolutionære træer (med Cole, Przytycka,
Farach, og Ramesh); dynamiske grafalgoritmer
(med Henzinger); sortering og prioritetskøer;
samt problemer i flow-analyse (med Alstrup og
Waern Lauridsen) (Mikkel Thorup).

En ny effektiv data struktur for eksterne priori-
tetskøer og en ny ekstern »heapsort« er blevet ud-
viklet. En ny intern »heapsort« er blevet udviklet,
som udfører et minimalt antal af sammenlignin-
ger (op til en lineær additiv term), og som løser et
over 30 år gammelt problem. En »in-place« vari-
ant af »mergesort« er udviklet. Denne er kende-
tegnet ved et optimalt antal af sammenligninger
og betragteligt færre flytninger end sammenlig-
ninger. Der er desuden designet en model til esti-
mation af programmeropførsel ved beregninger i
internt lager (Jyrki Katajainen med R. Fadel, K. V.
Jakobsen, T. Pasanen, J. Teuhola, J. L. Träff).

Der er arbejdet med forbedringer af kompleksi-
teten af beregninger inden for »control flow ana-
lysis«, »routing«, korteste vej og netværksoptime-
ring (Stephen Alstrup).
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Diskret optimering
Der er arbejdet med kvadratiske optimeringspro-
blemer, tre-dimensionelle ladningsproblemer,
samt løsning af Erdøs Problem. Endvidere er en
række »Knapsack Problem« varianter blevet un-
dersøgt. Dele af forskningen er udført med part-
nere fra Bologna, Graz og Delft. I forbindelse med
et studieophold i Bologna skrives på et kapitel til
en lærebog om kombinatorisk optimering. Des-
uden eksperimenteres med tre-dimensionelle
»Bin-packing« -problemer (David Pisinger).

Ikke-lineære metoder til løsning af det kvadrati-
ske tildelingsproblem (QAP) og grafopdelings-
problemet er studeret. Grænser baseret på semi-
definitte programmerings relaksationer er under-
søgt og har vist sig velegnede i eksakte løsnings-
metoder. Der er gennemført den første omfatten-
de eksperimentelle sammenligning af publicerede
grænser i forbindelse med parallel løsning af store
QAP-problemer. Problem-biblioteket QAPLIB er
gennemrevideret og nu tilgængeligt fra DIKU via
WWW (Stefan Karisch).

Distribuerede systemer
Bestræbelserne på at udbygge gruppen for Distri-
buerede Systemer er fortsat i 1996 blandt andet
ved ansættelse af en ny adjunkt og to nye Ph.D.-
studerende. Gruppens forskningsarbejde er væ-
sentligt styrket gennem en treårig rammebevilling
fra SNF; en bevilling, som også dækker gruppens
samarbejdspartnere ved AUC og DTU. Ved slut-
ningen af året indgik gruppen i et af de allerførste
projekter under det nye »Center for IT-forskning«
i samarbejde med et privat netværksfirma, Olicom
A/S. Projektet er et mindre pilotprojekt omkring
effektiv udnyttelse af dublerede højhastighedsnet-
værk.

Der forskes i udvikling af nye paradigmer og
mekanismer for distribuerede operativsystemer,
f.eks data- og procesflytninger mellem datamater
med forskellige maskinarkitekturer, objektlokali-
sering, integration af database forespørgselssprog
med objekt-orientering, og på højhastighedsnet-
værk. Der er også forsket i udnyttelsen af de nye
muligheder som World Wide Web frembyder spe-
cielt gennem Java programmeringssproget.

Forskningsgruppen omfatter: Eric Jul, Birger
Andersen, Povl Koch, Niels Elgård Larsen, Jørgen
Sværke Hansen, Michael Ørsted Svendsen.

Objektorienterede distribuerede systemer
Det tidligere udviklede objekt-orienterede pro-
grammeringssprog, Emerald, er videreudviklet i
en ny udgave, der kan anvendes på selv små ma-
skiner af forskellig arkitektur. I Carlos projektet er
der eksperimenteret nye metoder til konsistens.
Et værk om distribuerede objekter er videreudvik-

let og præsenteret internationalt. Der er opbygget
et samarbejde med Delta omkring Object-oriente-
ret Design (Eric Jul).

Højtydende distribuerede operativsystemer
Et projekt omkring højtydende distribuerede ope-
rativsystemer er afsluttet med implementationen
og evalueringen af en hybrid programmeringsmo-
del, der integrerer et distribueret delt adresserum
(DSM) med almindelig besked-udveksling. Model-
len, kaldet »message-driven consistency«, giver
stor fleksibilitet med hensyn til synkronisering og
fordeling af arbejdet i et distribueret miljø. Nu ar-
bejdes med nye grænseflader for lokalnetværk ba-
seret på kommunikation gennem delt lager (Povl
Koch).

Distribuerede, objektorienterede databaser
Forskningen har omhandlet implementeringen af
Emerald Databasesystemet, der understøtter persi-
stens, distribuerede transaktioner og distribuere-
de forespørgsler. Der er udviklet og implemente-
ret et system til understøttelse af distribueret in-
deksering af metoder på objekter, det vil sige in-
deksering på metoder, hvis resultat kan afhænge
af tilstanden i et vilkårligt antal objekter (Niels El-
gaard Larsen).

Netværksydelse i distribuerede systemer
Der arbejdes med skalerbar netværksydelse i di-
stribuerede systemer. Der fokuseres dels på hvor-
dan flere netværksadaptere i parallel kan anven-
des til at emulere en enkelt langt hurtigere net-
værksadapter, dels på hvordan kommunikations-
programmel kan udnytte multiprocessor datama-
ter effektivt (Jørgen Sværke Hansen).

Datamatsyn
Teori og praksis for skalarum har i 1996 været et
væsentligt fokuspunkt for forskningen. Teorien
for skalarum for billeder blev introduceret af Wit-
kin og Koenderink i begyndelsen af 80’erne. Hen-
sigten er at abstrahere et billede fra sin repræsen-
tation som en matrix af tal. I stedet bliver billedet
opfattet som en kontinuert funktion i et område
af planen. Desuden studeres billedet i alle mulige
detaljeringsgrader samtidigt. På denne måde fri-
gøres de opnåede resultater fra uvæsentlige for-
hold ved digitalisering og valg af skala, og det bli-
ver muligt at differentiere et billede. Derved bli-
ver det muligt at udnytte resultater fra matematisk
analyse og differentialgeometri. 

En ny tendens har været den øgede anvendelse
af medicinske billeddata til afprøvning af de ud-
viklede metoder. Arbejdet er foregået i samarbej-
de med 3D-laboratoriet ved Rigshospitalet. Opga-
verne spænder fra registrering af billeder som er
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optaget med forskellige sensorer til segmentering
af 3-dimensionale billeder. Et andet emne har
været arbejdet med alternative kamerateknologi-
er.

Analyse og syntese af lyd er fortsat et forsknings-
område. Studier af modeller for auditiv rumopfat-
telse og automatisk instrumentseparation samt af
syntese af enkeltinstrumenters klangfarve og tone-
overgange er initialiseret.

Forskningsgruppen har i 1996 arrangeret føl-
gende konferencer:

Workshop on Classical Scale Space, 10 – 13 maj.
Workshop on Alternative Camera Technologies,
21 – 26 juli.

Den Femte Danske Konference om Mønster-
genkendelse, 26 – 27 august.

Forskningsgruppen omfatter: Peter Johansen,
Jens Damgaard Andersen, Jens Arnspang, Klaus
Hansen, Knud Henriksen, Søren I. Olsen, Mads
Nielsen, Jon Sporring, Morten Hanehøj, Kristof-
fer Jensen, Ole Fogh Olsen, Robert Maas, Luc
Florac, Niels Holm Olsen.

Skalarum
Et digitalt billede kan undersøges lokalt ved at be-
tragte billedets værdier i en omegn. Et åbent
spørgsmål er global billedanalyse. Et billedes ska-
larum består af billedet i alle mulige opløsninger
og dannes ved gentagen foldning med en fold-
ningskerne. Ved at foretage en lokal analyse af et
billede med reduceret opløsning, det vil sige en
lokal analyse i skalarummet, kan man få oplysning
om nogle af billedets globale egenskaber (Luc
Florac, Peter Johansen).

Segmentering af 2 og 3-dimensional billeder er
et basalt problem i billedanalyse både som prak-
tisk basis for videre analyse, og som teoretisk
spørgsmål: Hvilke strukturer er de centrale i bille-
det? Skala aspektet synes at spille en central rolle
for en løsning af dette. Der er formuleret og im-
plementeret en ramme for multiskala segmente-
ring. Relationen mellem detaljer og helhed er
etableret og analyseret med katastrofe teori. Im-
plementationen er med succes blevet anvendt på
bl.a. medicinske data (Ole Fogh Olsen).

Der er arbejdet med informationsteoretiske
mål, herunder generaliserede entropier, i forbin-
delse med skalarum (med Joachim Weickert). I
forbindelse med arrangement af international
workshop i skalarum er en bog om Fundamental
Gaussisk Skalarum redigeret. Et studieophold ved
IBM’s forskningscenter i Almaden er påbegyndt
(Jon Sporring).

Genkendelse af geometriske former
I forskningsprojektet »automatisk computerbase-
ret billedanalyse« undersøges metoder til automa-

tiseret beskrivelse af billeder, der foreligger på
elektronisk form. Der arbejdes med udnyttelse af
billedinformation, som er repræsenteret i
træstrukturer, til automatisk billedsegmentering
og featuregenkendelse. Sådanne repræsentatio-
ner kan bl.a. opnås i forbindelse med billedkom-
pression, f.eks. ved hjælp af wavelet- eller JPEG-
kodning (Jens D. Andersen, Klaus Hansen).

Alternativ kamerateknologi
Grundlæggende modeller i projektiv geometri og
datamatsyn bygger direkte på Camera Obscura.
Det forekommer frugtbart at supplere denne mo-
del for billeddannelse under inspiration af de
løsninger, som menneskets og dyrenes syn fremvi-
ser. En succesrig international workshop i »Alter-
native Camera Technology, ALCATECH«, er af-
holdt og adskillige projekter defineret: Modeller
for retina, inspireret af næsten glemte integral fo-
tografiske teknikker; udnyttelse af uendelige pro-
jektive størrelser, inspireret af menneskets nytte af
horisonter og fjerne holdepunkter; udnyttelse af
spejloptikker, inspireret af øjnene i visse rejetyper
(Jens Arnspang, Knud Henriksen).

Kamerakalibrering
Et grundlæggende problem indenfor datamatsyn
er, at man skal kende kameraets geometri (brænd-
vidde, optisk centrum) for at kunne beregne f.eks.
afstand og orientering. Hidtil har det krævet en
kamerakalibrering, med et meget nøjagtigt op-
målt kalibreringsobjekt. Ny indsigt har gjort det
muligt at estimere kameraets brændvidde og dets
optiske centrum uden brug af specifikke kalibre-
ringsobjekter. Dette gælder både for statiske ka-
meraer og for kameraer i bevægelse (Jens Arn-
spang, Knud Henriksen).

Robot-modellering
Ved styring af robotter er det centralt at have en
god matematisk model af både robotten og dens
omgivelser. Det er sjældent muligt at opstille en
tilstrækkelig præcis model før robotten startes,
hvorfor det er interessant at konstruere systemer,
der kan estimere dele af modellen under drift.
Det undersøges hvordan informationer fra et vi-
deokamera kan bruges til denne estimation. Der
lægges vægt på, at både fortolkningen af billeder-
ne samt robottens bevægelser modelleres samti-
digt (Morten Hanehøj).

Visuel udforskning
Forskningen har omhandlet design af et eksperi-
mentelt system til vurdering af forskellige strategi-
er til visuel udforskning. Her benyttes et kamera
til løbende selektiv opsamling af data, inkremen-
tal fortolkning af disse, samt bestemmelse af ka-
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meraposition, grad af zoom, fokusering etc. for
det næste optagne billede. Målet er, så hurtigt og
effektivt som muligt, at opbygge en model af om-
givelserne (Søren I. Olsen).

Analyse og syntese af lyd
Dette år er brugt til at forstå kontrol og styring af
de akustiske instrumenter og til at udvikle et sy-
stem til analyse og syntese af lyd. Projektet går ud
på at forme overtonerne, sådan at de er knyttede
til fundamentalen, og tidssegmentere dem i at-
tack, sustain, release, etc. Ved afspilning samles
lydsegmenterne så efter hvilken spilleteknik, der
er valgt f.eks. legato, détaché ved buespil. Des-
uden bruges morphing for at variere mellem
f.eks. hårdt/blødt buespil (Kristoffer Jensen).

Systemarbejde
Fagområdet systemarbejde omhandler studiet af
udvikling, brug og indførelse af edb-baserede in-
formationssystemer i organisationer. Informati-
onssystemer ses som en helhed, der ud over den
edb-tekniske del også omfatter andre tilknyttede
maskiner og værktøjer, arbejdsprocesser og ikke
mindst mennesker. Studier af samspillet mellem
mennesker og informationssystemer indtager en
central plads i de mangeartede aktiviteter, der
gennem årene er taget op til undersøgelse. På det
seneste har forskningen været koncentreret om
studier af indsigtsfuld menneskelig aktivitet og da-
tamatisk modellering, informationssøgning og do-
kumentationsarbejde for fagfolk, store informati-
onssystemer i organisationer, design af IT-syste-
mer, samt design og evaluering af stærkt interakti-
ve datamatbaserede værktøjer til fagfolk. Som et
gennemgående træk er lagt vægt på empiriske stu-
dier til udforskning af de teoretiske antagelser in-
den for feltet. Det tilstræbes også at inddrage ind-
sigt fra andre fag end datalogi. Det har især drejet
sig om psykologi, sociologi og filosofi. 

Forskningsgruppen omfatter: Erik Frøkjær, Pe-
ter Naur, Hasse Clausen, Jacob Nørbjerg, Georg
Strøm, Ketil Perstrup og Kristian Bang Pilgaard.

Edb i offentlig administration og fagfolks infor-
mationshåndtering
Ledelsesmæssige udfordringer ved gennemgri-
bende informationsteknologiske omformninger i
virksomheder er undersøgt med udgangspunkt i
studier af den danske geodatasektor. Det væsentli-
ge for en vellykket omformning synes at være, at
topledelsen besidder professionel indsigt, visioner
og evne til lederskab – ikke brugen af specifikke
metoder. Med udgangspunkt i Kommunedatas In-
ternet-baserede ejendomsvurderingsregister er af-
dækket, at sådanne Internet-registre ikke kan sik-
res mod massekopiering. Herved er rejst nye prin-

cipielle spørgsmål til registerlovgivningen. Des-
uden er effektiviteten af tre metoder til evaluering
af brugsvenligheden af interaktive informationssy-
stemer undersøgt (Erik Frøkjær).

Datalogiens videnskabelige status
Der er arbejdet på at oversætte monografien
»Knowing and the mystique of logic and rules« til
dansk. Der er samlet materiale til belysning af da-
talogiens historiske udvikling siden 1942. I en ræk-
ke indlæg er bidraget til drøftelsen af datalogiens
videnskabelighed, specielt med henblik på de eva-
lueringer DIKU er blevet udsat for (Peter Naur).

Design af edb-systemer
Arbejdet har været koncentreret om starten af en
designlinie på kandidatuddannelsen. Der er arbej-
det med planlægning af et udviklingsprojekt, her-
under etableret kontakt til CIT, m.h.p. igangsæt-
ning i efteråret 1997. Hensigten er at udvikle ma-
teriale, der gør det muligt at anvende fortælletek-
nikker i forbindelse med udvikling af IT-systemer
(Hasse Clausen).

Systemudvikling: kvalifikationer, samarbejde,
organisation
Der planlægges undersøgelser af udvikling, ind-
føring og anvendelse af informationssystemer i di-
stribuerede arbejdsprocesser og organisationer,
specielt udlicitering af systemudviklingsopgaver til
Indien (med L. Christensen, J. Bansler og E.
Havn). Med Informationssystem-gruppen ved Aal-
borg Universitet planlægges et projekt om forbed-
ring af software-processen (Jacob Nørbjerg).

Informationshåndtering for grupper af fagfolk
Der er gennemført litteraturstudier i forbindelse
med opbygning af et World Wide Web fagbiblio-
tek inden for HCI og Systemarbejde (med E.
Frøkjær). Resultatet skal bruges til eksperimenter
med design af redskaber til at gøre informations-
samlinger lettilgængelige, overskuelige og umid-
delbart brugbare for fagfolk, samt til at under-
søge, hvordan datamater kan støtte fremfinding i
store informationssamlinger (Ketil Perstrup).

Elektroniske arkivalier i centraladministra-
tionen
Som led i et forskningsstudie om bevaring og til-
gængeliggørelse af elektroniske arkivalier er status
undersøgt. Undersøgelser af sagsarbejdet med
elektroniske arkivalier foregår ved aktiv deltagelse
samt ved samtaler med erfarne arkivarer på Rigsar-
kivet. Endvidere pågår en bearbejdning af data om
centraladministrationens brug af edb på baggrund
af informationer fra en spørgeskemaundersøgelse
foretaget af Rigsarkivet (Kristian Bang Pilgaard)
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Øvrige forskningsområder:

Lingvistisk logikprogrammering
Inden for emnet lingvistisk logikprogrammering
er metoder til datastrømsanalyser af naturlige
sprogs semantik i år nået til en højere grad af af-
klaring. Der er især arbejdet med automatiske
analyser af videnskabelige resumeer, samt med
kombinering af definitte klausulgrammatikker.
Desuden er valensteoriers relevans for disse in-
duktive metoder undersøgt (Gregers Koch). 

Logikprogrammering og videnbaserede systemer
Der arbejdes med gradvise systemudviklingsmeto-
der, der omfatter videnstilegnelse, vidensrepræs-
entation, modellering, samt generelle og specifik-
ke problemløsningsmetoder. Logiske modeller er
implementeret i meget fleksible systemer til at sti-
mulere og støtte menneskelig kreativitet. Symbol-
ske, algoritmiske og heuristiske metoder er kom-
bineret med visualisering og grafisk brugergræn-
seflade. Anvendelser omfatter byplanlægning med
specielt hensyn til miljø, arkitektonisk rumplan-
lægning og medicinsk diagnose (László Béla Ko-
vács).

Ordnede tabeller
Forskningen er koncentreret om håndtering af se-
kvenser med relationsdatabaser. Problemstillin-
gen er, at relationsdatabaser principielt opererer
med mængder af poster. Det kan derfor være
unødigt kompliceret at udtrykke løsninger til pro-
blemstillinger som omhandler sekvenser af poster
eller »ordnede poster«. Den nyere litteratur fore-
slår ofte meget komplicerede løsninger. En alter-
nativ ide er, at udnytte de fordele, som det meget
udbredte sprog SQL byder på, men at opfatte ta-
bellerne som ordnede. Herved kan de sædvanlige
fordele der er knyttet til SQL ved at ignorere ord-
ningen bibeholdes, men der kan også indføres
nye ordrer der udnytter ordningen. Det ser ud til,
at ved blot at indføre to nye ordrer NEXT og PRI-
OR, er det let at løse alle gængse problemstillin-
ger (T. U. Zahle).

Konkrete projekter i numerisk analyse
Et af de mange problemer ved differential-alge-
braiske ligninger (DAEs) er, at standardmetoder
til løsning af sædvanlige differentialligninger ofte
virker dårligt på højindeks DAEs, hvis startværdi-
erne er eksakte. En teknik, der virker på nogle
DAEs, forsøges p.t. generaliseret. I et andet pro-
jekt undersøges differentialligningsmetoder for
kontinuerte DDPs (Kontinuerte DDPs er et speci-
altilfælde af Markov-beslutningsprocesser, der
ofte anvendes i økonomi). Brug af differentiallig-
ningsmetoder til at finde den optimale beslut-

ningsregel synes at være en ny og nyttig ide (Jør-
gen Sand).

Informationsvirksomhed:
Jens Arnspang har informeret om disciplinerne
datamatsyn og musikinformatik ved kollokvier på
Odense Universitet og Aalborg Universitet, ved
indslag i Danmarks Radio (Studie 2000) samt ved
artikler og interviews i Naturens Verden og
TechWorld. Herudover er bidraget med pjecer, vi-
deoer og audiovisuelle foredrag ved åben hus
dage, ved gymnasiebesøg og ved studenterstartin-
formation.

Jens Clausen har skrevet om emnet »Algoritmik
– fundamentalt eller overflødigt« til GL’s Data-
lærerforenings blad. Desuden har Jens Clausen bi-
draget med artikler til Den Store Danske Encyklo-
pædi.

Peter Johansen har koordineret instituttets bi-
drag til Kulturby 96, hvor følgende bidrag blev gi-
vet: Jon Sporring (Kan man lære en datamat at se
?), David Pisinger (Planlægning: Hvordan pakker
man en rygsæk), Jens Arnspang (Modellering af
menneskets musikopfattelse), Niels Elgaard Lar-
sen (Det verdensomspændende informationsnet –
World Wide Web), og Mads Tofte (Region-based
Memory Management for Modern Programme-
ring Languages).

I forbindelse med Kommunedatas publikation
af ejendomsoplysninger på World Wide Web har
Ketil Perstrup sammen med Erik Frøkjær, Bo Hol-
st Christensen (RUC) og Kristian Bang Pilgaard
informeret journalister om problemerne forbun-
det med sikkerhed og Internetpublikation af data
og om de tekniske og juridiske problemer forbun-
det med publikationen, ligesom de har gennem-
gået disse problemer for Kommunedata og Regi-
stertilsynet.

Klaus Hansen holdt et foredrag med titelen
»Perspektiver i datanet« ved Teknisk Landsfor-
bunds årsmøde (elektronik) 28. september. Klaus
Hansen har bidraget til EDBLEX, samt til »Kom-
munikation mellem åbne systemer OSI-lagene 5-
7«.

Kristian Bang Pilegaard har afholdt kollokvium
for Rigsarkivets akademiske medarbejdere om
»Datalogi som videnskab«.

Mads Tofte har afholdt foredrag om
»Førsteårskurset i datalogi ved Københavns Uni-
versitet« for Datalæreforeningen.

Fritz Henglein har sammen med Susanne Staun
skrevet en kronik i ComputerWorld om informati-
onssamfundet i året 2005: »Drømmen om den tab-
te tid«. Denne kronik er også udkommet som bi-
drag til bogen »Drømmer jeg ?«, udgivet af Forsk-
ningsministeriet. Desuden har Fritz Henglein
været foredragsholder ved KU’s Tværfaglige De-
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batforums debataften om »Samfundsmæssige
konsekvenser af informationssamfundet«.

Kristoffer Jensen har bidraget med artiklen
»Det sker mellem to toner« til hæftet »Teknisk-Vi-
denskabelig FORSKNING 1996/1997«, udgivet af
STVF.

Søren I. Olsen

Stab:
VIP:
Alstrup, Stephen: Ph.D.-studerende; Andersen,
Birger: Undervisningsass.; Andersen, Nils: Lektor;
Arnspang, Jens Otto: Lektor; Ben-Amram, Amir:
Forskningsadj.; Clausen, Hasse Rehdin: Lektor;
Clausen, Jens: Lektor; Damgaard Andersen, Jens:
Lektor; Edmonds, John R.: Gæsteprofessor; Els-
man, Martin: Ph.D.-studerende; Florak, Luc:
Forskningsadj.; Frøkjær, Erik: Lektor; Glück, Ro-
bert: Lektor; Grue, Klaus Ebbe: Lektor; Hanehøj,
Morten: Ph.D.-studerende; Hansen, Jørgen Svær-
ke: Ph.D.-studerende; Hansen, Klaus: Lektor; Hat-
cliff, John: Forskningsadj.; Henglein, Friedrich:
Lektor; Henriksen, Knud: Lektor; Jensen, Karl
Kristoffer: Ph.D.-studerende; Johansen, Peter:
Professor; Jones, Neil: Professor; Jul, Eric: Lektor;
Jørgensen, Knud Jesper: Forskningsadj.; Katajai-
nen, Jyrki: Lektor; Koch, Gregers: Lektor; Koch,
Povl Thorsgaard: Adjunkt; Kovacs, Laszlo: Lektor;
Krarup, Jakob: Professor; Larsen, Jesper: Ph.D.-
studerende; Larsen, Niels Elgaard: Amanuensis;
Lauridsen, Peter Allan Wærn: Forskningsass.; Mo-
gensen, Torben Ægidius: Lektor; Mossin, Christi-
an: Forskningsass.; Naur, Peter: Professor; Nielsen,
Mads: Forskningsadj.; Nørbjerg, Jacob: Adjunkt;
Olsen, Ole Fogh: Ph.D.-studerende; Olsen, Søren
Ingvor: Lektor; Perstrup, Ketil: Ph.D.-studerende;
Pisinger, David: Adjunkt; Rehof, Niels Jacob:
Ph.D.-studerende; Rose, Kristoffer Høgsbro:
Forskningsassistent; Sand, Jørgen: Lektor; Skel-
boe, Stig: Professor; Sporring, Jon: Ph.D.-stude-
rende; Svendsen, Michael Ørsted: Ph.D.-studeren-
de; Sørensen, Morten Heine: Ph.D.-studerende;
Thorup, Mikkel: Lektor; Tofte, Mads: Lektor; We-
linder, Morten: Ph.D.-studerende; Winter, Pawel:
Lektor; Zachariasen, Martin: Ph.D.-studerende;
Zahle, Torben Ulrik: Lektor.

TAP:
Achen, Margit; Andersen, Peter Holst: Program-
mør; Axen, Annelise: Overassistent; Bertelsen,
Pete: Programmør; Borch, Ilse: Overassistent; Bu-
lut, Haktan: Programmør; Dahl, Stephan Denis:
Programmør; Errebo, Jonas: Praktikant; Glen-
strup, Arne John: Programmør; Haahr, Mads: Pro-
grammør; Hallenberg, Niels: Programmør; Han-
sen, Sune Ulf: Systemprogrammør; Haq, Ikram
Ul: Typograf; Heidelbach, Anton Ellegaard: Be-

tjent; Hougaard, Birthe Ilsøe: Bibliotekar; Høg-
lund, Kim: Systemprogrammør; Jakobsen, Lars
Gregers : Systemprogrammør; Jensen, Lene: Prak-
tikant; Jespersen, Martin: Praktikant; Khanam, Na-
heeda: Bogbinder; Kværndrup, Jeanette: Assi-
stent; Lorensen, Jacob Martin Bohn: Systempro-
grammør; Meiborg, Tina: Assistent; Nielsen, Eile-
en Møller: Overassistent; Nielsen, Ole: Program-
mør; Nyboe, Katja: Programmør; Offersen, Hans
Henrik: Afdelingsleder; Olesen, Tommy Højfeld:
Programmør; Olsen, Lissi Ina: Kontorfuldmægtig;
Olsen, Niels Martin Holm: Programmør; Outzen,
Karin: Kontorfuldmægtig; Pedersen, Carl-Lykke:
Systemprogrammør; Petersen, Helle Linnel: Prak-
tikant; Petersen, Susanne Strøm: Assistent; Peter-
sen, Thomas Alstrup Hjort: Systemprogrammør;
Schlüter, Ruth Elin: Overassistent; Secher, Jens Pe-
ter: Programmør; Sparrevohn, Thomas: Program-
mør; Søemosegaard, Berit: Programmør; Søren-
sen, Carsten Høegh: Assistent; Sørensen, Flem-
ming Steen: Programmør; Ziernheld, Erika Elisa-
beth S.: Assistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Koch, Povl Thorsgaard: Message-Driven Consi-

stency on a Network of work-stations.
Larsen, Martin Funk: Numerical Computations

on Massively Parallel Graph Reduction Machi-
ne.

Pedersen, Georg Strøm: Inattentive Use of Elec-
tronic Equipment-Evaluation and Design Prin-
ciples.

Rose, Kristoffer Høgsbro: Operational Reduction
Models for Functional Programming Langua-
ges.

Welinder, Morten: Partial Evaluation and Correct-
ness.

Specialer 1995
Dam, Martin: 940807 Tabu Search on the Geome-

tric Traveling Salesman Problem.
Dehghani, Mehrdad: 940303 Autofocusing and

Depth Recovery.
Jehn, Søren P.: 940204 Kvalitet i systemudviklin-

gen belyst gennem kvalitetsstyring.
Gang, Preben Vasegaard: 940601 Komprimeret

backup under OS/2- En netværksløsning.
Gustafsson, Alex Bengt: 941103 Reusability and

Components in Software Engineering.
Helles, Steen: 940601 Komprimeret backup under

OS/2- en netværksløsning.
Holm Jecobsen, Niels Ebbe: 940903 Eksperimen-

tel undersøgelse af systemdesigneres arbejds-
proces.

Larusdottit, Martha Kirstin: 940521 Sammenlig-
nende undersøgelse af metoder til evaluering af
brugergrænseflader.

Det naturvidenskabelige Fakultet504



Nielsen, Michael: 941001 Abstrakte Voronoi-dia-
grammer i ESNTO-heuristikker.

Petersen, Michael Pierre: 941211 Konstruktion af
interaktiv billededitor.

Petersson, Connie: 941218 Diskurs repræsentati-
on, induktion og grammatisk inferens.

Thomsen, Ole Normann: 941018 Brug af geneti-
ske algoritmer i Job Shop Scheduling.

Schaumburg, Thomas: 940607 Internet ans OSI
management – management infrastructure.

Sommerfelt, Hanne: 940809 Systematisk evalue-
ring af brugergrænseflader i administrative
edb-systemer.

Sommerfelt, Jeppe: 940809 Systematisk evaluering
af brugergrænseflader i administrative edb-sy-
stemer.

Staugaard, Jesper: 941209 Computer Network Se-
curity Services abd Mechanisms.

Zachariasen, Martin: 940807 Tabu Search on the
Geometric Traveling Salesman Problem.

Zobbe, Anette: 940903 Eksperimentel undersøgel-
se af systemdesigneres arbejdsproces.

Specialer:
Andersen, Peter Holst: 960305 A Higher Order

Functional Language.
Augustesen, Morten: FF-projektet – et eksperi-

mentelt fælles forfattersystem. Eksperimentel
undersøgelse af mindre gruppers samarbejde
om projektrapportering.

Bjørnsten, Claus: 960501 Kvalitativ analyse af en
neural TSP-løser.

Båstrup-Larsen, Ann Mette: 960903 Integreret de-
sign af programmer og databaser med Petri net
og Niam diagrammer.

Christensen, Anne: 960609 Optimizing Protocols
for Highspeed Networks.

Christensen, Jakob Hjorth: 960301 Kvalitet i de-
sign rationaler.

Christensen, Jørgen Bo: 960202 approximability.
Christensen, Peter Westergaard: 960709 Parallel

Dynamisk Molekyle simulering på en klynge af
arbejdsstationer.

Egetoft, Vibeke Katarina Lowac: 960509 Anven-
delse af valens og træk til homografseparering
på leksikalt niveau i datamatisk behandling af
naturligt sprog.

Fadel, Ramzi Gebrael: 961001 Data Structures and
Algorithms in a Two-level Memory.

Glerfoss, Jogvan Kristiansson:960710 Objektorien-
teret systemudvikling belyst ved en realistisk case.

Hansen, John: 960705 Semantisk Introduktion i
Visuel Prolog.

Hansen, Jørgen Sværke: 950611 Semi-Connected
tcp/ip in a Mobile Computing Enviroment.

Holmboe, Marianne: 960101 Kvalifikationer i sy-
stemdesign.

Holst-Christensen, Bo: Hypermediebaserede in-
formationssystemer – teknik og brug.

Hvass, Allan: 960510 Kvalitativ analyse af en neu-
ral TSP-løser.

Jakobsen, Kim Vagn: 961001 Data Structures and
Algorithms in a Two-level Memory.

Jensen, Caspar Louis: 960203 Udviklingsproces-
sens dialog – et deltagelsesorienteret perspektiv.

Johannesson, Martin Bernth: 960804 Pakning af
containere.

Jørgensen, Dorthe Susan: 950401 Brugerdeltagel-
se.

Kerrn, Søren: 960709 Parallel Dynamisk Molekyle
Simulering på en klynge af arbejdsstationer.

Knudsen, Peter Skov: 960407 Order – An Efficient
all-software DSM with a dynamic, adaptable unit
of coherence.

Lassen, Marianne Helene: 960503 Lotus Notes
hos Prince Waterhouse i Usa, England og Dan-
mark.

Lauridsen, Peter Allan Wærn: 961008 Domina-
tors.

Lundgren, Stina Maria: 960101 Kvalifikationer i
systemdesign.

Mebus, Klaus Ruggaard: 960105 En cellulær auto-
mat som populationsdynamisk model .

Mohseni Mofidi, Mohammad Reza: 960607 Streng
Matching.

Munch-Andersen, David: 951203 Outranking Me-
thods in Multicriteria decision making.

Møller, Anders Niels: 950905 Akustisk Guitar Syn-
tese.

Mørkboe, Michael: 960316 Maximum Agreement
Sub-Tree problem (MAST).

Nielsen, Klaus Kelmann: 960509 Anvendelse af va-
lens og træk til homografseparering på leksikalt
niveau i datamatisk behandling af naturligt
sprog.

Nielsen, Kristian: 960909 A Unified Approach to
Partial Evaluation and Deforestation.

Nommesen, Peter: 960111 Distribueret dataud-
veksling.

Olsen, Ole Fogh: 960410 Multiscale Segmentati-
on.

Person, Aneth: Perspektiver på datamatstøttet un-
dervisning.

Rehn, Michael: 960801 Implementering af tabel-
ler i dovne funktionsprogrammeringssprog.

Reich, Torben: 950611 Semi-Connected tcp/ip in
a Mobile Computing Enviroment.

Rungø, Peter: 950913 Implementering af tabeller
i dovne funktionsprogrammeringssprog.

Rømer, Laila Susanne: 950912 Visuel udforskning
af et ukendt rum.

Starzer, Wolfgang: 960503 Lotus Notes hos Prince
Waterhouse i USA, England og Danmark.

Svendsen, Michael Ørsted: 960402 Order – An Ef-
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ficient all-software DSM with a dynamic adap-
table unit of coherence, performance evaluati-
on.

Theodorsen, Finn Elnegaard: 960201 Problematik
omkring implementation af multimedie postsy-
stemer på x.400 og lignende systemer. En intro-
duktion.

Vincents, Margrethe Thale: 960304 Sidevirknin-
ger ved elektronisk post.

Publikationer:
Agarwala R., Bafne V., Farach M., Narayanan B.,
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Birger Andersen, Carlos Baquero, Eric Jul, Rui
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stems, Language and Applications (OOP-
SLA’96) Workshop on Object Replication and
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Rui Oliveira, Fransisco, Califonia, USA 1996.

Andersen J.D.: »Digital image processing: a 1996
review«. Lecture Notes in Computer Science
Vol. 1184, s. 14-23, Berlin, Tyskland 1996.

Andersen P.H., Holst C.K.: Termination Analysis
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Static Dictionaries on ACO RAMs: Query time
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cient. i: Proceeding of the 37th IEEE Symposi-
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for Standard ML. Journal of Lisp and Symbolic
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1996.

Bondorf A., Palsberg J.: Generating action compi-
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dies in Localtional Analysis Vol. 9, s. 31, 1996.

Burkhard R.E., Krarup J.: A linear algorithm for
the »pos/neg-weighted« 1-median problem on
a cactus. Spezialforschungsbereich F 003, Opti-
mierung und Kontrolle Bericht Nr. 90, 1996.

Danvy O., Glück R., Thiemann P.: Proceedings
Partial Evaluation. 1996.

Florack L., ter Haar Romeny R.B.M., Koenderink
J.J., Viergever M.A.: The Gaussian Scale-Space
Paradigm and the Multiscale Local Jet. Interna-
tional Journal of Computer Vision Vol 18 (1), s.
61-75, 1996.

Glück R., Sørensen M.H.: A roadmap to metacom-
putation by supercompilation. Lecture Notes in
Computer Science Vol. nr. 1140, s. 137-160,
1996.

–, Jørgensen J., Martens B., Sørensen M.H.: Con-
trolling Conjunctive Partial Deduction. Lecture
Notes in Computer Science Vol. nr. 1140, s. 152-
166, 1996.

–, Jørgensen J.: Fast Binding-Time Analysis for
Multi-Level Specialization. Lecture Notes in
Computer Science Vol. nr. 1181, s. 261-272,
1996.

–, Hatcliff J.: Reasoning about hierarchies of onli-
ne specialization systems. Lecture Notes in
Computer Science Vol. nr. 1110, s. 161-182,
1996.

Hansen J.S., Reich T., Andersen B.: Semi-Connect-
ed TCP-IP in a Mobile Computing Environ-
ment. i: Proceedings of Information Visualizati-
on and Mobile Computing (IMC’96), Rostock,
Tyskland 1996.

Henzinger M.R., Thorup M.: Improved Sampling
with Applications to Dynamic Graph Algo-
rithms. Lecture Notes in Computer Science Vol.
nr. 1099, s. 290-299, 1996.

Jakobsen P.H., Theander T.G., Hvid L., Morris-Jo-
nes S., Jensen J.B., Ayoumi R.A.L., Greenwood
B.M., Bybjerg I.C., Heegaard P.M.H.: Antibody
reactivities to glutamate-rich peptides of Plas-
modium falciparum parasites in humans from
areas of different malaria endemicity. APMIS
Vol. 104, s. 734-740, 1996.

–, Theander T.G., Hviid L., Morris-Jones S., Jensen
J.B., Bayoumi R.A.L., Greenwood B.M., By-
gbjerg I.C., Heegaard P.M.H.: Antibody reactivi-
ties to glutamate rich peptides of Plasmodium
falciparum parasites in humans from areas of
different malaria endimicity. APMIS 104, s. 734-
740, 1996.

Jensen J., Zahle T.U.: Handling Sequences in Rela-
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tional Databases. i: Information Modelling and
Knowledge Basis VIII, Hannu Kangassalo, Jør-
gen Fischer Nilsson, s. 11, Hornbæk 1996.

Katajainen J., Pasanen T., Teuhola J.: Practical in-
place mergesort. Nordic Jorunal of Computing
Vol. nr. 3, s. 27-40, 1996.

–: Constants in parallel sorting. i: Proceedings of
the 19th Australasian Computer Science, s. 357-
366, Australien 1996.

–: Finding all nearest smaller values on a distribut-
ed memory machines. Proceedings of (Compu-
ting: The Australasian Theory Symposium)
(CATS’96) Vol. nr. 18, s. 100-107, Australien
1996.

Koch G.: About Valency and semantic induction.
Institutpublikation 1996.

–: An automated semantic analytic method with
applications to simple natural lanquage databa-
se queries. i: Proceedings of Computational
Linguistics in the Netherlands (CLIN-VII), s.
10-11, Eindhoven, Holland 1996.

–: A rigoristic and automated analysis of a scienti-
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Computational Linquistics and its Applications,
A. A. Narin’yani, s. 117-118, Pushtin, Rusland
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–: Semantic analysis of a scientific abstract using
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Japanese Seminar on Information Modelling,
H. Kangassalo, J. F. Nilsson, s. 357-366, Horn-
bæk, Danmark 1996.

–: An inductive method for automated semantic
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1. Jahrestagung der Gesellschaft für Semantik
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Krarup J.: Steven Vajda, 1901-1995. Ricerca Ope-
rative Vol.nr. 74, s. 99-103, 1996.

–: Steven Vajda, 1901-1995. Yougoslav Journal of
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Matematik

Matematisk Institut

Institutleder: Christian Berg.
Bestyrelse: (VIP) Bergfinnur Durhuus, Hans-
Bjørn Foxby, Ryszard Nest, Asmus Schmidt, (TAP)
Lillian Stegger, Nina Weisse, (Studenterobserva-
tører) Mette Lunde Christensen, Simon Cort
Graae.

Forskningsvirksomhed:
Instituttets forskning fordeler sig over et bredt
spektrum af matematiske discipliner. Disse omfat-
ter foruden centrale områder af ren matematik
også anvendelser i andre fag, især datalogi, sand-
synlighedsteori, matematisk fysik, operationsana-
lyse og matematisk økonomi.

1. Algebra

1a. Talteori og gruppeteori
Der er foretaget undersøgelser af mulighed for
indlejring af kvadratiske udvidelser i højere cykli-
ske udvidelser over et algebraisk tallegeme (C. U.
Jensen i samarbejde med W.-D. Geyer, Erlangen).
Der arbejdes med nilpotente udvidelser af p-adi-
ske funktionslegemer (C. U. Jensen i samarbejde
med A. Prestel, Konstanz). 

Der arbejdes med Galoisteoretiske indlejrings-
problemer med cyklisk kerne af primtalspotensor-
den. Konstruktive resultater er opnået for kerne
af orden 4, hvor der er opnået kriterier for løsbar-
hed, der tillader eksplicit bestemmelse af eventu-
elle løsninger (A. Ledet).

Undersøgelserne vedrørende Mullineuxafbild-
ningen og Mullineux’s formodning er videreført
og to arbejder om de i denne forbindelse vigtige
residuesymboler er afsluttet (J. B. Olsson i samar-
bejde med C. Bessenrodt, Magdeburg).

Arbejdet med approksimationer af quaternio-
ner er fortsat, hvorved det er muliggjort at kort-
lægge dele af approksimationsspektret og hermed
et plausibelt mindste fortætningspunkt for dette.
Endvidere er undersøgelserne angående Hausd-
orff-dimensionen af residualmængden ved cirkel-
pakning videreført (A. L. Schmidt).

1b. Ring- og modulteori 
Der er opnået nye resultater vedrørende Gorens-
tein dimensioner af komplekser af moduler over
ikke-Cohen-Macaulay lokale ringe (H.-B. Foxby).
Arbejdet med en samlet fremstilling af differentiel
gradueret homologisk algebra fortsættes (H.-B.

Foxby i samarbejde med L. L. Avramov, West La-
fayette og S. Halperin, Toronto).

Forskellige familier af kvantiserede matrixalge-
braer er indført. Disse studeres med henblik på at
finde dimensionerne af de symplektiske blade og
at bringe disse i forbindelse med graderne af alge-
braerne. De cykliske repræsentationer af minimal
grad er klassificeret, og resultatet er relateret til en
formodning af DeConcini og Procesi (H. P. Jakob-
sen og H. Zhang).

Undersøgelserne af Gelfand-Kirillov-dimensio-
nen er fortsat. Klassifikation af primidealerne i vis-
se kvantealgebraer har ført til bestemmelse af aut-
omorfigrupperne for nogle af disse (S. Jøndrup).
Teorien for Castelnuovo-Mumford-regularitet er
udvidet til kvante-polynomiumsringe, hvorved
bl.a. er udledt sætninger angående grader af
frembringere for idealer i disse ringe. Endvidere
er det påvist, at visse højretriangulerede kategori-
er, specielt stabile modulkategorier, er »abstrakte
homotopikategorier«, hvilket indebærer, at homo-
logiske funktorer på sådanne kategorier kan re-
præsenteres (P. Jørgensen).

2. Analyse

2a. Reel og kompleks analyse
Studiet af ortogonale polynomier og momentpro-
blemer er fortsat, specielt med henblik på sam-
menhængen med kompleks analyse. Der arbejdes
dels med determinerede mål af endeligt indeks
dels med indeterminerede momentproblemer (C.
Berg).

Der arbejdes med grænseområdet mellem kom-
pleks analyse og målteoretisk dynamik (J.P.R.
Christensen).

Der er opnået skarpe uligheder af Markovs type
for produkter af Müntz polynomier, og der er fun-
det uligheder af Markovs og Bernsteins type for
polynomier med indskrænkninger i røddernes be-
liggenhed i den komplekse plan (T. Erdélyi). Der
er opnået vurderinger af Littlewoods type for poly-
nomier, hvis koefficienter har værdierne -1,0,1 (T.
Erdélyi i samarbejde med P. Borwein, Vancouver).
Sporet af funktioner tilhørende Morrey-Besov-
rummene er blevet undersøgt (J. Johnsen i samar-
bejde med M. Yamazaki, Tokyo).

Der arbejdes med hele funktioner af eksponen-
tiel type, hvis vækst over de hele tal er begrænset
ved en logaritmisk sum. Endvidere foretages un-
dersøgelser af løsninger til det indeterminerede
Stieltjes momentproblem (H. L. Pedersen).

2b. Liegrupper og harmonisk analyse
Der er udviklet en residueregning relateret til rod-
systemer, der er af betydning i studiet af harmonisk
analyse på symmetriske rum (H. Schlichtkrull). 
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2c. Funktionalanalyse
Arbejdet med beregning af Hochschild-kohomo-
logigrupper for Banachalgebraer med koefficien-
ter i itererede dualmoduler er foreløbigt afsluttet
(N. Grønbæk i samarbejde med H.G. Dales, Leeds
og F. Ghahramani, Winnipeg). Der er indledt un-
dersøgelser af afsluttede tosidede idealer af kodi-
mension 1 i Banach algebraer med begrænsede
approksimative enheder (N. Grønbæk i samarbej-
de med A.M. Lau, Edmonton).

Der arbejdes med lokalt kompakte grupper og
operator algebra (E. Kehlet).

Arbejdet med en introducerende lærebog i
spektralteori er videreført (K. Bagger Laursen i
samarbejde med M. Neumann, Mississippi).

Der arbejdes med homogene Banachrum af
funktioner på enhedscirklen og med forbindelsen
mellem disse og idealstrukturen i algebraer af
analytiske funktioner. Endvidere studeres visse
rum af funktioner definerede ved hjælp af stoka-
stiske variable, herunder den såkaldte Pisier-alge-
bra. Endelig er påbegyndt et studium af Bergman-
rum (T. Vils Pedersen).

2d. Operatoralgebra
Det er påvist, at en formodning af Kaplansky ved-
rørende unitale invertibilitetsbevarende afbildnin-
ger mellem matrix algebraer ikke er sand. Der er
fundet supplerende betingelser, der er tilstrække-
lige til at vise en modificeret version af Kaplanskys
formodning (E. Christensen).

Der arbejdes med videre aspekter af teorien for
ordnet K-teori med torsionskoefficienter for C*-al-
gebraer. Det er afklaret, hvordan visse egenskaber
ved C*-algebraen afspejles i invarianten. Sådanne
resultater medfører reduktionsresultater ved-
rørende klassifikation af C*-algebraer (S. Eilers i
samarbejde med M. Dadarlat, Purdue). Begrebet
CW-kompleks er generaliseret til en række ikke-
kommutative, subhomogene C*-algebraer, der
specielt i lave dimensioner har en række vigtige
egenskaber, der bl.a. løser problemet om at per-
turbere et par af unitære eller selvadjungerede
matricer, der næsten kommuterer/antikommute-
rer og opnå et par af matricer, der kommuterer/
antikommuterer eksakt (S. Eilers og G. K. Peder-
sen i samarbejde med T. A. Loring, New Mexico).
Quasi-diagonale ekstensioner af C*-algebraer er
blevet undersøgt, og det er bl.a. påvist, at enhver
ekstension af en asymptotisk endeligdimensional
algebra med en approksimativt endeligdimensio-
nal algebra selv er asymptotisk endeligdimensio-
nal (S. Eilers og G. K. Pedersen i samarbejde med
T. A. Loring, New Mexico).

Arbejdet med den forventede K-teoretiske klas-
sifikation af separable amenable C*-algebraer er
fortsat (G. A. Elliott). 

Der arbejdes med sætninger af Künneth-type
for Cuntz’s og Quillens bivariante cykliske homo-
logi (C. Grønbæk).

Der er opnået en række K-teoretiske resultater
for ekstremalt rige C*-algebraer (G.K. Pedersen i
samarbejde med L.G. Brown, Purdue).

Det er påvist, at semigruppen af endomorfier
på en von Neumann algebra er et polsk rum, når
den udstyres med u-topologien, og et arbejde om
den naturlige Borel-struktur på denne semigrup-
pe er afsluttet. Relative tilstandsrum for en inklusi-
on af faktorer er undersøgt, og en vurdering af
diameteren af tilstandsrummet for indeks-2-del-
faktoren af den hyperendelige type III-1-faktor er
opnået. Endvidere er billedalgebraen for grænsen
af et u-konvergent net af endomorfier på en von
Neumann algebra bestemt i fuld generalitet. En-
delig er konstrueret en u-kontinuert udvidelse af
endomorfier til krydsproduktet med en modulær
automorfigruppe (C. Winsløw). 

2e. Potentialteori, differentialligninger og mate-
matisk fysik 
Der arbejdes med statistisk mekaniske modeller
for kvantegravitation og strengteori samt med to-
pologisk kvantefeltteori (B. Durhuus).

Det er påvist, at de nye geometriske invarianter,
der optræder som koefficienter i asymptotiske ud-
viklinger knyttet til Dirac operatorer på mangfol-
digheder med rand, i almindelighed alle er for-
skellige fra 0 (G. Grubb i samarbejde med P. Gil-
key, Oregon). Der arbejdes med at udvide kalky-
len for svagt polyhomogene pseudodifferentialo-
peratorer til randoperatorer (G. Grubb).

Et arbejde om semilineære elliptiske randværdi-
problemer af kompositionstype er afsluttet (J. Jo-
hnsen i samarbejde med T. Runst, Jena). 

Arbejdet med økonomiske anvendelser af syste-
mer af differentialligninger er fortsat (M.E. Lar-
sen).

2f. Numerisk analyse
Der arbejdes med automatisk netgenerering for
den endelige elementmetode (J. Hugger).

2g. Sandsynlighedsteori og informationsteori
Studiet af det klassiske kontrolmålproblem er fort-
sat og foreløbige resultater er opnået, når målet er
invariant (J. P. R. Christensen).

To modeller af stokastiske differentialligninger
er blevet analyseret, og eksplicitte formler for tids-
udviklingen af sandsynlighedsfordelingen eller
dens middelværdi og invarians er opnået (J. Jo-
hnsen i samarbejde med B. S. Jensen og C. Wang,
Handelshøjskolen).

Der arbejdes med to informationsteoretiske em-
ner, dels symmetri i diskrete hukommelsesfrie ka-
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naler, hvor der er opnået resultater vedrørende
datareduktion, dels eksponentielle familier, hvor
en problemkreds vedrørende diskrete ved mo-
mentbetingelser specificerede fordelinger er ble-
vet afklaret (F. Topsøe).

3. Geometri

3a. Algebraisk geometri
Der arbejdes med generaliseringer af Plückers
formler for kurver til singulære mangfoldigheder
af højere dimension (A. Thorup).

3b. Topologi
Der arbejdes med klassifikation af homotopi Lie
grupper og Neisendorferlokalisering (J. M. Møl-
ler).

4. Diskret matematik

4a. Logik, datalogisk matematik
Der arbejdes med PC’ers systemarkitektur og em-
ner fra datakomprimering (G. Forst).

4b. Kombinatorik
Der er opnået en karakterisering af Huffman-
træer med minimal levelsekvens, og det er påvist,
at en række foreslåede forfininger af Huffmans
klassiske algoritme alle fører til samme Huffman-
træ (G. Forst og A. Thorup).

Der arbejdes med en monografi om kombinato-
riske summationsidentiteter (E. Sparre Andersen
og M. Esrom Larsen).

5. Eksakte videnskabers historie og matematik-
kens didaktik
Der er færdiggjort artikler om Liouvilles spektral-
teori og om geometri og mekanik i 1800-tallet
med særligt henblik på Hertz’s geometri for
punktsystemer. Desuden organiseres og redigeres
en ny engelsk oversættelse af C. Wessels arbejde
fra 1797 om »Direktionens analytiske Betegning«
(J. Lützen).

Der arbejdes med dansk matematiks historie i
perioden 1850-1950 og med Dirichletrækkernes
historie (K. Ramskov). 

Der arbejdes med en ny lingvistisk inspireret
synsvinkel, der bl.a. anvendes på legitimeringspro-
blemet (C. Winsløw).

6. Matematik-Økonomi

6a. Operationsanalyse
Der arbejdes med matematiske modeller, herun-
der optimeringsmodeller med flere kriterier, til
analyse af pris- og mængdestyring i hierarkiske
strukturer. Endvidere arbejdes med metoder til

løsning af optimeringsproblemer under usikker-
hed (J. Tind).

Undervisningsforhold:
Der har været arbejdet med matematiks indplace-
ring i den kommende reform af de naturvidenska-
belige uddannelser under Matematisk-Fysik Fag-
gruppe. Erfaringerne fra de to første år af den ny-
lige reform af matematikstudiet er gjort op bl.a.
med henblik på det forestående reformarbejde.

Der er blevet udarbejdet nye former for kursus-
evaluering. Der er blevet indført en tutorordning
for studerende på første år. 

Informationsvirksomhed:
Gymnasierne har en stående invitation til at kom-
me på instituttet og høre et foredrag om et mate-
matisk emne. De besøgende klasser får også en
fremvisning af lokaliteterne og lidt information
om, hvordan det er at studere på instituttet. Des-
uden har instituttet stillet en ældre studerende til
rådighed til at hjælpe gymnasieelever med at fin-
de litteratur til den store skriftlige opgave i mate-
matik.

Jesper Lützen har holdt foredrag i Folkeuniver-
sitetet i København. Mogens Esrom Larsen redige-
rer Den kryptiske Side i Illustreret Videnskab.
Jesper Lützen, Ryszard Nest og Flemming Topsøe
har hold foredrag i kurset i Naturfilosofi på Niels
Bohr Institutet. Jesper Lützen har medvirket i to
efteruddannelseskurser for gymnasielærere og
har selv på instituttet afholdt et tredje. Kjeld Bag-
ger Laursen, Jesper Michael Møller og Flemming
Topsøe bidrog med artikler til et særnummer af
Naturligvis.

Instituttet bidrog til Kulturby 96 arrangementet
Åben uge, 22. – 28. april med følgende aktiviteter:
Udstilling om røntgenstrålernes opdagelse og
scanningmetoder. Arrangører J. Lützen og F. Top-
søe.

Stand-up matematik. En præsentation af mate-
matiske ideer på 3 befærdede torve i København.
Arrangør F. Topsøe.

Desuden afholdtes 7 offentlige foredrag og der
vistes film.

Erik Christensen og Jesper Lützen bemandede
en informationsbod ved LMFKs årsmøde på HCØ
den 5. – 6. oktober.

Instituttet har afholdt en række workshops i for-
bindelse med Det naturvidenskabelige Fakultets
HCØ-dage.

Redaktion af videnskabelige publikationer:
C. Berg er medlem af redaktionen af Journal of
Theoretical Probability og Expositiones Mathe-
maticae. Han er medlem af Advisory Board for
Arab Journal of Mathematical Sciences.
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G.A. Elliott er medlem af redaktionen af Mathe-
matical Reports of the Academy of Science of the
Royal Society of Canada.

B. Fuglede er medlem af redaktionen af Exposi-
tiones Mathematicae og af Potential Analysis.

M. Esrom Larsen er medlem af redaktionen af
KVANT og korrespondent ved International
Mathematical News.

J. Lützen er medlem af redaktionen af Historia
Mathematica, Archive for History of Exact Scien-
ces og Revue d’histoire des mathématiques.

J. B. Olsson er medlem af redaktionen for det
elektroniske tidsskrift »Séminaire Lotharingien de
Combinatoire«.

G. K. Pedersen er medlem af Consultative Com-
mittee for Proceedings of the Royal Irish Acade-
my.

J. Tind er Associate Editor for »Operations
Research«.

F. Topsøe er Contributing Editor ved Internet
Society News.

Arrangement af symposier m.v.:
G. K. Pedersen var arrangør af det Femte Dansk-
Norske Værkstedsmøde om operatoralgebra,
Schæffergården, 12. – 15. december.

Kollegiale hverv m.v.:
C. Berg er formand for Dansk Matematisk Fore-
ning. Han er medlem af nationalkomiteen for ma-
tematik og deltog i Forskningsministeriets skrive-
gruppe vedrørende en national forskningsstrategi
i naturvidenskab.

G. Grubb er studieleder for fakultetets Ph.D.-
studienævn og koordinator for Matematisk Insti-
tuts Ph.D.-udvalg. Hun er medlem af Berednings-
gruppen i Matematik for Sveriges Naturvidenska-
belige Forskningsråd.

M. E. Larsen er kasserer for Dansk Matematisk
Forening og redigerer dennes ugeskrift MAT-NYT.
Han er freelance medarbejder ved »Facts og Fæ-
nomener« og »Illustreret Videnskab«.

J. Lützen er dansk repræsentant i International
Commission on the History of Mathematics og
medlem af den danske nationalkomité for viden-
skabshistorie og -filosofi. Han er formand for Sel-
skabet for de eksakte Videnskabers Historie og er
universitetets associerede i EU projektet »The
European Honours Courses in History of Mathe-
matics«. Han er medlem af Sydskandinavisk Kon-
sortium for Ph.D.-uddannelser i videnskabsforsk-
ning.

T. Gutmann Madsen var til 31.7.1996 medlem af
Rektors Uddannelsesudvalg. Han er repræsentant
for universiteterne i Undervisningsministeriets
fagkonsulentgruppe i matematik samt medlem af
Danmarks Matematikundervisningskommission.

Han deltog i universitetets arbejdsgruppe ved-
rørende niveau hos studiestartere.

J. Børling Olsson deltager i Human Capital and
Mobility Network »Algebraic Combinatorics«.
G. Kjærgård Pedersen er formand for universite-
tets stipendiebestyrelse. Han er koordinator for
Human Capital and Mobility Network »Operator-
algebra«. Han er medlem af den danske national-
komité for matematik.

A. Thorup er koordinator for ITEG gruppen,
som deltager i Human Capital and Mobility Net-
work »EUROPROJ«. Han er sammen med tre an-
dre skandinaviske matematikere videnskabelig
»director« ved Mittag-Leffler Instituttet for året
1996/97 vedrørende «Enumerative Geometry and
its Interaction with Theoretical Physics«.

F. Topsøe er formand for European Mathemati-
cal Trust og for EmCs styregruppe. Han er des-
uden koordinator på INTAS projekt (EmNat/NIS
med deltagelse af 4 vestlige og 59 NIS-organisatio-
ner).

Følgende medarbejdere er fagkonsulenter ved
Danmarks Nationalleksikon:
C. Berg, C. U. Jensen, M. E. Larsen og J. Lützen.

Følgende medarbejdere har skrevet artikler til
Danmarks Nationalleksikon:
C. Berg, H.-B. Foxby, G. Grubb, C. U. Jensen, M.
E. Larsen, J. Lützen, J. B. Olsson og A. Thorup.

Rejser:
C. Berg var inviteret foredragsholder ved »3rd In-
ternational Conference on Functional Analysis
and Approximation Theory«, Maratea, Italien, 23.
– 27. september og deltog i »Positivity in Lie Theo-
ry«, Oberwolfach, 8. – 14. december. Han deltog
endvidere i generalforsamling i Europæisk Mate-
matisk Forening, 20. – 21. juli samt i den 2. Euro-
pæiske Matematikerkongres, 22. – 26. juli, begge i
Budapest.

E. Christensen var inviteret foredragsholder ved
EU-konference i operatoralgebra, Rom, 1. – 6. juli
og deltog i det Femte Dansk-Norske Værkstedsmø-
de om operatoralgebra, Schæffergården, 12. – 15.
december.

B. Durhuus var inviteret foredragsholder i pro-
grammet »Topological, Conformal and Integrable
Quantum Field Theory« ved Erwin Schrödinger
International Institute of Mathematical Physics,
Wien, 9. – 22. april og ved »Workshop on Mathe-
matical Physics« ved University of Wales, 22. – 23.
november. Han har endvidere holdt kollokviefore-
drag ved Lunds Universitet, 24. september og Aar-
hus Universitet, 7. november. 

S. Eilers opholdt sig ved forskellige universiteter
i USA 1. marts til 8. april, og gæsteforelæste ved
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University of Nevada at Reno, 5. marts og UCLA,
3. april. Han var inviteret foredragsholder ved
»Classification Problems in C*-Algebras and Dy-
namics«, AMS-IMS-SIAM Joint Conference, Massa-
chusetts, 29. juni- 4. juli samt ved det Femte
Dansk-Norske Værkstedsmøde om operatoralge-
bra, Schæffergården, 12. – 15. december. Han
gæsteforelæste ved Universidad Autonoma de Bar-
celona, 21. maj, ved Purdue University, 24. juni og
ved University of New Mexico, 8. december.

G. A. Elliott havde i 1996 orlov fra Københavns
Universitet og var gæsteprofessor ved University of
Toronto.

H.-B. Foxby var inviteret foredragsholder ved
»Kommutative Algebra und Algebraische Geome-
trie«, Oberwolfach, 5. – 11. maj, ved »Summer
School on Commutative Algebra«, Barcelona, 19.
– 26. juli samt ved International Conference on
Algebra, Geometry and Computer Algebra«,
Hanoi, 19. – 23. august.

G. Grubb deltog i »Journées Equations Dérivées
Partielles« i Saint-Jean-de-Monts, Frankrig, 3. – 7.
juni og hun var inviteret foredragsholder ved »Dif-
ferential Equations and Quantum Physics«, Lin-
dow, 25. – 29. marts, ved »Heat trace Coefficients«,
Oberwolfach, 19. – 23. august, ved DMVs årsmøde
i Jena 16. – 20. september samt ved »Microlocal
Analysis and Spectral Theory«, Nato Advanced
Study Institute, Il Ciocco, 23. – 27. september.

C. Grønbæk deltog i »Operator Algebras and
Singular Spaces«, Marseille, Centre International
de Rencontres Mathématiques, 18. – 22. novem-
ber.

N. Grønbæk holdt gæsteforelæsning ved Uni-
versity of Alberta, Edmonton, 24. januar.

J. Hugger deltog med foredrag i »Conference
on Engineering Problems«, College Park, USA,
16. – 25. marts og i »Prague Matematical Confe-
rence 1996«, Prag, 8. juli.

C. U. Jensen holdt foredrag ved »Arithmetic
Fundamental Groups«, Lille, 12. – 15. juni.

J. Johnsen tilbragte oktober måned ved École
Polytechnique, Paris og deltog i »Journées Equati-
ons Dérivées Partielles« i Saint-Jean-de-Monts,
Frankrig 3. – 7. juni.

S. Jøndrup deltog i »AMS-Benelux Meeting«,
Antwerpen, 22. – 25. maj og var inviteret fore-
dragsholder ved »Algebra and Algebraic Geome-
try«, Antwerpen, 12. – 17. september.

P. Jørgensen opholdt sig ved Mittag-Leffler In-
stituttet 1. november til 22. december.

N. Kohl var foredragsholder ved »Combinato-
rial Optimization«, London, 27. – 29. marts.

M. E. Larsen har deltaget som lærer ved Mate-
matiklærerforeningens kursus »Fra kugleramme
til computer« på den jyske idrætshøjskole i Vejle,
13. – 16. marts og var inviteret til den 2. Euro-

pæiske Matematikerkongres i Budapest, 22. – 26.
juli som deltager i panelet om popularisering af
matematik.

K. Bagger Laursen opholdt sig i oktober måned
ved universiteterne i Berkeley og Los Angeles og
holdt gæsteforelæsninger ved disse universiteter.

A. Ledet deltog i »Brauer Groups and Galois
Groups«, Haifa, 25. juni- 2. juli og var foredrags-
holder ved »UF Galois Theory Week« i Gainesvil-
le, Florida, 14. – 18. oktober.

J. Lützen var inviteret foredragsholder ved kon-
gressen ved »Open University« om »Geometry
and Physics 1900-1930«, Milton Keynes, 14. – 19.
marts, ved »History and Philosophy«, RUC 25. –
27. april, ved »The European Honours Course in
History of Mathematics«, Palermo, 3. – 10. sep-
tember samt ved »Geschichte der Mathematik«,
Oberwolfach, 3. – 8. november. Han holdt gæste-
forelæsning ved Institut Henri Poincaré, Paris, 27.
november og deltog i planlægningsmøde for »The
European Honours Course in History of Mathe-
matics«, Milano, 22. – 24. marts.

J. M. Møller opholdt sig i maj måned ved Fields
Institute, Toronto og var inviteret foredragsholder
ved et der afholdt møde »Homotopy Theory«.
Han var inviteret foredragsholder ved »Mini-con-
ference on homotopy theory and its applications«,
Oxford, 26. – 28. juni og deltog i »Mini-conferen-
ce on homotopy theory«, Heidelberg, 10. – 12. ok-
tober.

J. B. Olsson var inviteret foredragsholder ved
»96 Beijing International Symposium on Group
Theory« 26. maj – 2. juni og ved »Representation
Theory of Finite Groups«, Bad Honnef, 26. – 30.
august. Han deltog endvidere i »Representation
Theory of Finite Groups«, Oberwolfach, 14. – 19.
april, i »Séminaire Lotharingien«, Strasbourg, 8. –
11. maj samt i »Norddeutsches Gruppentheorie-
Kolloquium«, Rostock, 8. – 9. november.

G. K. Pedersen deltog i »C*-Algebren«, Ober-
wolfach, 8. – 13. april og holdt foredrag ved »Gre-
at Plains Operator Theory Seminar«, Phoenix, 21.
– 25. maj, ved EU-konference i operatoralgebra,
Rom, 1. – 6. juli, ved Sommerskole i »Operator Al-
gebra«, Odense, 13. – 17. august samt ved det
Femte Dansk-Norske Værkstedsmøde om operato-
ralgebra, Schæffergården, 12. – 15. december. 

H. L. Pedersen var foredragsholder ved »Confe-
rence in Mathematical Analysis and Applications«,
Linköping, 10. – 15. juni og i »Bergman Spaces
and Related Topics«, Trondheim, 29. sept. – 2. ok-
tober. Desuden holdt han gæsteforelæsninger ved
Uppsala Universitet den 7. maj, ved KTH, Stock-
holm den 16. oktober og ved Lunds Universitet
den 22. oktober.

T. V. Pedersen var foredragsholder ved »Confe-
rence in Mathematical Analysis and Applications«,
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Linköping, 10. – 15. juni og i »Bergman Spaces
and Related Topics«, Trondheim, 29. sept. – 2. ok-
tober.

K. Ramskov var foredragsholder ved »Geschich-
te der Mathematik«, Oberwolfach, 3. – 8. novem-
ber og deltog i årsmødet for Nationalkomiteen
for Videnskabshistorie og Filosofi, 29. – 30. no-
vember.

H. Schlichtkrull var inviteret foredragsholder
ved »Lie Groups«, University of Toronto, 16. – 18.
december. 

A. L. Schmidt deltog i »Number Theory and Di-
screte Mathematics«, Trichy, Indien, 3. – 6. januar,
i »Algorithms in Number Theory III«, Bordeaux,
18. – 23. maj samt i »Fifth Conference of the Ca-
nadian Number Theory Association«, Ottawa, 17.
– 22. august.

A. Thorup holdt foredrag under sin deltagelse i
»Enumerative geometry and its interaction with
theoretical physics«, Institut Mittag-Leffler, 1. sep-
tember til 1. november.

J. Tind holdt gæsteforelæsning ved University of
Notre Dame, South Bend, USA 15. – 22. decem-
ber og deltog i »2nd International Conference in
Multi-Objective Programming and Goal Program-
ming«, Malaga, 16. – 18. maj, i »Meeting of the
Nordic Section of the mathematical Programming
Society«, Aarhus, 16. – 18. august samt i »2nd
Scandinavian Workshop on Linear Programming«
21. – 24. august i København.

F. Topsøe deltog i den 2. Europæiske Matemati-
kerkongres, Budapest, 22. – 26. juli og var i tilslut-
ning hertil inviteret som deltager i rundbordsdi-
skussion vedrørende Østlandene.

C. Winsløw holdt gæsteforelæsninger ved Uni-
versita di Roma, »La Sapienza«, 17. januar og Uni-
versita di Roma, »Tor Vergata«, 19. januar. Han var
desuden foredragsholder ved »C*-Algebren«,
Oberwolfach, 8. – 13. april og ved det Femte
Dansk-Norske Værkstedsmøde om operatoralge-
bra, Schæffergården, 12. – 15. december.

Gæster:
Tamás Erdélyi (College Station, Texas), SNF-post-
doc, 1. august – 31. juli 1997.

Professor Mai Gehrke (Las Cruces), 1. septem-
ber – 31. december.

Professor V. Kanovei (Moskva), 10. oktober –
10. november.

Professor S. L. Kleiman (M. I. T.), 29. juli – 31.
august og 1. – 31. december.

Professor M. B. Landstad (Trondheim), 15. au-
gust – 31. december.

Pedro Lopez (Sevilla), post.doc, 1. marts – 17.
juni.

Professor A. Martsinkovsky (Boston), 1. april –
30. juni.

Forskningsadjunkt H. Osaka (Ryu-kyu), 1. janu-
ar – 30. august.

Forskningsadjunkt C. Pinzari (Rom), 1. januar –
1. juni.

Professor M. Sodin (Kharkov), 1. marts – 9.
april.

Professor J. M. Tama (Notre Dame University),
1. august 1995 – 31. juli.

Professor M. Wiecek (Clemson), 1. august – 31.
december.

H. Zhang (Peking), SNF-postdoc, 1. januar – 31.
december.

Derudover har instituttet haft kortere besøg af
en lang række matematikere.

Christian Berg

Stab:
VIP:
Berg, Christian: Professor; Carøe, Claus Carsten:
Ph.D.-studerende; Christensen, Erik: Lektor; Chri-
stensen, Jens Peter Reus: Lektor; Durhuus,
Bergfinnur Jøgvan: Lektor; Eilers, Søren: Ph.D.-
studerende; Elliott, George Arthur: Lektor; Erde-
lyi, Tamas: Forskningsadj.; Forst, Gunnar: Lektor;
Foxby, Hans-Bjørn: Lektor; Gehrke, Mai: Gæste-
lektor; Grubb, Gerd: Professor; Grønbæk, Christi-
an: Ph.D.-studerende; Grønbæk, Niels: Lektor;
Hansen, Martin: Ph.D.-studerende; Hansen, Peter
Lau: Systemprogrammør; Houghton-Larsen,
Thomas G.: Ph.D.-studerende; Hugger, Jens: Lek-
tor; Jensen, Anton: Lektor; Jensen, Chr. Ulrik:
Professor; Jensen, Jens Gustav: Instruktor; John-
sen, Jon Erik: Forskningsadj.; Jøndrup, Søren:
Lektor; Jørgensen, Niels Peter: Ph.D.-studerende;
Kehlet, Esben Tyge: Lektor; Knudsen, Keld Erik:
Akademisk arbejder; Kohl, Niklas: Adjunkt; Ko-
kholm, Niels Jørgen: Edb-chef; Larsen, Jens Chr.:
Forskningsadj.; Larsen, Mogens Esrom: Lektor;
Laursen, Kjeld Bagger: Lektor; Laursen, Kurt
Ramskov: Adjunkt; Lützen, Jesper: Lektor; Mad-
sen, Tage Gutmann: Lektor; Martinson, Jan Ru-
ben Kirkeby: Forskningsass.; Mohammad, Imtiaz:
Systemprogrammør; Møller, Jesper Michael. Lek-
tor; Nest, Ryszard: Lektor; Olsson, Jørn Børling:
lektor; Osaka, Hiroyuke: Forskningsadj; Pedersen,
Gert Kjærgård: Professor; Pedersen, Henrik Laur-
berg: Forskningsadj.; Pedersen, Niels Vigand: Lek-
tor; Pedersen, Thomas Vils: Forskningsadj.; Pinza-
ri, Claudia: Forskningsadj.; Plesner Jakobsen,
Hans: Lektor; Schlichtkrull, Henrik: Lektor;
Schmidt, Asmus Lorenzen: Lektor; Tama, Joseph
Mary: Forskningsadj.; Thorup, Anders: Lektor;
Tind, Jørgen: Professor; Topsøe, Flemming: Lek-
tor; Uba, Peep: Forskningsass.; Wiecek-Walkowiak,
Malgorzata: Gæstelektor; Winsløw, Carl: Adjunkt;
Zhang, Hechun: Forskningsadj.
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TAP:
Andersen, Dita: Overassistent; Bødker, Joan Inge:
Overassistent; Glarborg, Nina Mary: Overassistent;
Henriksen, Winnie: Assistent; Hutchings, Vibeke:
Overassistent; Kørner, Lene Gudrun Møller: Over-
assistent; Lenum, Carsten: Centerleder; Nielsen,
Peer Jim: Studerende; Petersen, Yvonne: Overassi-
stent; Rasmussen, Peer Allan: Studerende; Schri-
ver, Anne: Assistent; Stegger, Lillian: Kontorfuld-
mægtig; Vainer, Anette: Studerende; Wehde, Den-
nis: Studerende.

Ph.D.-afhandlinger:
Ledet, Arne: On Galois theoretical embedding

problems with cyclic kernel of prime order.

Specialer:
Andersen, Kennet: Geometriske invarianter for el-

liptiske operatorer på kompakte mangfoldighe-
der.

Brunke, Gunner Erik: Ikke-kooperativ spilteori.
Christensen, Lars Winther: Gorenstein dimen-

sions.
Friis, Peter: Almost commuting self-adjoint matri-

ces and applications.
Hansen, Anne: Kvadratsummer og højere potens-

summer i funktionslegemer.
Hansen, Martin: Geometriske invarianter for ellip-

tiske operatorer på kompakte mangfoldigheder.
Jensen, Jens Gustav: Vækst og føjelighed for sam-

menhængende, lokalt kompaktegrupper.
Johansen, Tina: Derivationer og en-parameter

grupper på c*-algebraer.
Larsen, Peer: Kriterier for og karakteriseringer af

Galoisudvidelser af orden 8.
Madsen, Kåre Augustinus: En formodning af Fro-

benius.
Svendsen, Anne Louise: Indeks for delfaktorer og

dets kontinuitetsegenskaber.
Thomsen, Carl Peter: Vektorbundter, lineære sam-

menhænge og Riemannske mangfoldigheder.

Publikationer:
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Institut for Matematisk Statistik

Forskningsvirksomhed:
Symmetri i varianskomponentmodeller. Kvadrati-
ske repræsentationer og symmetriske normale sta-
tistiske modeller (Hans Brøns). 

Definition af Gamma-fordeling på homogene
konvekse kegler, og bevis for, at estimatoren i en

symmetrisk normal model er Gamma-fordelt
(Hans Brøns, Jesper Madsen, Lise Brøndsted).

En undersøgelse af testproblemer for en gene-
rel klasse af normale statistiske modeller, der kom-
binerer symmetri og betinget uafhængighed er
iværksat (Jesper Madsen, Steen Andersson, Hans
Brøns).

Arbejdet med inferens i fordelinger, der er hy-
brider af diskrete og kontinuerte fordelinger er
fortsat; specielt for fordelinger med et atom i nul
(Kirsten Frederiksen).

Der arbejdes med en undersøgelse af de sand-
synlighedsteoretiske og statistiske aspekter ved
estimation af korrelationsdimension. Der er op-
nået resultater om optimale estimatorer for en
klasse af fordelinger, og disse estimatorers asymp-
totiske egenskaber (Ernst Hansen).

Deltagelse i forskningsprojektet »Køn i den
Akademiske Organisation«, hvor der foretages en
registerbaseret undersøgelse af mænds og kvin-
ders uddannelsesvalg, studieforløb og forskerkar-
riere, samt arbejdes med en undersøgelse af for-
skelle i mænds og kvinders forskningspræferencer
(Inge Henningsen).

Der arbejdes fortsat med en fremstilling af teo-
rien for mærkede punktprocesser og stykkevis de-
terministiske processer (Martin Jacobsen).

Der arbejdes med udviklingen af en ny metode
til estimation af parametrene i en diffusionsproces
observeret til diskrete tidspunkter (Martin Jacob-
sen).

Eksponentielle familier: Et arbejde om konver-
gens af flerdimensionale Laplacetransformerede
er afsluttet (Søren Tolver Jensen og Bent Nielsen).
Analyse af ikke-stationære tidsrækker: Laplace
transformen for den sufficiente stikprøve i en
første ordens autoregressiv model med konstant
led er fundet under hypotesen om ikke-stationari-
tet (Bent Nielsen).

Den statistiske analyse af sæsonkointegration:
Den vektor autoregressive tidsrækkemodel er un-
dersøgt med henblik på at modellere sæsonkoin-
tegration. Et program, der beregner maksimalise-
ringsestimatoren, er udarbejdet. En artikel og to
specialer er udarbejdet (Søren Johansen i samar-
bejde med Ernst Schaumburg og Iben Dahl Peter-
sen).

Likelihood analyse af I(2) modellen: Et arbejde
af dette er færdiggjort og accepteret til publikation.

Multikointegration og I(2) modeller: Teorien
for multikointegration og dens sammenhæng
med I(2) modellen er gennemarbejdet (sammen
med Tom Engsted). En artikel er under udarbej-
delse.

Kointegration og ATP modellen: En model for
priser på aktiver med det formål at formulere en
flerperiode ATP model er undersøgt (sammen
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med David Lando). En artikel er under udarbej-
delse (Søren Johansen).

Der arbejdes fortsat med forskellige aspekter af
prisfastsættelse af obligationer og derivater med
kreditrisiko. En oversigtsartikel med særlig vægt
på intensitetsbaserede modeller er færdiggjort. Et
arbejde om valutaoptioner når valutakursen be-
væger sig i målzoner er færdiggjort (sammen med
P. O. Christensen og K. Miltersen). I samarbejde
med A. M. Barfod er et arbejde om optioner og
futures på et katastrofe-forsikringsindex næsten
færdiggjort (David Lando).

Arbejdet med teorien for tilfældige forgrovnin-
ger er videreført. Desuden er en iterativ metode til
imputering af ufuldstændige observationer – Im-
putering Maksimalisering algoritmen – undersøgt
med henblik på at vise asymptotiske resultater
(Søren Feodor Nielsen).

(Multi-)kointegration: Der arbejdes videre med
similaritetsproblematikken inden for kointegrati-
onsanalysen. Arbejdet med trende (lineære) og
(ikke-)stationære regressorer fortsættes. Arbejdet
med trend-stationaritet i I(2) modellen samt parti-
el inferens er afsluttet ligesom identifikation af de-
terministiske trende (Anders Rahbek).

Der har været arbejdet med videreudvikling af
den interaktive statistikpakke ISU (Interactive
StatUnit), bl.a. ved implementering af 3-dimensio-
nal grafik og en procedure til estimation i ikke-lin-
eære regressionsmodeller (Tue Tjur).

Anden virksomhed:
Kirsten Frederiksen er revisor for Dansk Selskab
for Teoretisk Statistik.

Martin Jacobsen er formand for bestyrelsen for
Scandinavian Journal of Statistics.

Søren Johansen er medredaktør ved Econome-
tric Theory.

Gæster:
Professor Y. Prohorov og Professor V. Ulyanov,
Moskva, har besøgt instituttet 27.10. – 24.11. 

Rejser:
Inge Henningsen har deltaget i »Nordisk kvinde-
og kønsforskningskonference« i Oslo 21. – 23.11.
og fremlagt bidrag til projektet »Køn i den Akade-
miske Organisation«.

Martin Jacobsen har 29.4. – 3.5. deltaget i »Work-
shop on Statistical Inference for Stochastic Proces-
ses«, Sandbjerg, og holdt et foredrag med titlen »An
ad hoc estimator for the parameters of a discretely
observed diffusion«. Endvidere har Martin Jacob-
sen 6. – 8.5. ved DSTS’ 25 års jubilæumsmøde i Mid-
delfart holdt foredraget »Sandsynlighedsregnin-
gens udvikling og betydning for den matematiske
statistik de sidste 25 år«. Den 28.6. har Martin Jacob-

sen deltaget i »Applied Probability Workshop«,
Lunds Universitet, og holdt et foredrag med titlen
»An ad hoc estimator for the parameters of a discre-
tely observed diffusion«. Desuden har Martin Ja-
cobsen 14. – 16.8. deltaget i »First Nordic-Russian
Symposium on Stochastics«, Helsinki, og 26.-31.8. i
»4th World Congress of the Bernoulli Society«,
Wien, og holdt følgende foredrag: »Laplace and
the origin of the Ornstein-Uhlenbech process«.

Søren Johansen har besøgt La Sorbonne, Paris,
11. – 12.1. og holdt et foredrag om »Séries Tem-
porelles, Cointègration«. Den 26.2. har Søren Jo-
hansen på Økonomisk Institut, Århus, holdt et fo-
redrag om »Statistisk analyse af sæsonkointegrati-
on«. Endvidere har Søren Johansen den 27.3. –
3.4. deltaget i Royal Economic Society Easter
School, Birmingham Universitet, og holdt 9 ti-
mers forelæsninger om emnet »The Econometrics
of Non-Stationary Processes«. Søren Johansen har
5. – 8.8. deltaget i Workshop/Stochastic Decision
Analysis in Forest Management, Eldrupgård, og
holdt foredraget »Statistical analysis of some non-
stationary time«. Desuden har Søren Johansen
været inviteret foredragsholder ved Københavns
Universitet, Center of Excellence, september,
NBER/NSF Time Series Seminar i Rotterdam, ok-
tober, Workshop om »Differential Geometry« EUI
oktober, konference om »Economies in Transiti-
on« EUI, oktober, samt konference om »Recent
developments in the analysis of economic time se-
ries«, Tokyo, december

David Lando har den 6.3. ved IBC’s konference
om Credit Risk Derivatives i London holdt et fore-
drag med titlen »Modelling techniques for pricing
bonds and derivatives with credit risk«. Endvidere
har David Lando den 22.3. på Handelshøjskolen i
Stockholm holdt følgende foredrag »Modelling
bonds and derivatives with credit risk«. Desuden
har David Lando den 2.4. holdt foredrag ved Chal-
mers Tekniska Högskola. Titlen var: »Stochastic
processes and the pricing of derivative securities«.
David Lando har deltaget i »Conference on
Mathematical Finance« i Århus 3.6. – 7.6. og frem-
lagt arbejdet »On Cox processes and credit risk se-
curities«. Endvidere har David Lando den 5.l2. be-
søgt Nationalekonomiska Institutionen, Lunds
Universitet, og holdt foredraget »Intensity-based
modelling of defaultable claims«.

Bent Nielsen har deltaget i 4th World Congress
of the Bernoulli Society, Wien, 26. – 31.8. og holdt
et foredrag med titlen »On the distribution of unit
root tests in first order autoregressive models«.

Søren Feodor Nielsen har deltaget i 2-dagsmø-
det i Dansk Selskab for Teoretisk Statistik i Århus
19. – 20.11. med foredraget »The Imputation
Maximization Algorithm«.

Anders Rahbek har 8.5. ved DSTS’ jubilæums-
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møde i Middelfart holdt et foredrag om »Tidsræk-
ker og Økonometri«. Desuden har Anders Rah-
bek 5.8. deltaget i Workshop/Stochastic Decision
Analysis in Forest Management, Eldrupgård, med
følgende foredrag »Trend-stationarity in the I(2)
Cointegration Model«. Endvidere har Anders Ra-
hbek i august deltaget i Econometric Society Euro-
pean Meeting 1996, Istanbul, og holdt et foredrag
om »Weak Exogeneity in I(2) Systems«.

Hans Brøns

Stab:
VIP:
Brøns, Hans Kristian: Professor; Frederiksen, Kir-
sten: Adjunkt; Hansen, Ernst: Adjunkt; Hansen,
Peter Reinhard: Forskningsass.; Henningsen, Inge
Biehl: Lektor; Jacobsen, Martin: Docent; Jensen,
Søren Tolver: Lektor; Johansen, Søren: Professor;
Lando, David: Adjunkt; Madsen, Jesper: Forsk-
ningsadj.; Nielsen, Bent Gunhard: Ph.D.-studeren-
de; Nielsen, Søren Feodor: Ph.D.-studerende;
Rahbek, Anders Christian: Adjunkt; Tjur, Tue:
Lektor; Ulyanov, Vladimir: Gæsteprofessor.

TAP:
Arp, Viv:  Overassistent; Hansen, Ursula Duwel:
Overassistent; Johansen, Inge: Overassistent; Of-
fersen, Solveig Margi: Assistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Madsen, Jesper: Symmetry and Conditional Inde-

pendence in Multivariate Normal Models.
Rahbek, Anders Christian: Aspects of Cointegrati-

on Analysis.
Stockmar, Anders: Limits of Autoregressive Pro-

cesses with a special Emphasis on Relations to
Cointegration theory.

Specialer:
Endahl, Lars Anders: Statistiske og epidemiologi-

ske metoder i forbindelse med forskningspro-
grammet »affald og genanvendelse 1993-1997«.

Hansen, Theis Bjørn: Frequency analysis ap-
proach for cointegrated time series.

Jensen, Jens Lund: Analyse af ventetidsaksen i en
fornyelsesproces og sampling i en poissonpro-
cesmodel for lexis diagrammet.

Jensen, Niels Landvad: Analyse af en fødselsko-
horte fra Frederiksborg amt (1978) placeret i
kausal og forløbsmæssig sammenhæng – analy-
sis of a birth cohort from Frederiksborg county
(1978) in a causal and longitudinal perspective.

Krog, Mette: Optimale estimationsfunktioner og
den roterende Ornstein- Uhlenbeck proces.

Mejlbro, Susanne: Undersøgelse af bmi, alkohol,
rygning, blodpropper i hjertet og apopleksis ef-
fekt på dødeligheden.

Monrad, Tina Arved: Fraktionale arima-modeller.
Mortensen, Ralf: Neurale net.
Olsen, Elisabeth Anne Wreford: Varianskompo-

nentmodeller og normale symmetrimodeller.
Pedersen, Iben Kamilla Dahl: A practical imple-

mentation of seasonal cointegration theory.
Schaumburg, Ernst: Inference in seasonally inte-

grated var models
Suntum, Mette: Analyse af datamaterialet fra en

undersøgelse af alkoholrelaterede leversygdom-
me gennem opstilling af markovkædemodel.

Publikationer:
Jacobsen M.: Laplace and the origin of the Orn-
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–: Weak convergence of autoregressive processes.
i: Frontiers in pure and applied probability II,
A.N. Shirayev, A.V. Melnikov, H. Niemi, E. Val-
keila, Eds., s. 79-102, Moskva 1996.
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44, København 1996.

Johansen S.: Statistical analysis of some non-statio-
nary time series. Preprint 2, s. 27, København
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–: Likelihood-based inference for cointegration of
some nonstationary time series. i: Time Series
Models. In econometrics, finance and other
fields., D.R.Cox, D.V.Hinkley and O.E.Barn-
dorff-Nielsen (Eds.), s. 69-98, England 1996.

Jørgensen C., Kongsted H.C., Rahbek A.: Trend-
Stationarity in the I(2) Cointegration Model.
Institutpublikation (DP 96-12). Institutpublika-
tion 1996, 35 s.

Lando D.: Modelling Bonds and Derivatives with
Default Risk. Preprint 1, s. 29, København 1996.

–: On Jump-Diffusion Option Pricing from the
Viewpoint of Semimartingale Characteristics.
Surveys in Applied and Industrial Mathematics
Vol. 2, No. 4, s. 605-625, Moskva 1995.

–, Christensen P., Miltersen K.: State-Dependent
Realignments in Target Zone Currency Regi-
mes. Preprint 5, s. 19, København 1996.

Madsen J.: Invariant Lattice Conditional Indepen-
dence Models. Preprint 12, s. 46, København
1995.

Nielsen S.F., Baasch M., Engholm G., Lund K.:
Breast cancer incidence subsequent to surgical
reduction of the female breast. British Journal
of Cancer 73, s. 961-963, 1996.

Rahbek A., Jørgensen C., Kongsted H.C.: Trend-
Stationarity in the I(2) Cointegration Model .
Preprint 3, s. 35, København 1996.

Rahbek A.C., Paruolo P.: Weak Exogeneity in I(2)
Systems. Preprint 4, s. 33, København 1996.
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Forsikringsmatematisk Laboratorium

Forskningsvirksomhed:
Forsikringsmatematikken omfatter livs- og skade-
forsikringsmatematik og generel risikoteori; den
involverer forsikringsrelevante statistiske metoder
og dele af finansmatematik, økonomi, demografi,
operationsanalyse og numerisk matematik.

Forward rate modeller studeres for at finde
nødvendige og tilstrækkelige betingelser for at af-
kastkurven skal udvikles over en endelig dimensi-
onal sub-mangfoldighed af det fulde Banach-rum
af forward rate kurver (T. Björk and B. J. Chri-
stensen).

Det studeres under hvilke betingelser input/
output afbildningen genereret af en arbitragefri
forward rate model kan realiseres ved et endeligt
dimensionalt dynamisk system (T. Björk og A.
Gombani).

Baseret på metoder fra overlevelsesanalysen er
der opstillet modeller for erstatningsreserver med
højdimensionale parameterrum. Der anvendes en
Bayesiansk synsvinkel (S. Haastrup).

Der arbejdes med numeriske metoder til rekur-
siv beregning af totalskadefordelingen i skadefor-
sikring (O. Hesselager).

Teorien for partielle ordninger af risici søges vi-
dereudviklet og anvendt til vurdering af centrale
størrelser indenfor reassurance (O. Hesselager).

Der arbejdes med metoder for produktion af
fremtidige erstatningsudbetalinger vedrørende al-
lerede indtrufne skader (O. Hesselager).

Blandede eksponentielle erstatningsfordelinger
studeres. (O. Hesselager og S. Wang).

Studiet af anvendelsen af stoppede martingaler
til analyse af forventede værdier af betalingsstrøm-
me blev fortsat. En risikomodel er foreslået til be-
skrivelse af forsinkede betalinger, f.eks. for RBNS-
skader; formler for prediktion af fremtidige beta-
linger er udledt (C. M. Møller).

Parameterestimation i kredibilitetsteori: En MI-
NQE estimator er udviklet for situationer hvor
nogle faste effekter og varianskomponenter er
sammenfaldende (J. Kleffe og R. Norberg).

Differentialligninger er opstillet for ruinsand-
synligheden for en forsikringsforretning med be-
talinger og renteindtægter drevet af diffusionspro-
cesser. Relationer mellem ruinsandsynligheden
og sandsynlighedsfordelinger for den diskontere-
de totale betalingsproces studeres (R. Norberg).

Bonus i livsforsikring: En generel definition af
overskuddet fører til de traditionelle udtryk for
sikkerhedsbidrag, samt generaliseringer af dette.
Ved at betragte andenordensgrundlaget som sto-
kastisk, åbnes for modelbaserede bonusprognoser
(R. Norberg).

Fordelingen af kontantværdien til forsikrings-
porteføljer med uendelig tidshorisont og rando-
miseret diskontering findes i en række situationer.
Disse anvendes til løsning af to ruinproblemer
hvor finansafkastet er stokastisk samt til at løse vis-
se stokastiske ligninger (J. Paulsen og H. Gjes-
sing).

Gæster:
Fil.Dr. Tomas Björk, Stockholm School of Econo-
mics, gæsteprofessor 1.9. – 31.10.; Professor Vladi-
mir Kalashnikov, Moskva Universitet 1.10. – 31.10.;
Dr.scient. Jostein Paulsen, gæsteprofessor 1.8. –
31.12.; Ph.D. Shaun Wang, University of Waterloo,
gæstelektor 15.8. – 15.10. Ph.D.stud. Norman Gi-
raldo, Columbia University. 2 Erasmus-studerende
i hvert 1 semester.

Anden virksomhed:
Ole Hesselager: Medlem af bestyrelsen for dansk
ASTIN gruppe; formand for Scientific Committee
for XXVII ASTIN Coll., Kbh., 1. – 5.9.96. Studiele-
der for Studienævnet for Forsikringsvidenskab og
statistik (orlov fra 1.7.).

Ragnar Norberg: Institutleder. Bidraget med ar-
tikler til Danmarks Nationalleksikon. Bedømmel-
ser af kvalifikationer til: Assoc. prof., Univ. of Mel-
bourne; prof., Univ. i Bergen; prof., Univ. de Mon-
treal.

Rejser: 
Tomas Björk: Mathematical Finance konference,
Aarhus Univ., inviteret foredrag: Forward rate mo-
dels and invariant submanifolds. 3rd Workshop
on Math. and Econ., 11.10., Univ. of Oslo, invite-
ret gæsteforelæsninger: On interest rate theory.
Univ. of Mainz: Forward rate models and invariant
submanifolds. Stockholm Scool of Economics: Di-
versified portfolios in continuous time.

Svend Haastrup: 7. – 9.7: Kursus i inferens meto-
der, Wiesbaden. Nordisk møde i mat. stat. 15. –
18.8, Lahti, Finland, foredrag: Claims Reserving
in Continuous Time: A Baysian Approach; et fore-
drag med samme titel blev givet ved Astin koll.,
Kbh. 1. – 5.9. 4th World Conf. of the Bernoulli
Soc. 26. – 30.8., Wien. Besøg på Helsinki Univ. 5. –
9.12 med foredrag: Claims Reserving in Discrete
Time Using Case-estimates.

Ole Hesselager: XXVII ASTIN Coll., Kbh. 1. – 5.9.
Chr. Max Møller: 15. – 18.8: Nordisk møde i mat.
stat., Lahti, Finland, foredrag: Aspects of Prospe-
ctive Mean Values in Risk Theory. 

Ragnar Norberg: Internat. Workshop, Math. Teo-
ry of Ruin Probl., Bankya, Bulgaria 5. – 9.2, invite-
ret foredrag: Ruin problems with assets and liabili-
ties of diffusion type. University of Montreal, Ca-
nada, 17. – 20.3, inaugural lecture: Insurance with
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Commerce. Besøg ved Heriot Watt University,
Edinburgh, 27. – 31.5: 3 gæsteforel. om Stochastic
calculus in actuarial science, samt gæstefore-
læsning: Prediction of claims in non-life insurance
– a marked Poisson scenario. Math. Finance konf.,
Århus Univ., 3 – 8.6. 4th World Conf. of the Ber-
noulli Soc., Wien 26. – 31.9, foredrag: Ruin pro-
blems under combined liability and asset risk. Lat-
sis Symposium, Financial Math., Insurance and
Society, Zürich 24. – 25.9 inviteret foredrag: After
Black-Scholes: What is insurance? 2. – 4.10 Work-
shop: Math. finance and Appl., Humbolt Univ.,
Berlin. 3rd Workshop on Math. and Econ., Mat.
Inst., Univ. i Oslo 11.10, inviteret forelæser: On
surplus in life insurance and its redistribution as
bonus. Humboldt Univ., Berlin, 20. – 22.11 gæste-
forelæsning: Bonus in life insurance: principles
and prognoses in a stochastic environment.

Jostein Paulsen: XXVII ASTIN Coll., Kbh. 1. –
5.9, foredrag: Integro-differential equations in
risk theory with applications. Workshop 2. – 4.10:
Math. finance and Appl., Humbolt Univ., Berlin. 

Gæster: 
Professor Vladimir Kalashnikov, Det russiske Vi-
denskabsakademi, Moskva opholdt sig ved labora-
toriet i september. 

Assoc. prof. Norman Giraldo, Columbia Univer-
sity, opholdt sig ved laboratoriet i efterårsseme-
stret

2 Erasmus-studerende opholdt sig ved laborato-
riet i 1 semester.

Ragnar Norberg

Stab:
VIP:
Bjørk, Tomas: Gæsteprofessor; Haastrup, Svend:
Ph.D.-studerende; Hesselager, Ole: Lektor; Møl-
ler, Christian Max: Lektor; Møller, Thomas: Hjæl-
pelærer; Norberg, Ragnar: Professor; Paulsen,
Jostein: Gæsteprofessor; Wang, Shaun: Gæstelek-
tor.

TAP:
Bertelsen, Vibeke Rønn: Kontorfuldmægtig; Fal-
be-Hansen, Pernille: Bibliotekar.

Specialer 1995 (medtages her, da de var fejlpla-
ceret i Årbog 1995):
Andersen, Søren: Markedsværdier – et begreb i

livsforsikring.
Barfod, Anne Mette: A marked point process ap-

proach to arbetrage-free pricing.
Brovang, Torsten: Bestandsundersøgelse for AP-

pension.
Clemmensen, Christian Anders: Katastroferisiko-

en i livsreassurance.

Francis, Rikke Sylow: Markedsværdier – et begreb
i livsforsikring.

Francis, Søren Wollesen: Moments of present valu-
es for life insurance portfolios in stochastic in-
terest models.

Gerding, Pernille: Stokastisk rente i ruinsand syn-
lighed.

Heilskov, Anni: Stokastisk rente i ruinsandsyn lig-
hed.

Henriksen, Peter Viinberg: Dynamiske modeller
til beregning af passiver for ATP.

Madsen, Anne Marie: RBNS-hensættelser. En mar-
kov-model og klassiske metoder.

Birgitta Madsen: Erstatningshensættelsers hale
problem og hierarkisk kredibilitet.

Mortensen, Lene Nørgaard: Sammenligning af
bonusplaner i livsforsikring.

Risager, Susanne Borup: Sammenligning af bo-
nusplaner i livsforsikring.

Smed, Grith Astrid: Totalskadeestimation – Speci-
altilfælde af Panjer.

Trangbæk, Helle Wicksell: Undersøgelser af dis-
konteringsfunktionens egenskaber. 

Vestergaard, Jens: Analyse af BM-systemet.

Specialer: (1996)
Andersen, Christian: Induviduel tarifering – en

anvendelse af Cox’regressionsmodel i skadefor-
sikring.

Bork, Kristoffer Andre: Bonus prediction with sto-
chastic interest of markov chain type.

Buchardt, Maria Elisa: Kointegrationsanalyse af in-
vesteringsaktiver.

Byrholt, Vivian Weis: Reassurance og udjævnings-
hensættelser i skadeforsikring.

Fledelius, Peter: Induviduel tarifering – en anven-
delse af Cox’regressionsmodel i skadeforsik-
ring.

Frederiksen, Jens: Solvensbetragtninger i livsfor-
sikring.

Gørtz, Christian: Vækstkurvemodeller for albu-
minudvikling hos patienter med type II dia-
betes.

Harboesgaard, Nanna Kjer: Realrenteafgiftsloven.
Klokker, Povl Hans: Stokastisk rente i livsforsik-

ringskontrakter – to typer af modeller.
Krasilnikoff, Søren: Rentegarantien i dansk livs-

forsikring.
Lorenzen, Sverre Eske: Reassurance og udjæv-

ningshensættelser i skadeforsikring.
Møller, Thomas: Risk-minimizing strategies for

unit-linked life insurance products.
Niemann, Carsten: En udvidet markovmodel til

erstatningsreservering. Duelighed og anvendel-
sesmuligheder

Olesen, Annette: »Analysis of a loss reserving mo-
del with duration-dependent severities »
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Petersen, Kitt Skovsø: Rentegarantien i dansk livs-
forsikring.

Sandqvist, Jette Lunding: Invalidedødelighed – en
semiparametrisk produktmodel Sigtryggsson,
Kristian: Reserves in life insurance with loading
for estimation error Utne, Camilla: Sæsonvaria-
tion af kaskoskader – en praktisk anvendelse af
det lineære Kalmanfilter.

Vogelius, Michael Gerhard: Bonusplaner og bo-
nusprognoser i en markovmodel med stokastisk
rente.

Williamson, David Lee: Inflation i forsikringsma-
tematiske modeller.

Publikationer:
Haastrup S., Arjas E.: Claims reserving in conti-

nuous time; a nonparametric Bayesian approa-
ch. ASTIN Bulletin Vol 26, No 2, s. 139-164, Le-
uven, Belgium 1996.

Hesselager O.: A recursive procedure for calculati-
on of some mixed compound Poisson distributi-
ons. Scandinavian Actuarial Journal 1, s. 54-63,
Oslo, Norway 1996.

–: Recursions for certain bivariate counting distri-
butions and their compound distributions.
ASTIN Bulletin Vol 26, No 1, s. 35-52, Leuven,
Belgium 1996.

–, Norberg R.: On probability distributions of pre-
sent values in life insurance. Insurance Mathe-
matics & Economics Vol 18, No 1, s. 35-42, Am-
sterdam 1996.

–: A unification of some order relations. Insuran-
ce Mathematics & Economics Vol 17, No. 3, s.
223-224, Amsterdam 1996.

–: Recursions for a class of compound Lagrangian
distributions (Working Paper). København
1996, 6 s.

–, Wang S., Willmot G.: Exponential and scale
mixtures and equilibrium distributions (Work-
ing Paper). København 1996, 20 s.

Kalashnikov V.: Bounds for ruin probabilities in
the presence of large claims and their compari-
son (Working Paper). København 1996, 21 s.

–: Continuity of ruin probabilities (Working Pa-
per). København 1996, 11 s.

Møller C.M.: Aspects of prospective mean values
in risk theory. Insurance Mathematics & Econo-
mics Vol 18, No 3, s. 173-181, Amsterdam 1996.

–: Integral equations for compound distribution
functions. Journal of Applied Probability Vol 33,
s. 388-399, United Kingdom 1996.

Norberg R., Møller C.M.: Thiele’s differential equ-
ation with stochastic interest of diffusion type.
Scandinavian Actuarial Journal 1, s. 37-49, Oslo,
Norway 1996.

–: Ruin problems with assets and liabilities of dif-
fusion type. København 1996, 17 s.

–: Bonus in life insurance: Principles and progno-
ses in a stochastic environment (Working Pa-
per). København 1996, 40 s.

–: Stochastic calculus in actuarial science. Obozre-
nye Prikladnoj i Promyshlennoj Matematiki, s.
823-847, 1995.

–: Life insurance mathematics – Some recent de-
velopments. i: Proceedings of the A.C. Aitken
Centenary Conference, Ed. by L. Kavalieris, F.C.
Lam, L.A. Roberts, J.A. Shanks, s. 231-241, Du-
nedin 1996.

–: Addendum to Hattendorff’s theorem and Thie-
le’s differential equation generalized. Scandi-
navian Actuarial Journal 1, s. 50-53, Oslo, Nor-
way 1996.
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Kemisk Institut

Kemisk Institut er inddelt i seks laboratorier, der
varetager forskning og undervisning i kemi: Ke-
misk Laboratorium I (uorganisk kemi), Kemisk
Laboratorium II (organisk kemi), Kemisk Labora-
torium III (teoretisk kemi), Kemisk Laboratorium
IV (fysisk kemi), Kemisk Laboratorium V (mole-
kylspektropskopi), Symbion Afdeling (analytisk
kemi, miljøkemi, materialekemi).

Institutleder: Sven E. Harnung.
Bestyrelse: Viceinstitutleder: E. Jonas Pedersen.
Øvrige medlemmer: Ulla Christensen, Otto Dahl,
Søren Toxværd (VIP), Sven Pantmannn, Merete
Torpe (TAP).

Forskningsvirksomhed:

Kemisk Laboratorium I
Laboratoriets område er uorganisk kemi. Det om-
fatter kemien af godt 100 grundstoffer, og labora-
toriet beskæftiger sig i princippet med dem alle.
Ved de forskellige kurser har vi udvalgt grundstof-
ferne mere eller mindre bredt, men ved hoved-
fagseksamen står de studerende til regnskab for
kemien af dem alle.

Det ville ikke være muligt at varetage denne un-
dervisning forsvarligt uden den parallelt løbende
forskning. Det siger sig selv, at ikke alle grundstof-
fer kan indgå her, og i mange år har den kemiske
forskning ved laboratoriet da også sædvanligvis
været baseret på systemer, hvori der indgår over-
gangsmetaller. Det er imidlertid en glædelig ud-
vikling, at stadig flere af disse ca. 60 grundstoffer
har kunnet inddrages. Det hænger sammen med
laboratoriets indsats inden for områderne flerker-
nede forbindelser og biouorganisk kemi.

Både dyb og bred indsigt i overgangsmetaller-
nes kemi er en forudsætning for laboratoriets
forskningsområder, uanset om disse sigter på me-
talenzymatiske processer, magnetisk vekselvirk-
ning eller andre emner, hvor dette ikke umiddel-
bart fremgår af forskningsområdets navn.

Følgende projektoverskrifter giver et summa-
risk indtryk af den aktuelle virksomhed. En enkelt
er beskrevet mere udførligt, og tilsvarende beskri-
velser af andre projekter har været givet i tidligere
årbøger.

1. Fremstilling af nye forbindelser og karakterise-
ring af deres struktur og reaktivitet
(Peter Andersen, Anders Døssing, Frode Galsbøl,
Jørgen Glerup, Anders Hammershøi, Kirsten Mi-
chelsen, Ole Mønsted, Lars Skov).

2. ESR spektroskopi, magnetisme og optiske
egenskaber af to- og flerkernede metalkomplekser
set i sammenhæng med deres struktur
(Jørgen Glerup, Kirsten Michelsen).

3. Molekylær elektronisk og geometrisk struktur
studeret ved hjælp af naturlig og magnetisk
induceret cirkulardichroisme
(Sven E. Harnung).

4. Ligandfeltmodeller og disses anvendelse til
rationalisering af elektroniske og strukturelle
forhold
(Jørgen Glerup, Claus Schäffer).

5. Koordinationsforbindelsers termiske og
fotokemiske reaktioner
(Peter Andersen, Anders Hammershøi, Ole Møn-
sted).

6. d-d spektre af gasformige ioner
(Claus Schäffer).

7. Biouorganisk kemi
(Anders Døssing, Anders Hammershøi, Sven E.
Harnung, Ole Mønsted, Lars Skov).

8. Rhodium- og iridiumkemi
(Frode Galsbøl).

9. Kompleksforbindelser med usædvanlige
ligandkombinationer – synergi mellem ligander
(Jesper Bendix, Claus Schäffer).

Kompleksforbindelser, ofte blot kaldet kom-
plekser, deles i de klassiske komplekser, også kal-
det Werner-type komplekserne, og komplekser
med specielle ligander såsom carbonmonooxid,
umættede carbonhydrider og phosphiner. Det er
altså liganderne, der danner basis for klassifikatio-
nen af komplekserne, og man kan således tale om
klassiske og ikke-klassiske ligander.

Det er karakteristisk for de ikke-klassiske kom-
plekser, at de normalt indeholder centralatomet i
et specielt lavt oxidationstrin. Det er derfor prak-
tisk at dele de klassiske komplekser i to klasser.
Denne ene indeholder komplekser med de speci-
elt høje oxidationstrin, oftest helt op til gruppe-
nummeret for centralatomet. Denne klasse har
fortrinsvis liganderne oxid og fluorid. Den anden
klasse med intermediære oxidationstrin har ligan-
der som vand, ammoniak og chlorid. Disse oxida-
tionstrin er gerne II eller III for overgangsmetal-
ioner, som er den klasse af ioner, vi skal beskæftige
os med her.

Overgangsmetalioner indeholder en delvis fyldt
skal af d-elektroner, der er vigtig for deres kemi. d-
elektronerne giver anledning til lysabsorption i og
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omkring det synlige område, de såkaldte ligand-
feltspektre, der kan fortolkes kvantitativt ved
hjælp af den Angulære Overlapmodel. Herved fås
en transformation af de spektrale data over i ener-
giparametre, e&sigma og e&pi, hvor subindices angi-
ver symmetrien af den type kemisk binding, som
parametrene henviser til. &sigma betyder, at elek-
trontætheden har rotationssymmetri omkring den
kemiske binding; &pi betyder, at der eksisterer eet
plan indeholdende bindingen, i hvilket elektron-
tætheden er nul. Positive e&sigma og e&pi parameter-
værdier betyder, at bindingen medfører en flyt-
ning af elektronisk ladning fra liganden til metal-
ionen, mens negative værdier betyder flytning den
modsatte vej.

Oxid har store og positive værdier for begge pa-
rametre og er således både en &sigma- og en &pi-
donor. Carbonmonooxid er en &sigma-donor,
men en &pi-acceptor. Her understøtter de to for-
mer for ladningsflytning således hinanden i und-
gåelse af ladningsseparation. Man taler om en syn-
ergetisk virkning, som man her kunne kalde en in-
tra-ligand synergi.

Langt de fleste komplekser indeholder ligan-
der, der alle tilhører den samme klasse, svarende
enten til lave, intermediære eller høje oxidations-
trin. Denne homogenitet i ligandsfæren er dog
ikke udtryk for en synergi mellem liganderne,
men snarere for at kun ligander af samme type er
forenelige med en given centralion. Således viser
det sig eksperimentelt, at de ovennævnte energi-
parametre har nogenlunde konstante værdier for
forskellige komplekser. Der synes altså at gælde
den regel, at ligander har en meget lille diskrimi-
nation med hensyn til sammensætningen af den
øvrige ligandsfære.

Vi er imidlertid blevet opmærksomme på en
undtagelse fra denne næsten generelle regel. Der
findes en upåagtet klasse af komplekser, der kom-
binerer en speciel elektronkonfiguration d2 med
en speciel geometrisk fordeling af ligander til-
hørende forskellige af de ovennævnte ligandklas-
ser. Geometrien kan beskrives som et distorteret
oktaeder, hvor den ene akse indeholder en eller
to stærke &sigma- og &pi-donorer og de to andre
akser &pi-acceptorer. Herved opnås en inter-ligand
synergi og en stabilisering af intermediære oxidati-
onstrin.

Vi har fremstillet en række sådanne komplek-
ser med molybden(IV), wolfram(IV) og rheni-
um(V) som centralatomer, med oxid, nitrid, hy-
droxid og fluorid som donorer og med phosphi-
ner eller pyridin som acceptorer. To af disse kom-
plekser, et par analoge trans-dioxido komplekser
med ækvatoriale phosphiner og MoIV henholdsvis
WIV som centralatomer, viste sig at være frugtbare
udgangsmaterialer til en række nye komplekser

med een oxid-ligand og trans hertil hydroxid,
methoxid, fluorid, chlorid, bromid, iodid, thiocy-
anat eller vand. Disse komplekser giver en mulig-
hed uden fortilfælde for at sammenligne de
nævnte liganders &pi-elektron-donerende egen-
skaber.

Kemisk Laboratorium II
Laboratoriets forskningsområde dækker et bredt
udsnit af den organiske kemi: Naturstofkemi
(højere planters kemi, insektkemi og marine orga-
nismers kemi), bioorganisk kemi (kulhydratkemi
og nucleotidkemi), udvikling af stereoselektive
syntesemetoder, organisk phosphor- og selenkemi
(præparation og struktur), organisk-kemiske reak-
tionsmekanismer (kinetiske, syntetiske og teoreti-
ske metoder) samt massespektrometri (kationra-
dikaler i gasfase).

1. Marin kemi
Hovedemnet er struktur, omsætning og økologi af
sekundære metabolitter fra marine og limniske
planter og dyr. Marine metabolitter er stoffer med
betydning for samspillet mellem organismer i ha-
vet. Foruden isolering og opklaring af deres struk-
tur undersøges deres betydning for den marine
økologi, dvs. signalaktivitet, antibiotisk aktivitet,
begroningshæmmende effekt og giftighed. Grup-
pens undersøgelser koncentrerer sig især om bry-
ozoer, der vokser i tempererede områder og har
vist sig at indeholde et stort antal usædvanligt op-
byggede indolkaloider, der er betydningsfulde
også som biomimetiske objekter.

En anden del af undersøgelserne udføres inden
for BIOTEK-II programmet i samarbejde med
DTU og er koncentreret om indholdsstoffer og
økologi af marine mikroorganismer, bl.a. bakteri-
er. Det ser ud som om marine metabolitter i virke-
ligheden ofte stammer fra associerede mikroorga-
nismer og kun produceres hvis visse stimuli er til
stede i miljøet. Dette kan studeres ved kulturer i
laboratoriet og for øjeblikket undersøges, hvorle-
des produktionen af sideroforer og toxiner af-
hænger af omgivelserne. Projektet omfatter strate-
giske synteser af disse metabolitter samt receptor-
studier af deres aktivitet og deres kompleksdan-
nende egenskaber, et område der grænser op til
den biourganiske kemi.

For det tredje udføres undersøgelser i samarbej-
de med beslægtede forskningsgrupper i ind- og
udland. Etnofarmakologiske projekter med for-
skere i Mexico og Venezuela har til formål at isole-
re de aktive stoffer, der danner basis for virknin-
gen af deres naturmedicin, der anvendes i folke-
medicinen (Carsten Christophersen, Uffe Antho-
ni og Per Halfdan Nielsen).

Det naturvidenskabelige Fakultet524



2. Organisk selenkemi
Interessen for grundstoffet selen og dets organi-
ske forbindelser har i de senere år været stigende.
Dette skyldes dels opdagelsen af selens rolle som
mikronæringsstof og dels dets anvendelse i en
lang række kemiske og tekniske processer. Der er
dermed et behov for øget information om selen-
forbindelsers struktur og reaktivitet.

Det igangværende projekt består primært af
præparative undersøgelser af organiske selenfor-
bindelsers reaktivitet og reaktionsveje. I tilknyt-
ning undersøges strukturparametre for de invol-
verede forbindelser, f.eks. opnået ved 77Se NMR
spektroskopi og Røntgendiffraktion, med henblik
på at opstille struktur-reaktivitets korrelationer
(Lars Henriksen).

3. Bioorganisk kemi
Biologiske, specielt molekylærbiologiske problem-
stillinger formuleres og søges løst under anvendel-
se af organisk-kemiske metoder. En stor del af
denne forskning omhandler grundlæggende bio-
teknologiske metoder og udføres inden for Forsk-
ningscenter for Medicinsk Bioteknologi og Center
for Biomolekylær Genkendelse (Danmarks
Grundforskningsfond). Syntesemetoder til bio-
molekyler (kulhydrater, nucleosider og nucleoti-
der) og analoger hertil søges udviklet.

3.1 Nucleotidkemi (DNA- og RNA-kemi)
Fremstilling af modificerede oligonucleotider og
undersøgelse af deres biologiske virkninger, her-
under udvikling af nye potentielle antisense oli-
gonucleotider. Syntese af oligonucleotider til bio-
kemiske og biofysiske anvendelser. Syntese af mo-
dificerede mononucleotider og undersøgelse af
deres biologiske egenskaber. Syntese af funktiona-
liserbare oligonucleotider og kobling af disse til
bioaktive molekyler (O. Dahl, B. M. Dahl, U. Hen-
riksen, J. Wengel).

3.2 Kulhydratkemi
Syntese af nye kulhydratderivater, bl.a. med hen-
blik på biologiske undersøgelser. Anvendelse af
enzymer til selektive reaktioner på kulhydrater og
nucleosider. Udvikling af stereoselektive syntese-
metoder til forgrenede kulhydrater og nucleosi-
der. Udvikling af kombinatiorisk-kemiske syntese-
metoder til nye kulhydrat- og nucleosidderivater
(J. Wengel).

3.3 PNA-kemi
PNA (Peptide Nucleic Acid) er en DNA-analog,
hvor kulhydrat-phosphat-rygraden er erstattet af
en modificeret peptid-rygrad. PNA bindes stærkt
til komplementært enkeltstrenget DNA og RNA,
og også til dobbeltstrenget DNA ved strengfor-

trængning. I samarbejde med P. E. Nielsen, Insti-
tut for Medicinsk Biokemi og Genetik, Panum In-
stituttet, studeres disse nye forbindelsers mulighe-
der i biologiske anvendelser. Den kemiske forsk-
ning involverer bl.a. fremstilling af PNA med mo-
dificerede baser, modificeret rygrad, og PNA-kon-
jugater til DNA og andre biologisk aktive moleky-
ler (O. Dahl).

4. Radikalkemi i gasfase (massespektrometri)
Såvel store som små organiske og uorganiske io-
ner kan bekvemt undersøges ved hjælp af masse-
spektrometre. Her kan de isolerede ioner studeres
ved meget lave tryk, enten med henblik på analyse
og identifikation af meget små stofmængder eller
med det formål at undersøge de fysiske og kemi-
ske egenskaber. Det igangværende arbejde sigter
primært på de grundvidenskabelige aspekter af
lavmolekylære ioners kemi.

Kationradikaler – det vil sige organiske ioner
med et ulige antal elektroner – undersøges med
henblik på belysning af dels isomeriforhold og
dels forløbet af simple spaltningsreaktioner. Det
har vist sig, at mange kationsradikalers struktur i
både gasfase og opløsning afviger betydeligt fra
neutrale molekylers, hvilket spiller en stor rolle
for forståelsen af deres egenskaber. Dette er af be-
tydning, da kationradikaler spiller en stor rolle i
atmosfære- og astrokemi, og ved biologiske og
klassisk kemiske oxidationsprocesser. Undersøgel-
serne af isomeriforhold og spaltningsreaktioner
sigter på at bestemme, hvad der afgør den hastig-
hed ionerne dannes og omdannes med. Hertil be-
nyttes fortrinsvis isotopmærkede forbindelser,
både ved undersøgelser der drejer sig om ioner
dannet ved spaltnings- og omlejringsreaktioner,
og ved eksperimenter med ioner dannet ved kolli-
sioner i gasfase.

Flerladede uorganiske ioner undersøges med
henblik på at belyse metalkomplexers egenskaber
i fravær af opløsningsmidlets maskerede indflydel-
se. Liganders bindingsenergier kan bestemmes og
forløbet af ligand-substitutionsreaktioner analyse-
res. Desuden undersøges klyngeioner, bestående
af f.eks. to aminer holdt sammen af en proton.
Klyngeioners egenskaber ligner både dem, der ses
hos isolerede ioner og hos ioner i opløsning. Un-
dersøgelserne har til formål af udvikle en bedre
beskrivelse af sådanne klyngers bindingsforhold
og udvikle metoder til bestemmelse af polære mo-
lekylers syre-base egenskaber i gasfase.

Det eksperimentelle arbejde inden for ionkemi
udføres dels på Kemisk Instituts store 4-sektor in-
strument og dels på forskningsinstrumenter ved
Odense Universitet og laboratorier i Tyskland,
Frankrig, Norge og England (Gustav Bojesen,
Steen Hammerum).
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Kemisk Laboratorium III
Laboratoriets forskningsområde er fysisk kemi.
Forskningen inden for fysisk kemi foregår i prin-
cippet på tre niveauer; det molekylære niveau, det
mikroskopiske niveau og det makroskopiske ni-
veau. På det molekylære niveau er emnet det en-
kelte molekyle; beskrivelsen er kvantemekanisk el-
ler semikvantemekanisk. På det mikroskopiske ni-
veau er emnet, hvordan man ud fra de enkelte
molekylers vekselvirkning forstår de makroskopi-
ske egenskaber. På det makroskopiske niveau bru-
ger man en klassisk termodynamisk eller kontinu-
ert beskrivelse, hvor materiens molekylære opbyg-
ning i princippet er irrelevant. Alle tre områder er
repræsenteret i laboratoriets forskning, og der ar-
bejdes med både teoretiske og eksperimentelle
metoder.

Anvendelsen af EDB er vigtig inden for næsten
alle laboratoriets projekter, også de eksperimen-
telle. Igen i 1996 er der sket en betydelig opgrade-
ring af laboratoriets EDB-ressourcer.

Samarbejde med andre forskere i ind- og ud-
land er selvfølgelig et væsentligt træk ved labora-
toriets forskning. Specielt kan de rent teoretisk ar-
bejdende gruppers samarbejde med eksperimen-
telle grupper uden for Kemisk Institut fremhæves
som vigtigt.

To af de centre, som Statens naturvidenskabeli-
ge Forskningsråd oprettede i 1993-94, har en væ-
sentlig deltagelse fra laboratoriet. Det drejer sig
dels om »Center for Kaos og Turbulens Studier«
(CATS) (oprettet i 1993; se nedenfor under 2.2),
dels om »Center for Molekyldynamik og Laserke-
mi« (oprettet i 1994; se nedenfor under afsnit 1).
Det sidstnævnte center har sin ledelse placeret på
laboratoriet, idet professor Gert Due Billing er le-
der af centret.

Laboratoriets hidtidige forskningsgruppe i bio-
fysisk kemi er i 1996 blevet afviklet og aktiviteterne
flyttet til RUC og DTU. Som en kompensation for
dette tab kan det konstateres, at de biologiske og
biokemiske aspekter efterhånden står stærkt in-
den for laboratoriets øvrige grupper, jævnfør.
punkterne 1.26, 1.27, 1.29, 2.2.5, 2.2.13, 2.2.15 og
3.1 nedenfor.

Nedenfor følger en liste over de projekter, der
har været aktive i 1996, samt en mere detaljeret
beskrivelse af tre af projekterne. Ud over de anfør-
te videnskabelige medarbejdere har laboratoriets
TAP-stab ydet en væsentlig, konstruktiv indsats ved
mange af projekterne.

1. Molekylær kemisk kinetik
1.1 Uelastiske kollisioner og energitransport i to
og polyatomige molekyler.

(Gert Due Billing og V .Zenevich, Minsk, Hvi-
derusland).

1.2 Kvantemekaniske og semiklassiske beregnin-
ger på trepartikel reaktioner.

(Gert Due Billing og N. Markovic, Göteborg, V.
Zenevich).

1.3 Kvante og semi-klassiske beregninger på ion-
molekyl reaktioner på singlet og triplet fladerne af
BH2

+.
(Gert Due Billing og A. Vijay).

1.4 Evaluering af multikonfigurations Hartree me-
toden for ikke-adiabatiske systemer.

(Gert Due Billing og K. Museth).

1.5 Energitransport i He-(H2O)3 kollisioner.
(Gert Due Billing og A. Koch).

1.6 Hastighedskonstanten for dannelse af ozon på
en modificeret potentialflade.

(Gert Due Billing og A. Gross).

1.7 Energi relaksation af vandmolekylet i højt eksi-
terede vibrationstilstande.

(Gert Due Billing og G. Jolicard, Besançon,
Frankrig).

1.8 Anvendelse af »Reaction Volume« metoden til
polyatomige tre-center reaktioner.

(Gert Due Billing og A. Koch).

1.9 Test af symplektiske integrationsmetoder.
(Gert Due Billing og A. Vijay).

1.10 Ab initio beregninger af grund og eksiterede
potentialflader for CH2

+.
(Gert Due Billing og K. V. Mikkelsen og A. Vi-

jay).

1.11 Rekombinationsreaktioner.
H(D)+H(D)(ads)(H(D)2 på metaloverflade af
Cu(100).

(Gert Due Billing og B. Freiesleben og M. Cac-
ciatore).

1.12 Chemisorption og rekombination af hydro-
gen og deuterium på en Cu-overflade. Betydning
af overflade anormaliteter.

(Ebbe Christoffersen, Christian Mourier Laur-
sen).

1.13 Betydning af »Electron-hole pair« eksitation i
metaller for overflade reaktioner.

(Signe Kvist Mengel).

1.14 Laserstudier af atomare kollisioner: Kvasimo-
lekylers form og dynamik. Teori og beregninger
for ion-atom kollisioner involverende elektronisk
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eksiterede tilstande, Projektet omfatter beregnin-
ger af totale spredningstværsnit for elektron ind-
fangning og eksitation, f.eks. i Li+/Na+-Na(3s,3p)
kollisioner, nært koordineret med samtidige eks-
perimentelle studier på 3-stråle-apparaturet ved
Ørsted Laboratoriet. Et vigtigt formål er studiet af
betydningen af elektrontilstandes form og dyna-
mik belyst gennem de detaljerede »state-to-state«
reaktionstværsnit som funktion af kollisionsener-
gien.

(Svend Erik Nielsen med Nils O. Andersen og
Jens Olaf Pepke Pedersen, Ørsted Laboratoriet,
Niels Bohr Institutet).

1.15 Beregninger af differentielle sprednings-
tværsnit for elektronindfangning i H+/Li+-
Na(3s/3p) kollisioner.

(Svend Erik Nielsen og Alain Dubois, Université
Pierre et Marie Curie, Paris VI).

1.16 Teori og beregninger for kvasi-to-elektron
kollisionssystemer, specielt He+(1s) – Na(3s/3p).

(Svend Erik Nielsen og Thomas Holm Rod).

1.17 Videreudvikling af solventdelen i elektron-
struktur programmet DALTON QCP samt molecu-
lar reaction dynamics programmet RECSOL.

(K. V. Mikkelsen, T. Nymand, K. O. Sylvester-
Hvid, P.-O. Åstrand).

1.18 Elektronstruktur modeller og beregninger af
elektriske, magnetiske, strukturelle og dynamiske
molekylære egenskaber af molekyler i vakuum og
i solventer eller polymere.

(K. V. Mikkelsen, T. Nymand, K. O. Sylvester-
Hvid, P.-O. Åstrand).

1.19 Molecular dynamics simulationer af strukturel-
le og dynamiske egenskaber af væske og opløsnin-
ger.

(K. V. Mikkelsen, P.-O. Åstrand).

1.20 Kontinuum modeller og deres implemente-
ring i moderne molekylære elektroniske og nu-
kleære struktur metoder.

(K. V. Mikkelsen, K. O. Sylvester-Hvid).

1.21 Udvikling og implementering af molecular re-
action dynamics metoder for kemiske reaktioner i
opløsninger.

(K. V. Mikkelsen, T. Nymand, P.-O. Åstrand).

1.22 Kvantemekaniske modeller til bestemmelse
af equations of motion metoder for ladningsoverfør-
selsreaktioner i opløsninger.

(S. Jørgensen, K. V. Mikkelsen). 

1.23 Metoder til beregning af elektronoverførsel
koblings- elementer.

(K. V. Mikkelsen).

1.24 Metoder til undersøgelse af mulig kontrol af
ladningstransport reaktion ved eksterne elektro-
magnetiske felter.

(K. V. Mikkelsen).

1.25 Modeller for molecular quantum optics.
(K. V. Mikkelsen).

1.26 Modeller for elektrontransport i proteiner.
(K. V. Mikkelsen).

1.27 Bindingsbrydning og dannelse i biokemiske
reaktioner.

(G. D. Billing, T. Lorenzen, K. V. Mikkelsen).

1.28 SN2 reaktioner i vakuum og i opløsning.
(G. D. Billing, K. V. Mikkelsen, L. Nikolajsen, T.

Nymand).

1.29 Modeller til bestemmelse af NMR kemiske
skift i proteiner.

(K. V. Mikkelsen, P.-O. Åstrand).

1.30 Beregning af intermolekylære potentialer i
det væsentlige ud fra tæthedsfunktionaler.

(Carl Nyeland i samarbejde med J. P. Toennies,
Göttingen).

1.31 Transportkoefficienter for molekylære gas-
ser. Ud fra intermolekylære potentialer beregnes
transportkoefficienter for molekylære gasser ved
brug af klassisk dynamik eller kvantemekanisk dy-
namik. Resultaterne sammenlignes med eksperi-
menter med det formål at fastlægge intermoleky-
lære potentialer og for at sammenligne med ab ini-
tio resultater.

(Carl Nyeland).

1.32 En model for kemiske rekombinationsreakti-
oner, hvor trelegeme kollisioner behandles som
stokastiske, konsekutive tolegeme kollisioner.

(Carl Nyeland).

1.33 Opstilling af en potentiale-model for van der
Waals komplekset Ar-H2O og andre inert gas ato-
mers vekselvirkning med små molekyler.

(Carl Nyeland og Anne Grethe Pedersen).

1.34 Bestemmelse af diffusionskonstanter for
overfladediffusion ud fra potentialer mellem iner-
te gasatomer og metaloverflader.

(Carl Nyeland og Lasse Rasmussen).
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1.35 Små molekyler i intense laserfelter.
(Mette Machholm).

2. Kemisk kinetik
2.1 Undersøgelse af Smoluchowski’s koagulations-
ligning.

(Ole J. Heilmann og Thor A. Bak).

2.2 Dynamiske strukturer i kemiske reaktions-
systemer.

Der studeres komplekse kemiske reaktionssyste-
mer og reaktionsdiffusionssystemer. Under tidsud-
viklingen af reaktionsdiffusionssystemer kan der
spontant opstå rumlige strukturer: Stationære
mønstre (Turing strukturer), stabile kemiske bøl-
ger, som udbreder sig gennem mediet, eller ure-
gelmæssige rumlige koncentrationsvariationer
(kemisk turbulens). Alle disse rumlige strukturer
kan direkte iagttages.

2.2.1 I lukkede kemiske reaktionssystemer er ved-
varende koncentrationssvingninger umulige, men
i eksperimenter med Belousov-Zhabotinsky reakti-
onen har vi set følger af svingningstyper, hvor hver
type i et begrænset tidsinterval til forveksling lig-
ner de simple eller sammensatte periodiske sving-
ninger, man ellers kun kender fra åbne systemer.
De observerede fænomener har ikke kunnet for-
klares ved at antage, at et stof langsomt forbruges
og derfor fungerer som en langsomt varierende
ydre parameter, og vi arbejder med at udvikle en
ny type modeller for kemiske reaktioner, hvor de
langsomme variationer i stedet beskrives ved
svingningsparametre som amplitude eller modu-
lationsdybde.

(Preben Graae Sørensen og Finn Hynne).

2.2.2 For Belousov-Zhabotinsky reaktionen har vi
ud fra den klassiske tre-dimensionale Oregonator
model udviklet en realistisk fire-dimensional mo-
del, som både beskriver den Hopf bifurkation og
den periodefordoblingsbifurkation, vi har set eks-
perimentelt. Udover periodefordoblingen viser
modellen også torusbifurkationer, som vi endnu
ikke har set i eksperimenterne. Ved hjælp af en sy-
stematisk undersøgelse af torusbifurkationer i mo-
dellen håber vi på at finde et eksperimentelt ar-
bejdspunkt med torussvingninger, som kan under-
søges eksperimentelt med quenchingperturbatio-
ner.

(Lykke Hashøj, Preben Graae Sørensen og Finn
Hynne).

2.2.3 Eksperimentelt bestemte quenchingparame-
tre for permanganat-hydroxylamin reaktionen
bruges til at finde en realistisk kinetisk model for
denne komplicerede oscillerende reaktion. Dette

indbefatter fastlæggelse af de vigtigste delreaktio-
ner af mekanismen og bestemmelse af et optimalt
sæt hastighedskonstanter for denne.

(Finn Hynne, Arpad Nagy og Preben Graae
Sørensen).

2.2.4 Det observerede oscillationsmønster i Belou-
sov-Zhabotinsky reaktionen afhænger meget af
koncentrationen af svovlsyre. Det er blevet påvist,
at denne afhængighed ikke alene kan forklares ud
fra ændringer i pH, men at sulfatkoncentrationen
har en mindst lige så stor indflydelse på oscillati-
onsmønstret. 

(Jichang Wang, Finn Hynne, Preben Graae
Sørensen).

2.2.5 Glykolysereaktionen undersøges eksperi-
mentelt på ekstrakter fra gærceller. Vi har udviklet
en effektiv metode til fremstilling af ekstrakter og
fundet forsøgsbetingelser, hvor svingninger kan
opretholdes i meget lang tid. Vi leder nu efter
Hopf bifurkationer, som vil muliggøre en quen-
chinganalyse af glykolysen. Samtidigt simuleres
glykolysen med kinetiske modeller med henblik
på at fremskaffe et grundlag for at opklare meka-
nismen gennem de resultater, som vi håber at få
fra eksperimenterne.

(Mette Hoffmann, Miroslava Smrcinova, Keld
Nielsen, Preben Graae Sørensen og Finn Hynne).

2.2.6 Undersøgelse af koncentrationssvingninger-
ne i et BZ system hvor Ce og Rutheniumbipyridyl
samtidigt fungerer som katalysatorer.

(Henrik Skødt, Preben Graae Sørensen og Finn
Hynne).

2.2.7 En periodisk perturberet kemisk reaktion
studeres eksperimentelt og teoretisk nær en Hopf-
bifurkation for det uperturberede system. Syste-
met udviser kaos såvel som komplekse periodiske
og kvasiperiodiske svingninger. Teoretisk kan sy-
stemet beskrives analytisk bl.a. ved en simpel Poin-
careafbiedning.

(Rikke Breiner, Finn Hynne, Preben Graae
Sørensen og Ricardo Chacon).

2.2.8 Undersøgelsen af geometrien af stabile og
ustabile mangfoldigheder for en ustabil grænse-
cyklus opstået ved en periode fordobling er blevet
afsluttet.

(Jichang Wang, Finn Hynne og Preben Graae
Sørensen).

2.2.9 Undersøgelsen af indvirkningen af om-
røringshastigheden på oscillationsmønsteret i et
lukket Belousov-Zhabotinsky reaktionssystem i
kontakt med atmosfærisk luft er blevet afsluttet.
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(Jichang Wang, Preben Graae Sørensen og Finn
Hynne).

2.2.10 Undersøgelsen af den Rutheniumbipyridyl-
katalyserede Belousov-Zhabotinsky reaktion ved
quenching med lys er blevet afsluttet.

(Thomas Lorenzen, Preben Graae Sørensen og
Finn Hynne).

2.2.11 Kemiske reaktioner, der forløber uden om-
røring, kan udvikle bølger, hvor koncentrationer-
ne af de reagerende stoffer varierer i tid og rum.
Sådanne systemer kan beskrives ved en reaktions-
diffusionsligning for koncentrationsvektoren. Da
koncentrationsrummets dimension ofte er høj, er
denne partielle differentialligning ganske kompli-
ceret. I nærheden af en Hopf bifurkation kan den
imidlertid reduceres til en skalar ligning i en kom-
pleks amplitude af lokale svingninger. Denne lig-
ning er bestemt ved parametre, som kan findes
eksperimentelt med metoder, som er blevet udvik-
let ved laboratoriet. Gyldighedsområdet for den
komplekse Ginzburg-Landau ligning er blevet un-
dersøgt numerisk.

For systemer med langsomme reaktioner vil
Ginzburg-Landau ligningen ofte kun kunne an-
vendes så tæt på Hopf bifurkationen, at den ikke
er praktisk brugbar. Vi har udviklet en metode til
at finde generaliserede amplitudeligninger gæl-
dende ved mere generelle bifurkationer. Metoden
er blevet benyttet til at opstille en generaliseret
Ginzburg-Landau ligning for svingende systemer
med en langsom transient bevægelse mod sving-
ningsplanen (i koncentrationsrummet). Numeri-
ske sammenligninger med tilsvarende reaktions-
diffusionsligninger viser, at den nye ligning giver
en langt bedre beskrivelse af kemiske bølger og
kemisk turbulens for Belousov-Zhabotinsky reak-
tionen.

(Mads Ipsen, Finn Hynne og Preben Graae
Sørensen).

2.2.12 Opstillingen til undersøgelse af bølger i
den ruthenium-bipyridyl katalyserede Belousov-
Zhabotinsky reaktion er blevet udbygget og for-
bedret med nyt kamera og lyskilde. Algoritmer til
udlæsning af mønsterparametre fra de optagne
billeder er blevet udviklet. Apparaturet er blevet
anvendt til at sammenligne kemiske bølger i tynde
lag med koncentrationsvingninger i et omrørt sy-
stem. Endvidere er der foretaget eksperimenter
med BZ bølger i silikagel som er sammenlignet
med bølger i tilsvarende gelfrit system.

(Flemming G. Jensen, Preben Graae Sørensen
og Finn Hynne).

2.2.13 Biokybernetik. Biokemiske kontrolsyste-

mers dynamik specielt i modeller for tidlig biolo-
gisk morphogenese (Tribolium, Drosophila).

(Axel Hunding).

2.2.14 Selvorganisering og adaptation i netværk af
konkurrerende makromolekyler.

(Robin Engelhardt og Axel Hunding).

2.2.15 Indflydelsen af subunits i allosteriske enzy-
mer på fænomener som grænsecyklusoscillationer
og kemisk kaos.

(Mads Kærn og Axel Hunding).

3. Statistiske og deterministiske modeller for
makroskopiske systemer
3.1 Monolag og dobbeltlags struktur og dynamik.
I projektet analyseres monolag og dobbeltlag af
organiske kædemolekyler med henblik på at be-
stemme deres struktur og dynamiske opførsel,
herunder deres samspil med enzymer.

(G. Peters, S. Toxværd).

3.2 Rheologiske analyser af bl.a. organiske væsker
ved hjælp af MD-algoritmer for konstant shear.
Specielt har vi analyseret faseseparation i systemer
med shear.

(P. Padilla og S. Toxværd).

3.3 Ikke-ligevægts statistisk mekanik og tidsudvik-
lingen i fysisk kemiske systemer. Ved hjælp af Mo-
lecular Dynamics (MD) simuleringer og non-equi-
librium statistisk mekaniske modeller analyseres
udviklingen i komplekse systemer. Analyserne har
i indeværende år omfattet følgende systemer: Fa-
seadskillelse i multikomponent blandinger i film
og tredimensionale systemer. Faseadskillelse i sy-
stemer med kemiske reaktioner samt oscillerende
kemiske reaktioner.

(Søren Toxværd og P. Padilla, Enrique Velasco,
University of Southampton, UK, Juan J. Morales,
University Extramadure, Spanien, Ole Mouritsen,
DTU, Mohamed Laradji, McGill, Canada, Ken-
neth Geisshirt og Eigil Præstgaard, RUC, og Mar-
tin Zuckermann, McGill, Canada).

3.4 Computersimuleringsalgoritmer.
(Søren Toxværd og Paz Padilla, Oscar Plata,

University of Santiago, Spanien).

3.5 Modellering af fluide interfaser.
(Søren Toxværd og Paz Padilla, Jan Stecki, Po-

lish Academy of Science, Warsaw, Polen).

Kemisk Laboratorium IV
Den forskning der foregår ved laboratoriet, udgør
et bredt spektrum af det fysisk-kemiske emneom-
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råde og omfatter både teoretiske og eksperimen-
telle projekter.

De teoretiske projekter omfatter grundlæggen-
de kvantekemisk arbejde og kvantekemiske bereg-
ninger af molekylære egenskaber. I tilknytning til
dette forskningsarbejde foregår der en betydelig
udvikling af programmel.

Den eksperimentelle forskning, hvis resultater
er baseret på synteser og på analyse og fortolkning
af fysisk-kemiske målinger, omfatter enzymkemi-
ske undersøgelser, studiet af den geometriske og
den elektroniske struktur af faste stoffers overfla-
der og disses reaktivitet, studiet af elektroniske
overgange samt strukturkemiske undersøgelser
ved Røntgendiffraktion.

Laboratoriet samarbejder med forskere ved en
række udenlandske og danske forskningsinstituti-
oner samt med danske industrivirksomheder. I det
følgende er den videnskabelige aktivitet beskrevet
ved stikord, og et enkelt af forskningsområderne
er behandlet mere udførligt.

1. Kvantekemi
Det kvantekemiske forskningsarbejde ved labora-
toriet tog sin begyndelse ved dr.phil. Carl Johan
Ballhausens udnævnelse til professor i Fysisk Kemi
i 1959. Arbejdet var i de første år centreret om-
kring teorien for overgangsmetalkompleksernes
elektroniske spektre og magnetiske egenskaber i
nær tilknytning til eksperimentelle studier. Dette
skete i frugtbart samarbejde med en lang række
såvel yngre som senior udenlandske forskere. Ar-
bejdet inddrog i stigende grad kvantekemiske be-
regninger af molekylers elektronstruktur og egen-
skaber i bredere forstand, og udviklingen i elek-
tronisk databehandling har de forløbne år tilladt
behandlingen af langt mere komplicerede kemi-
ske problemstillinger end man kunne drømme
om i slutningen af halvtredserne. I årenes løb er
den faste videnskabelige stab indenfor området
blevet udvidet, samtidig med at det nære interna-
tionale samarbejde er blevet fastholdt og videre-
udviklet. Siden 1980 har kvantekemigruppen ved
laboratoriet bestået af lektor John S. Avery, profes-
sor C. J. Ballhausen, docent Aage E. Hansen og
lektor Sten Rettrup; Ph.D. Stephan P. A. Sauer er
1. december 1996 blevet ansat som adjunkt med
tiltræden 1. februar 1997. C. J. Ballhausen fyldte
70 år i foråret 1996, og fratrådte derfor stillingen
som professor. I det forløbne år har kvantekemi-
gruppen arbejdet med følgende delprojekter: 

1.1 Hypersfæriske kuglefladefunktioner i im-
pulsbeskrivelsen af kvanteteori 
Fock’s impulsrums løsning for hydrogenlignende
atomer kan anvendes som basis til at løse andre
problemer i kvantekemi og faststofteori. Disse løs-

ninger kan repræsenteres af hypersfæriske kugle-
fladefunktioner, som findes ved hjælp af den så-
kaldte Fock transformation, hvor impulsrummet
projiceres over på en hyperkugle. Formalismen til-
lader, at der findes løsninger til Schrödinger-lig-
ningen for ladede partikler, der bevæger sig i et
mange-center potential. Metoden (som oprinde-
ligt blev udviklet af T.-I. Shibuya and C. E. Wulf-
man) er blevet videreudviklet af vores gruppe (J.
Avery, F. Antonsen, T. B. Hansen og M. Wang) så-
ledes at løsninger nu både kan findes for Cou-
lomb- og ikke-Coulombpotentialer, i molekyler og
i krystallinske faststoffer. Metoden er også blevet
udvidet til at omfatte mange-center potentialer in-
deholdende både tiltrækkende og frastødende
ladninger. Forbedrede metoder til evalueringen af
matrixelementer er blevet udviklet og implemen-
teret. Dette projekt involverer samarbejde med
prof. Vincenzo Aquilanti og dr. Cecilia Coletti, Di-
partmento di Chimica, Universitá degli Studi di
Perugia, Perugia, Italien, som begge for nylig har
gæstet vores laboratorium.

1.2 Flerpartikel Sturmian basisfunktioner
Sturmian basisfunktioner er (bredt defineret)
løsninger til Schrödinger-ligningen for et let løse-
ligt potential, V0(x), hvor potentialet er vægtet
med en faktor valgt således, at alle funktioner i
mængden svarer til den samme energi, uafhæn-
gigt af deres kvantetal. Sådanne basissæt er kom-
plette, hvorved inddragelse af kontinuum undgås.
I samarbejde med prof. V. Aquilante, Universitetet
i Perugia og prof. Dudley R. Herschbach, Harvard
University, har vores gruppe (J. Avery, T. B. Han-
sen, J. Loeser og W. Bian) udvidet begrebet om
Sturmian basissæt til også at omfatte flerpartikel
Sturmians. Når Schrödinger-ligningen for et fler-
partikel system er løst ved hjælp af disse basisfunk-
tioner, forsvinder leddet med den kinetiske energi
fra sekularligningen. Vælges V0(x) som det fakti-
ske eksterne potential, som et system af N elektro-
ner oplever, opnås konvergens hurtigt (J. Avery).
Anvendes flerelektron Sturmians, så opnås samti-
digt den specielle egenskab, at orbitaleksponen-
terne er optimerede. Flerelektron Sturmian-be-
skrivelsen til direkte løsning af Schrödinger-lig-
ningen, har mange fordele i forhold til den kon-
ventionelle SCF-CI metode til beregning af elek-
tronstruktur – og kan eventuelt erstatte den.

1.3 Dimensional scaling
»Dimensional scaling« tilgangen til kvantedynami-
ske korrelationer er blevet studeret af J. Avery, i
samarbejde med prof. Dudley Herschbach
(Harvard), prof. Osvaldo Goscinski (Uppsala) og
prof. J. Loeser (Oregon State University). Dette
var emnet på en international workshop afholdt
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på H. C. Ørsted Institutet i 1991, og en bog med
de skriftlige bidrag til denne er blevet udgivet.

1.4 Ab-initio beregning af molekylære elektroni-
ske spektre og Circular Dichroisme samt af NMR
skærmningstensorer
Molekylære egenskaber kan i dag beregnes med
en nøjagtighed som for mange molekyltyper er
sammenlignelig med eksperimentelle data, og
styrken ved ab-initio metoder er at disse tillader
opstillingen af et teoretisk begrundet hierarki af
metoder af stigende nøjagtighed. En beregnings-
mæssig angrebsvinkel giver blandt andet mulig-
hed for systematiske studier af sammenhængen
mellem egenskaber og struktur, samt for studiet af
molekylære egenskaber som er vanskeligt tilgæn-
gelige, eller i øjeblikket utilgængelige, for eksperi-
mentelle undersøgelser. Arbejdet vedrørende be-
regning af elektroniske overgange har specielt
omhandlet den cirkulære dichroisme af orientere-
de molekyler (T. B. Pedersen, Kemisk Institut,
AaU, og Aa. E. Hansen). Den tilsvarende eksperi-
mentelle bestemmelse begrænses af muligheder-
ne for at orientere molekylerne i en fase som ikke
i sig selv bidrager til de optiske egenskaber. Arbej-
det vedrørende beregning af NMR skærmnings-
tensorer har omfattet et studium af skærmningen
i aromatiske systemer specielt med henblik på en
analyse af ringstrøms-modellen (M. Bilde, Risø, og
Aa. E. Hansen), et studium af skærmningsforhol-
dene i »transition states« (Morten Østergaard
Jensen og Aa. E. Hansen), samt af den antisymme-
triske komponent af skærmningstensoren for ker-
ner i en lavsymmetriposition (Jan Markussen og
Aa. E. Hansen). Skærmningen i et »transition sta-
te« kan ikke bestemmes eksperimentelt men den
beregnede skærmningskarakter kan bidrage til
klassifikation som f.eks. aromatisk/ikke-aromatisk.
Den antisymmetriske skærmningskomponent kan
i øjeblikket kun estimeres indirekte, og dens ten-
sorelementer er ikke eksperimentelt tilgængelige.
Herudover er der udført beregninger af NMR
skærmningsforhold i peptider af proteiner med
henblik på fortolkning af ladnings- og dipolære-ef-
fekter (Poul Erik Hansen og Jens Abildgaard,
RUC, samt Aa. E. Hansen). De ovennævnte bereg-
ninger er udført med ab-initio programpakken
»Program RPAC, Molecular Properties Package«,
som er under stadig videreudvikling (Morten
Østergaard Jensen; T. B. Pedersen, Kemisk Insti-
tut, AaU; K. L. Bak, Uni-C, Aa. E. Hansen). 

1.5 Grafiske metoder til afbildning af moleky-
lære elektromagnetiske egenskaber
Grafiske metoder kan bidrage med en indsigt som
kan være vanskelig at uddrage direkte fra de nu-
meriske resultater som opnås ved kvantekemiske

beregninger, og kan bidrage til fortolkning og
analyse af sådanne resultater. I nærværende rap-
porteringsperiode har arbejdet inden for dette
område omfattet videreudvikling af afbildnings-
metoder for spektrale differens- eller overgangs-
tætheder, samt for molekylære tensoregenskaber.
Afbildninger af spektrale differens- eller over-
gangs-tætheder giver en umiddelbar anskuelig
forståelse af den effektive chromophor for en
elektronisk overgang i et stort molekyle, og illu-
strerer samtidig intensitetsforhold og polarisering
(K. L. Bak, Uni-C, og Aa. E. Hansen). Afbildning
af molekylære tensoregenskaber illustrerer ret-
ningsafhængigheden i forhold til molekylstruktu-
ren for en række molekylære elektromagnetiske
responsegenskaber, herunder NMR skærmnings-
tensoren, magnetisabilitets og polarisabilitets ten-
sorerne, samt rotationsstyrketensorer som bestem-
mer cirkulær dichroisme af elektroniske overgan-
ge i orienterede molekyler (K. V. Mikkelsen, Ke-
misk Laboratorium III, KU; K. L. Bak, Uni-C; T. B.
Pedersen, Kemisk Institut, AaU, og Aa. E. Han-
sen). Vi har specielt anvendt sådanne afbildninger
til at illustrere forskellen mellem NMR skærm-
ning, magnetisabilitet og polarisabilitet for et mo-
lekyle i gasfase og i solvatiseret form (K. V. Mikkel-
sen, Kemisk Laboratorium III, KU; K. L. Bak, Uni-
C, og Aa. E. Hansen). De herunder udviklede gra-
fiske metoder er implementeret i ab-initio pro-
grampakken »Program RPAC, Molecular Proper-
ties Package« (K.L. Bak, Uni-C, og Aa.E. Hansen).

1.6 Modificerede orbitaler
Langt hovedparten af alle kvantekemiske bereg-
ninger af molekylære egenskaber tager udgangs-
punkt i et sæt molekylorbitaler, som bestemmes
ved hjælp af variationsmetoden. Imidlertid er mo-
lekylorbitalerne ofte ikke entydigt bestemt ved en
sådan metode. I projektet har vi søgt at udnytte
denne valgfrihed til at bestemme orbitaler, som er
mere velegnede end de såkaldte kanoniske til at
inkludere den dynamiske elektronkorrelation i
beregning af molekylære egenskaber. Specielt
med henblik på beregning af molekylære polarisa-
biliteter og to-foton overgangstensorer er der un-
dersøgt en metode til bestemmelse af »gearede«
virtuelle orbitaler fra HF (Hartree-Fock) bereg-
ninger, som har vist sig særdeles velegnede til så-
danne studier. I samarbejde med professor Paolo
Palmieri og Riccardo Tarroni (Università di Bo-
logna, Italien) samt Alexander O. Mitrushenkov
(St. Petersburg University, Rusland) er tilsvarende
studier blevet foretaget på basis af MCSCF (Multi
Configuration Self-Consistent Field) orbitaler i
forbindelse med beregning af andre spektroskopi-
ske egenskaber. Alternative valg af besatte orbita-
ler i forbindelse med HF-beregninger er ligeledes
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blevet undersøgt (T. la Cour Jansen, M. Kjellander
og S. Rettrup).

1.7 Spin-fri kvantekemi
Beregning af matrixelementer imellem spin-til-
passede mange-elektron tilstande har i en årrække
påkaldt sig betydelig international interesse, idet
bestemmelsen af sådanne matrixelementer re-
præsenterer en central del i kvantekemiske ab ini-
tio-beregninger, der inkluderer elektroniske kor-
relationseffekter. I nærværende projekt er der ble-
vet udviklet generelle udtryk for matrixelementer-
ne under anvendelse af karakteroperatorerne for
den symmetriske gruppe, som ikke involverer det
klassiske N!-problem. Samtidig er der i samarbej-
de med Professor C. R. Sarma (Indian Institute of
Technology, Bombay, Indien) blevet udviklet en
algoritme, som muliggør en veldefineret leksiko-
grafisk ordning af de nødvendige karakterer. I
samarbejde med Dr. David Cooper (Liverpool
University, England) er metoden blevet imple-
menteret i et eksisterende program til udførelse af
valensbindingsberegninger på molekylære syste-
mer og vist sig at være betydeligt mere effektiv end
hidtidigt anvendte metoder. I tilknytning til pro-
jektet er der i samarbejde med Professor Ruben
Pauncz (Israel Institute of Technology, Haifa, Isra-
el) blevet udviklet metoder til grafisk repræsenta-
tion af spin-funktioner og effektive algoritmer til
beregning af de tilhørende repræsentationsmatri-
cer (B. Friis-Jensen og S. Rettrup).

2. Spektroskopi på elektroniske overgange
Udvikling af fotoakustisk udstyr og for tiden må-
ling af fotoakustiske spektre på nikkel- og kobolt-
komplekser m.m. Optiske målinger på organiske
molekyler i havvand med henblik på optisk karak-
terisering af oprindelse m.m. (I. Trabjerg).

3. Overfladekemi for faste stoffer (en udførlig
omtale findes i årbogen for 1995)
Adsorption af ultratynde klynger og atomare lag
af metalpartikler og af småmolekylære gasser samt
coadsorption af metal og gas på metaloxid krystal-
overflader; elektronisk og 2D krystallografisk
struktur ved Auger-, energitabs-, totalstrøms- og
(lokal såvel som synkrotronstrålebaseret) photo-
elektronspektroskopi, molekylstråleepitaksi, scan-
ning tunnel mikroskopi, samt lavenergi-elektron-
diffraktion og photoelektrondiffraktion. Adsorpti-
on/desorption af aktive gasser på metaloxid og
metalphosphid krystaloverflader. Der har i år
været arbejdet med systemerne TiO2, Cu/TiO2,
CO2/Na/TiO2, &alpha-Fe2O3, Cu/&alpha-Fe2O3,
CO2/Na/Fe304/&alpha-Fe2O3, CuO/Cu/SnO2,
CO/Cu/ZnO, CoO og InP (Preben Juul Møller).

4. Proteinkrystallografi
Struktur/funktionsrelationer for allergenerne fra
birkepollen og græspollen. Trekløverpeptiders
vekselvirkninger med mucin glycoproteiner.
Strukturbestemmelser af mutanter af planteper-
oxidaser og deres komplekser med substratmole-
kyler. Strukturelle studier af såvel nativt glucoamy-
lase fra aspergillus niger, som mutanter af samme.
Strukturundersøgelser af mutanter af pyruvatki-
naser (M. Gajhede).

5. Enzymkemi
Forskningen i enzymkemigruppen samler sig om
reaktionskinetiske og termodynamiske under-
søgelser af enzymer og enzymsystemer. Under-
søgelserne bidrager sammen med anden kemisk
og molekylær biologisk forskning til klarlæggelse
af enzymers struktur og funktion, hvor mutanter
fremstillet ved genetisk engineering spiller en
større og større rolle (U. Christensen).

6. Sine Larsens forskningsaktiviteter er henlagt
til Center for Krystallografiske Undersøgelser

Kemisk Laboratorium V

1. Generelt
Laboratoriets fagområde er molekylspektroskopi
– det vil sige studier af molekylers vekselvirkning
med elektromagnetisk stråling (lys).

Forskningen på Kemisk Laboratorium V tjener
til at udvikle molekylspektroskopien teoretisk og
eksperimentelt og dermed dens generelle anven-
delighed. De enkelte forskningsprojekter er knyt-
tet til specielle anvendelser, især med det grundvi-
denskabelige formål at studere molekylers struk-
tur, deres bevægelsesformer, samt indbyrdes vek-
selvirkning.

Molekylspektroskopiske metoder har i årtier
været et værdsat hjælpemiddel til analytiske for-
mål, men anvendes i stigende omfang indenfor en
række nye fagområder til detaljerede studier af
stoffers egenskaber og af kemiske processer. Det
er således karakteristisk, at molekylspektroskopi-
ske metoder vinder indpas inden for bioteknologi-
ske, medicinske, miljøkemiske og atmosfærekemi-
ske områder.

Laboratoriet råder over apparatur til optagelse
af mikrobølge(MW)spektre, infrarød-(IR)-spek-
tre, synlige spektre, Raman-spektre samt kerne-
magnetisk resonans-(NMR)-spektre. Takket være
en række store eksterne bevillinger de seneste år
er laboratoriets apparaturbestand helt moderne
og på højde med de bedste laboratorier i udlan-
det.

Parallelt med de eksperimentelle undersøgelser
arbejdes der teoretisk på at videreudvikle matema-
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tiske modeller, som kan simulere molekylernes
opførsel under de forskellige strålingspåvirknin-
ger, der modsvarer de eksperimentelle betingel-
ser. Laboratoriet opretholder en bred kontakt til
udenlandske forskere samt danske virksomheder
og offentlige institutioner, der anvender spektro-
skopi.

2. NMR-spektroskopi

2.1 NMR-spektroskopiske studier af proteiners
struktur og funktion
Små proteiner og polypeptiders struktur og dyna-
mik kan i dag bestemmes ved hjælp af NMR-spek-
troskopi. På grund af de komplicerede NMR-
spektre af sådanne forbindelser må der anvendes
avancerede metoder, først og fremmest multi-di-
mensional NMR-spektroskopi, specifikke isotop-
mærkninger og avancerede computerbaserede
analysemetoder (f.eks. Linear Prediction og Ma-
ximum Entropy Method). Studierne omfatter
dels videreudvikling af disse metoder, dels under-
søgelse af konkrete proteiners struktur og dyna-
mik bl.a. med det formål at klarlægge sammen-
hænge mellem protein-molekylernes struktur og
funktion. Af konkrete proteiner, der studeres,
kan nævnes insulin, humant væksthormon og
plastocyanin.

(J. J. Led, G. O. Sørensen, S. Kristensen, Peter
Howe, A. M. Munk Jørgensen, Morten Dahl
Sørensen, Ma Lixin, Chang Xiaoqing og Tang Ya-
lin i samarbejde med Jens Ulstrup, DTU, Forsk-
nings- og Udviklingsafdelingen ved NOVO Nor-
disk A/S og Department of Pharmaceut. Chem.
University of California, San Francisco, USA).

2.2 NMR-spektroskopiske studier af små moleky-
lers bevægelse
Små molekylers bevægelse i væskefasen, kan be-
stemmes udfra relaksationsmålinger af 13C, 14N og
D. Rotationsdiffusionskonstanternes størrelse og
retning kan således bestemmes i små plane mole-
kyler, som f.eks. thiazol og isoxazol. Undersøges
bevægelsernes afhængighed af temperatur og
koncentration kan man yderligere få oplysninger
om molekylernes indbyrdes vekselvirkninger.
(E. Jonas. Pedersen).

3. NMR-bestemmelse af diffusion
3.1 Ved hjælp af rumligt opløst NMR-spektrosko-
pi, kan man få oplysninger om den translatoriske
bevægelse af molekyler i væskefasen. F.eks. under-
søges diffusionsbevægelser af stoffer og ioner i
svovlsyre i forbindelse med atmosfærekemiske stu-
dier.

(Th. Pedersen, E. Jonas Pedersen).

4. Vibrationsspektroskopi af væsker og faste stof-
fer (kondenseret fase)
I væsker og faste stoffer er vekselvirkningen mel-
lem molekylerne indbyrdes meget kraftige på
grund af den meget lille afstand mellem moleky-
lerne (i forhold til i gasfase). Denne vekselvirk-
ning kan studeres ved hjælp af vibrationsspektro-
skopi (IR- og Raman-spektroskopi), som netop er
velegnet til studier af korttids vekselvirkninger
(hurtig dynamik). Laboratoriet har specielt bidra-
get med udviklingen af den såkaldte R(&nu)-
funktion, der er meget vigtig ved en sammenlig-
ning mellem IR- og Raman-spektre i det lavfre-
kvente område. Overførsel af energi i systemer af
biologisk interesse undersøges. Denne hurtige dy-
namik kan have betydning for biomolekylær gen-
kendelse og udveksling af information på et mole-
kylært niveau (specielt proteiner).

Ramanspektroskopi i det nære infrarøde områ-
de anvendes til diagnose af kræft og andre syg-
domme i hud fra mus og mennesker. Denne me-
tode bliver også anvendt ved studier af både in-
tercalerende forbindelser ved meget lave koncen-
trationer (SERS) og katalysatorers virkemåder. 

Nedenfor nævnes nogle eksempler på projek-
ter, der arbejdes på p.t.

(D. H. Christenen og O. Faurskov Nielsen).
Samarbejdspartnere er nævnt i parentes.

4.1 R(&nu)-repræsentationen (M. Brooker (Me-
morial University, St. John’s Canada) og T. Perova,
Russian Academy of Science, St. Petersborg,
Rusland).

4.2 Undersøgelse af bindingmåder for intercale-
rende forbindelser (J. Aubard, Université Paris
VII, Paris, M. Nissum og P. W. Jensen, Odense Uni-
versitet og G. O. Sørensen).

4.3 Intermolekylære vekselvirkninger i moleky-
lære væsker uden dipolmoment (M. Besnard, Bor-
deaux, Frankrig og J. Yarwood, Sheffield og V.
Shelley, Durham, England).

4.4 FT-Raman spektroskopi anvendt ved »monito-
rering« af fastfasepeptidsyntese (A. Holm. B. Due
Larsen, KVL).

4.5 Overfladestudier af katalysatorer med henblik
på deres virkemåde (N. Topsøe, Y. Chen, P. Zeu-
then, H. Topsøe A/S).

4.6 Energioverførsel og hurtig dynamiks betyd-
ning for molekylær genkendelse i molekyler af
biologisk interesse. Specielt undersøges kollektive
vibrationer i amider (proteiner) samt vibrations-
bevægelser, der kan være af betydning for dannel-
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se og brydning af hydrogenbindinger i proteiner
og nukleinsyrer.

4.7 Ramanspektroskopi som diagnostisk metode
til hudkræft og andre hudsygdomme.

(M. Gniadecka og H. C. Wulf, Dermatologisk
Afd., Bispebjerg Hospital).

4.8 Vandige opløsninger af salte.
(F. Rull, Valladolid, Spanien).

4.9 Proteiners konformationsforhold undersøgt
ved Ramanspektroskopi.

(S. Høime Hansen, NOVO-Nordisk A/S).

5. Højtopløst spektroskopi på gasser
I gasfasen er den gennemsnitlige afstand mellem
molekylerne normalt mange gange større end i
væsker og faste stoffer. Det medfører, at molekyler
i gasfase giver anledning til meget »skarpe« ab-
sorptionslinier, der i dag kan bestemmes med me-
get stor præcision.

5.1 FT-IR spektroskopi
Der arbejdes p.t. med følgende områder:

a) Studier af små molekylers struktur og
indre dynamik (samarbejde med Kemisk Institut,
Aarhus Universitet).

b) Studier af trykinduceret linieforbredning
og frekvensskift for små molekyler af atmosfæreke-
misk interesse. Arbejdet har betydning for kvanti-
tative gasfase målinger. Endvidere er området af
betydning for studier af intermolekylær vekselvirk-
ning.

(F. M. Nicolaisen).

5.2 Mikrobølgespektroskopi
Laboratoriet råder som det eneste i Danmark over
faciliteter til nøjagtig måling af molekylers absorp-
tion af mikrobølgestråling. Der arbejdes med føl-
gende emner:

a) Studier af indre rotation og inversion.
Der arbejdes eksperimentelt såvel som med udvik-
ling af teoretiske modeller og computerprogram-
mer.

b) Bestemmelse af molekylstruktur og konfor-
mation i gasfase.

(Th. Pedersen, N. Wessel Larsen, og G. O.
Sørensen).

6. Atmosfærekemi
Blandt andet takket være støtte fra Statens natur-
videnskabelige Forskningsråd arbejdes der med at
udnytte laboratoriets ekspertise med gasfasespek-
troskopi indenfor områder af betydning for atmo-
sfærefysik og -kemi.

a) Studier af ozons dannelsesmekanismer stude-
ret ved hjælp af mikrobølge- og IR-spektroskopi.

b) Spektroskopiske studier af ozons kemi i
gasfase.

c) Studier af atmosfæriske molekylers infrarøde
spektre med henblik på identifikationsformål
samt vurdering af drivhuspotentiale.

(N. Wessel Larsen, F. M. Nicolaisen og Th. Pe-
dersen).

d) Studier af svovlsyreblandinger ved lav tempe-
ratur med henblik på bestemmelse af diffusionse-
genskaber og kemiske egenskaber af den strato-
sfæriske aerosol. Et EU-støttet samarbejdsprojekt
(LAMDCS).

(Th. Pedersen, O. Faurskov Nielsen og E. Jonas
Pedersen).

Der samarbejdes indenfor en tværfaglig forsker-
gruppe – Atmosfæregruppen – med forskere fra
Dansk Institut for Fundamental Metrologi, Afde-
ling for Populationsbiologi (Københavns Universi-
tet), Kemisk Institut (Odense Universitet) og Sek-
tionen for Kemisk Reaktivitet (Forskningscenter
Risø).

Endvidere samarbejdes med Department of
Chemistry, York, England, Kemisk Institut (Uni-
versitetet i Oslo) og Kemicentrum (Universitetet i
Lund).

Symbion Afdeling:
Kemisk Instituts afdeling i Forskerbyen Symbion
omfatter 8 VIP’er (7 lektorer og 1 adjunkt) og 4
TAP’er (heraf én i en fondslønnet halvtidsstilling
og én i en fast halvtidsstilling plus en fondslønnet
halvtidsstilling); 2 VIP’er og de fondslønnede
TAP’er er tilknyttet forskningsgruppen CISMI
(Centre for Interdisciplinary Studies of Molecular
Interactions). Hertil kommer ca. 30 specialestude-
rende, Ph.D.-studerende og udenlandske gæste-
forskere. Én VIP, der tidligere har måttet forlade
sin stilling på grund af sygdom, er tilknyttet Sym-
bion Afdeling som konsulent.

Afdelingens forskningsaktiviteter omfatter em-
ner inden for analytisk kemi og miljøkemi, radi-
kalioners kemi og elektronoverførselsreaktioner,
NMR-spektroskopi, herunder undersøgelser af fa-
ste stoffer og anvendelse af NMR-billeddannelse,
organiske materialers elektroniske og optiske
egenskaber, fotokemi og -fysik, polymerkemi samt
syntetisk kemi. Det er karakteristisk, at forsknin-
gen ofte involverer medarbejdere fra mere end én
af de eksisterende forskningsgrupper. Specielt er
gennemførelsen af mange projekter afhængig af
adgangen til specielt fremstillede kemiske forbin-
delser og dermed organisk-syntetisk ekspertise. En
meget stor del af forskningen foregår i internatio-
nalt samarbejde, og afdelingens medarbejdere

Det naturvidenskabelige Fakultet534



deltager i en række europæiske forskningspro-
grammer. Der er endvidere et betydeligt samarbej-
de med partnere på RISØ, på sektorforskningsin-
stitutterne og i industrien. Som en følge af afde-
lingens forskningsprofil og placering på Symbion
er det en naturlig målsætning at øge kontakten
med forskere udenfor universitetsverdenen.

Nedenfor følger en liste over konkrete projek-
ter. Enkelte af disse er udførligt beskrevet. Flere af
de projekter, der kun refereres til i overskrifts-
form, er beskrevet i årbøgerne for 1994 og 1995.

Analytisk kemi og miljøkemi
Der findes i tusindvis af giftige stoffer i miljøet i re-
lativt lav koncentration. Formålet med vore pro-
jekter er at udvikle oprensnings- og analysemeto-
der til bestemmelse af koncentrationen af disse
stoffer og at studere deres skæbne og effekt i mil-
jøet. Tidligere har vi studeret speciering af tun-
gmetaller, men nu fokuseres projekterne i stigen-
de grad på organiske forbindelser. Sideløbende
har de anvendte analysemetoder udvidet sig fra
små, men avancerede, elektrokemiske metoder til
en bred vifte af instrumentelle og kromatografiske
analysemetoder, som vi kun i begrænset omfang
råder over selv. Symbion Afdelingens egen eksper-
tise og instrumentation koncentrerer sig således
om elektrokemiske metoder og kapillarelektrofo-
rese, mens et stigende antal projekter udføres i
samarbejde med eksterne partnere.

1. Kapillarelektroforese, CE
Kapillarelektroforese er en relativt ny analyseme-
tode, der har en række fordele i forhold til HPLC,
som CE kan sammenlignes med. Kapillarelektro-
forese har væsentligt større opløsningsevne (flere
hundrede tusinde teoretiske bunde opnås rutine-
mæssigt), anvender meget lidt, ofte ugiftigt, op-
løsningsmiddel (0,3 &mul/minut af vandig buf-
fer) og kan måle på meget små mængder (0,1 –
100 nl injiceres). Ulemperne er en dårlig følsom-
hed overfor lave koncentrationer og at metoden
endnu ikke er udviklet i samme grad som HPLC.
Vore projekter sigter mod at udvikle CE til analyse
af tungmetaller og organiske forbindelser i mil-
jøet. Som et eksempel kan nævnes analyse af de-
tergenter i slam. Mange af detergenterne er kom-
plekse blandinger med mange homologe og iso-
mere stoffer, og det er ofte vanskeligt at skaffe de
rene forbindelser af de enkelte isomerer til den
kvantitative bestemmelse. Ved CE med indirekte
detektion kan man bestemme koncentrationen af
anioniske og kationiske forbindelser uden brug af
referencestof. Analyse af kationiske detergenter
ved HPLC er vanskelig, men kan analyseres med
CE ved anvendelse af organiske additiver i buffe-
ren (Bo Svensmark).

2. Separation og identifikation af miljøfarlige stof-
grupper i komplekse blandinger.

Projektet går ud på at afprøve og udvikle fysisk-
kemisk metoder til opsplitning af komplekse stof-
blandinger i miljømæssigt relevante fraktioner,
med det formål at kunne karakterisere komplekse
blandinger og vurdere komponenternes differen-
tierede toksiske egenskaber samt skæbne i miljøet,
herunder bionedbrydelighed og bioakkumule-
ring. Projektet udføres ved at fraktionere synteti-
ske og rigtige spildevandsprøver, og derefter un-
dersøge de enkelte fraktioners økotoksikologiske
effekter og kemiske sammensætning.

(Med VKI, Bo Svensmark). 

3. Bestemmelse af organiske forbindelsers fore-
komst i miljøet. 

En række projekter med det fælles indhold at
bestemme mængden af ét stof, eller én stofgrup-
pe, i en afgrænset del af miljøet. Som eksempler
kan nævnes: Bestemmelse af et østrogenlignende
stof (bisphenol-A) i helkonserves analyseret med
GC-MS og GC-FID; analyse af lavdosispesticider i
jord med superkritisk væskeekstraktion og LC-MS;
phthalaters skæbne i miljøet; måling af chloro-
formudviklingen i jordbundsprøver. (Med LST,
DMU og Forskningscenter RISØ, Bo Svensmark).

Ionradikalkemi og elektronoverførselsreaktioner
(en udførlig omtale findes i årbogen for 1995)
1. Konkurrencen mellem ionradikalers koblings-
reaktioner og reaktioner med elektrophile/nu-
cleophile reagenser.

(Ole Hammerich, Merete Folmer Nielsen).

2. Anionradikalers termodynamiske og kinetiske
basestyrke.

(Merete Folmer Nielsen).

3. Indirekte bestemmelse af carbonsyrers termo-
dynamiske syrestyrke.

(Merete Folmer Nielsen).

4. Stereoselektive koblingsreaktioner (elektrohy-
drodimerisationer).

(Ole Hammerich, Merete Folmer Nielsen).

NMR-spektroskopi
1. Potentielle sensormolekylers komplekser med
kulhydrater.

Projektets formål er at fremstille og undersøge
en række nye borsyrebaserede molekyler, der se-
lektivt binder til kulhydrater. Perspektiverne for
anvendelse af disse stoffer er bl.a. udvikling af sen-
sorsystemer, specifik binding til glycoproteiner el-
ler lignende biologiske strukturer og anvendelse
som drug delivery systems bl.a. til transport af
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lægemidler over cellemembraner eller generelt i
organismen.

Til strukturopklaring af de dannede komplek-
ser mellem borsyreforbindelser og kulhydrater an-
vendes avancerede NMR-spektroskopiske meto-
der. Vores resultater har medført, at vi effektivt
kan undersøge nye molekylers bindingsegenska-
ber. Således er kompleksdannelsen mellem fruk-
tose og aromatiske borsyrer i utallige artikler be-
skrevet som havende en ekstremt høj bindings-
konstant, men strukturen har aldrig været be-
stemt. Vi har vist, at der ikke er tale om et kom-
pleks, men en kompliceret blanding af mange
både mono- og diborsyrekomplekser og har ved
måling af 1JC-C på komplekser af 13C mærket fruk-
tose været i stand til at bestemme strukturen af de
fleste komponenter i blandingen inkl. komplek-
ser, der er til stede i så lav relativ mængde som 4%.
Anvendelsen af aromatiske borsyrer giver generelt
opløselighedsproblemer i vandige systemer. Sam-
tidig er virkningsområdet af borsyrerne normalt
begrænset til basiske opløsninger, hvilket gør dem
uegnede til målinger ved f.eks fysiologisk pH. Vi
arbejder derfor på at fremstille borsyrer der selek-
tivt binder til kulhydrater og som samtidig indfrier
kravene til opløselighed og aktivitet ved neutralt
pH.

(Hanne Eggert og Jørn B. Christensen).

2. Stereokemisk afhængighed af 1J-C-C.
Størrelsen af etbindings carbon-carbon kob-

lingskonstanten, 1JC-C vides at afhænge af C-C tor-
sionsvinklen i et O-C-C-O fragment. Vi har imid-
lertid fundet en langt større variation af 1JC-C for
drejning omkring C-O bindingen. Det er bl.a.
denne afhængighed, der anvendes i den ovenfor
omtalte strukturbestemmelse af kulhydraters
komplekser med diverse borsyrer. Vi har således
fundet, at koblingskonstanten er mindst når C-O
torsionsvinklen nærmer sig nul og størst for en
vinkel omkring 180 grader. Når kulhydrater dan-
ner kompleks med borsyrer, formes en cyklisk
borsyreester, hvori disse C-O torsionsvinkler er
små. Carbon-carbon koblingskonstanter i denne
ring bliver således meget små, hvorved bindings-
stedet for borsyren til kulhydratet kan bestem-
mes. 1JC-C’s vinkelafhængighed studeres både i mo-
delforbindelser og i de dannede borsyrekomplek-
ser.

(Hanne Eggert).

3. Anvendelse af NMR-spektroskopi til under-
søgelse af faste stoffer, herunder:

a. Anvendelsen af NMR-spektroskopi til studier
af syntetiske diamanter.

(Kjeld Schaumburg).
b. Undersøgelser af katalysatorer, organiske ma-

terialer og hydrogenbundne krystaller under an-
vendelse af »magic angle spinning«. 

(Kjeld Schaumburg, E. Jonas Pedersen, KL V).

4. NMR-billeddannelse, herunder:
a. Undersøgelser af billeddannelsesteknikker

og udvikling af matematiske metoder til repræsen-
tation af diagnostisk information.

(Kjeld Schaumburg, E. Jonas Pedersen, KL V).

Organiske materialers elektroniske og optiske
egenskaber (en udførlig omtale findes i årbogen
for 1994)
1. Molekylære nanostrukturer med ikke-lineære
elektriske egenskaber.

(Thomas Bjørnholm, Kjeld Schaumburg).

2. Molekylære ledninger og nanolitografi.
(Thomas Bjørnholm, Kjeld Schaumburg).

3. Materialer til ikke-lineær optik.
(Thomas Bjørnholm, Kjeld Schaumburg).

Fotokemi og fotofysik. (en udførlig omtale findes
i årbogen for 1994)
1. Fremstilling af aromatiske forbindelser, der
danner ordnede strukturer i opløsning og i fast
fase.

(Niels Harrit, Jørn B. Christensen).

2. Undersøgelser af bindingen mellem humant se-
rum albumin og felodipin (en calcium-antagonist,
det vil sige et blodtryksænkende middel) med 1,4-
dihydropyridin-struktur.

(Niels Harrit, Ulla Christensen, KL IV).

Polymerkemi
1. Anionisk polymerisation.

(Konsulent Ole Kramer).

2. Fremstilling af polymernetværk uden netværks-
defekter.

(Konsulent Ole Kramer).

Syntetisk kemi
Udover flere af de projekter, der involverer synte-
tisk kemi, også:

1. Syntese og karakterisering af heterocykliske
pyrener.

(Jørn B. Christensen).

Deltagelse i kongresser og lignende:
Avery, John: 2/9 – 7/9: 46th Pugwash Conference
on Science and World Affairs, Finland (inviteret
foredrag, planche, mundtlig rapport fra arbejds-
gruppe).

Billing, Gert Due: Foredrag, Indien (januar).
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Foredrag, USA (juni). Foredrag, Kemisk Fore-
nings årsmøde (juni). Foredrag, UNI-C, Lyngby
(august). 

Bjørnholm, Thomas: 13/1 – 18/1: European
Optical Society Meeting, Frankrig (plancher).
28/7 – 4/8: International Conference on Science
and Technology of Synthetic Metals, USA (fore-
drag, plancher). 7/9 – 11/9: HCM-meeting on
New Third Order Nonlinear Optical Materials,
Belgien (foredrag).

Christensen, Daniel: 25/8 – 30/8: XXIII Euro-
pean Congress on Molecular Spectroscopy, Un-
garn (plancher). 10/10: Møde om Spectrosopy of
Biomolekyles, Odense Universitet.

Christensen, Ulla: 17/4 -20/4: Leiden Fibrinoly-
sis Workshop, Holland (inviteret foredrag). 30/4
– 3/5: Joint Meeting BSHT/NCG, England (invi-
teret foredrag). 21/6 – 29/6: International Con-
gress on Fibrinolysis & Thrombosis, Spanien
(planche).

Christophersen, Carsten: Oktober: An Ocean of
Opportunities, Strategies for Exploitation of Mari-
ne Resources, Norge (inviteret foredrag).

Døssing, Anders: 20/6: Nordisk Symposion om
Koordinationskemi (inviteret foredrag). 11/6: Ke-
misk Forenings Årsmøde, Odense (planche). Au-
gust: XXVI International Conference on Coordi-
nation Chemistry, Canada (planche).

Eggert, Hanne: 11/6: Kemisk Forenings årsmø-
de (inviteret foredrag).

Gajhede, Michael: 6/7 – 10/7: Plant Peroxida-
ses Biochemistry and Physiology, IV International
Symposium, Østrig (inviteret foredrag). 8/8 –
17/8: IUCr XVII Congress and General Assembly,
USA. 18/8 – 23/8: XVII International Conference
on Magnetic Resonance in Biological Systems,
USA. 29/9 – 3/10: Trefoil/P-loop Domain Pepti-
des: From Basic Research to Molecular Medicine.
Conferences Phillipe Laudat, Frankrig (inviteret
foredrag). 

Galsbøl, Frode: 18/8 – 23/8: 31st International
Conference on Coordination Chemistry, Canada.

Hammerich, Ole: 5/5 – 10/5: 189th Meeting of
the Electrochemical Society, USA. 14/6 – 17/6:
19th Scandinavian Meeting on Organic Eletroche-
mistry, Sandbjerg. 2/9: Minisymposium i Kemisk
Forening, Århus (inviteret foredrag).

Hammershøi, Anders: 18/6 – 20/6: 7th Nordic
Symposium on Coordination Chemistry, Køben-
havn. 4/9 – 6/9: Third International Symposium
on Transition Metals in Organic Synthesis, Eng-
land (planche).

Hammerum, Steen: Juni: Symposium arrangeret
af det europæiske ionkemiske netværk, Frankrig
(plancher). Juli: Kongres om radikalkemi, Sverige.

Henriksen, Lars: Kemisk Forenings årsmøde,
Odense (juni)(planche).

Hunding, Axel: 26/8 – 31/8: The Spontaneous
Order of Life, Niels Bohr Institutet, København
(planche).

Hynne, Finn: EU-TMR møde »Patterns, Noise
and Chaos«, Spanien (inviteret foredrag).

Larsen, Niels Wessel: 15/11 – 17/11: The
NOSA/NORSAC Symposium 1996, Helsingør
(planche).

Larsen, Sine: Maj: COST Chemistry D1 Work-
shop, København (inviteret foredrag). Juni: 28th
Danish Crystallography Meeting, København (fo-
redrag, plancher). August: International Union of
Crystallography Conference, USA (inviteret fore-
drag, plancher). 5/11 – 8/11: Distance-Based Ap-
proaches to Protein Structure Determination III,
København (inviteret foredrag).

Led, Jens Jørgen: Det Danske NMR møde,
Århus (januar)(planche). Kemisk Forenings års-
møde, Odense Universitet (juni).

Mikkelsen, Kurt V.: ACTC 96, USA (planche).
Atomic and Molecular Wires, Frankrig (planche).
Molec 11, Danmark (inviteret foredrag). From
Small to Large, Sverige (inviteret foredrag).

Møller, Preben Juul: 15/3 – 17/3: COST Che-
mistry Workshop, Frankrig (inv. foredrag) 20/4 –
22/4: Workshop on Surface Chemistry, Sverige
(foredrag). 1/7 – 5/7: 8th International Confe-
rence on Solid Films and Surfaces, Japan (Adviso-
ry Board Meeting, kongresforberedelse, inviteret
foredrag). 14/7 – 27/7: NATO ASI Summer-
school »Chemisorption and Reactivity on Supor-
ted Clusters and Thin Films«, Italien (inviteret fo-
redrag). 16/9 – 17/9: Workshop on Metal Oxide
Surfaces, England (foredrag). 18/10: Chemistry
Department, Tokyo University (inviteret fore-
drag). 19/10 – 26/10: 4th International Symposi-
um on Functional Gradient Materials, Japan (fore-
drag). 6/12 – 8/12: COST Chemistry D5 Work-
shop, Tyskland (inviteret foredrag).

Mønsted, Ole: 18/6-20/6: 7th Nordic Symposi-
um on Coordination Chemistry, København.

Nicolaisen, Flemmin M.: 25/1: Environmental
Sciences and the Universities (Ansvarlig for semi-
naret). 15/11 – 17/11: The NOSA/NORSAC Sym-
posium, Helsingør (Medlem af organisationsko-
mitéen samt økonomisk ansvarlig for symposiet).

Nielsen, Merete Folmer: 9/5 – 11/5: ESF Work-
shop on Bioelectrochemistry, København (invite-
ret foredrag). 14/6 – 17/6: 19th Sandbjerg Mee-
ting on Organic Electrochemistry . 1/7 – 5/7:
14th International Conferences on Radical Ions,
Sverige (inviteret foredrag).

Nielsen, Ole Faurskov: 23/2: Internationalt se-
minar Raman Spectroscopy in Cancer Research,
Rigshospitalet (medlem af organisationskomité,
mødeleder samt indleder og afsluttende bemærk-
ninger). 4/8 – 9/8: Gordon Research Conference
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on Water and Aqueous Solutions, USA (inviteret
kommentator, plancher). 11/8 – 16/8: Xh Inter-
national Conference on Raman Spectroscopy,
USA (inviteret foredrag, plancher). 10/10: Møde
om Spectroscopy on Biomolecules, Odense Uni-
versitet (møderleder og indleder).

Nyeland, Carl: September: The XI MOLEC
Conference, Nyborg Strand (planche). Discussion
on Unimolecular Reactions, Tyskland (poster).

Pedersen, E. Jonas: 19/5 – 24/5: 13th European
Experimental NMR Conference, 11/6: Kemisk
Forenings årsmøde, Odense. 15/11 – 17/11: Nor-
dic Symposium on Atmospheric Chemistry, Hel-
singør.

Pedersen, Thorvald: 10/6 – 14/6: Mødet »Sen-
sing the Atmosphere«, Spanien. 21/10 – 23/10:
International Workshop on Modeling Heterogen-
eous Chemistry of the lower Stratosphere/upper
Troposphere, Frankrig. 15/9 – 17/9:
NOSA/NORSAC symposium, Helsingør (medlem
af organisationskomitéen).

Rettrup, Sten: 11/6: Kemisk Forenings årsmø-
de, Odense. 11/8 – 22/8: NATO ASI Problem Sol-
ving in Computational Molecular Sciences: Mole-
cules in Different Environments, Tyskland.

Schaumburg, Kjeld: 24/1 – 27/1: PRONANO EU
program, statusmøde, Tyskland. 28/2 – 3/3:
PRONANO EU program, møde, Frankrig. 18/5-
24/5: 13. EENC konference, Frankrig. 9/4-11/4:
European Nanotechnology Initiative møde, Kø-
benhavn. 22/4: Møde i EU kommissionen, Belgien.

Schäffer, Claus: Januar: International Macro-
cyclic Meeting, New Zealand (planche). Februar:
Afskedssymposium: »A Celebration of Chemistry«
for professor Alan Sargeson, Australien (inviteret
foredrag). Juni: Nordisk Kemikermøde, Køben-
havn (foredrag). August: 31st International Con-
ference on Coordination Chemistry, Canada (fo-
redrag). December: Winterschool on Coordinati-
on Chemistry, Polen (foredrag).

Svensmark, Bo: 2/6 – 6/6: The 15 Nordic Ato-
mic Spectroscopy and Trace Element Conference
(15 NASTEC), Ebeltoft (formand for organisati-
onskomitéen).

Sørensen, Georg Ole: 9/9 – 13/9: The 14th In-
ternational Conference on High Resolution Mole-
cular Spectroscopy, Tjekkiet.

Sørensen, Preben Graae: 26/8 – 31/8: The
Spontaneous Order of Life, København. 26/9 –
28/9: EU-TMR møde »Patterns Noise and Chaos«,
Spanien (inviteret foredrag).

Toxværd, Søren: 14/5 – 15/5: Darmstädter Mo-
lecular-Modelling Workshop (inviteret foredrag).
August: Third International Workshop, PARA 96,
Lyngby (inviteret foredrag). 23/9 – 25/9: Con-
densed Matter Simulation (Annual Meeting of EP-
SRC), England (inviteret foredrag).

Rejser:
Avery, John: Forskningssamarbejde, USA (maj).
Forskningssamarbejde, Italien (juni).

Billing, Gert Due: Deltagelse i Nobel Symposi-
on, Sverige (september).

Bjørnholm, Thomas: PRONANO møde, Tysk-
land (januar). Mødearrangør af MODECS inter-
natmøde, Frederiksdal (oktober).

Christensen, Ulla: Møder i RAPFUS-samarbej-
det, Carlsberg, Odense, København (januar, fe-
bruar, oktober). Forskningssamarbejde, Centralsy-
gehuset i Esbjerg (maj). Foredrag, Dansk Selskab
for Klinisk Kemi (oktober).

Christophersen, Carsten: foredrag ved årsmø-
det 1996 for LMFK.

Døssing, Anders, Forelæsning og samarbejde,
Lunds Universitet (marts). Forelæsning og samar-
bejde, Aarhus Universitet (oktober).

Gajhede, Michael: Målerejse til HASYLAB, Tysk-
land (juli). Copenhagen-Lund-Aarhus Proteincry-
stallography meeting, Sverige.

Glerup, Jørgen: Målerejse til Odense Universi-
tet.

Hammerich, Ole: Foredrag på »Ph.D.Course«,
Kemisk Institut, 26/4.

Harnung, Sven E.: TEMPUS-programmet om
kemistudieplaner vedr. Universitetet i Torun, Po-
len (oktober og december).

Kristensen, Søren M.: NMR-diskussionsmøde,
Århus Universitet (januar)(foredrag). Forsknings-
ophold ved University College, London, England
(i et år fra 14/9).

Larsen, Sine: Møde med International Union of
Crystallography’s Finance Committee (marts).
Målerejser til EMBL, Hamburg (juni og septem-
ber).

Led, Jens Jørgen: Minisymposium: NMR analy-
se. Biokemisk Forening (september)(inviteret fo-
redrag). Linderstøm Lang Symposium, Carlsberg
Laboratorium og Videnskabernes Selskab (no-
vember).

Møller, Preben Juul: Forskningssamarbejde,
England (januar). Målerejse, England (februar).
Opponent ved doktorafhandling, Frankrig
(marts). Forskningssamarbejde, Polen (juni). Må-
lerejse, Århus (april-maj og august-september).
Forskningssamarbejde og institutforedrag på
Research Institute of Electronics, Shizuoka Uni-
versity, Japan (juli og oktober). Forskningssamar-
bejde, Tyskland (december).

Nicolaisen, Flemming M.: Nordisk møde for na-
turvidenskabelige dekaner på Svalbard (maj).
EADS annual meeting, Frankrig (maj). Seminaret
Climate and Ozone – at the dawn of the third mil-
lennium, Belgien (maj).

Nielsen, Merete Folmer: Samarbejdsbesøg og
institutforedrag på Department of Chemistry,
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University of London (oktober). Samarbejdsbesøg
og institutforedrag på Organisch-Chemisches In-
stitut, Münster (november).

Nielsen, Svend Erik: Samarbejde på Laboratoire
des Collisions Atomiques et Moléculaires, Frank-
rig (februar). Universitetet i Bergen, inviteret fo-
redrag (maj). Samarbejde på Institute of Physics,
Holland (august).

Nyeland, Carl: Projektsamarbejde, Max-Planck-
Institut, Göttingen (januar, juni og oktober).

Rettrup, Sten: Forskningssamarbejde og fore-
drag på Physics Department III, Bombay, Indien
(januar-februar).

Skov, Lars: Forskningsophold på California In-
stitute of Technology, USA (marts-juni).

Trabjeg, Ib: Målerejse: togt med skib for opsam-
ling af vandprøver m.m. i Østersøen (august).

Anden akademisk virksomhed:
Avery, John: Teknisk rådgiver for World Health
Organization, Regional Office for Europe, Strate-
gic Planning and Evaluation Section. Kontaktper-
son for Danmark for Pugwash Conferences on Sci-
ence and World Affairs.

Billing, Gert Due: Medlem af Editorial Board of
Chemical Physics. Medlem af Physical-Chemical
Board of the European Physical Society. Medlem
af European COST-D3 Management Commitee
for »Theory and Modelling of Chemical Systems
and Processes«.

Christensen, Ulla: Kulturbyarrangement: Kunst
på Fælleden.

Bjørnholm, Thomas: Arrangør af minisymposi-
um 23/5 om Molecules for Advanced Materials
and Nanostructures, København.

Døssing, Anders: Formand for Sektion for Uor-
ganisk Kemi, Kemisk Forening.

Gajhede, Michael: Studieleder for Kemistudie-
nævnet.

Galsbøl, Frode: Arrangør af den praktikske del
af den danske »Kemiolympiade«.

Hammerich, Ole: Gæsteredaktør og medlem af
den internationale redaktionskomité for tidsskrif-
tet Acta Chemica Scandinavica. Kommissionering
af manuskripter tilegnet professor Lennart Eber-
son i anledning af hans 65-års fødselsdag i 1998.
Medlem af den internationale redaktionskomité
for tidsskriftet Acta Chemica Scandinavica. Med-
lem af organisationskomiteer for: ESF Workshop –
Bioelectrochemistry, København (maj); FRIS 97
(Fast Reactions in Solution), København 1997;
The 10th EUCHEM Meeting om Organic Electro-
chemistry (ESF Research Conference), England
1998; The 11th EUCHEM Meeting on Organic
Electrochemistry (ESF Research Conference),
Portugal 2000-2001. Dansk repræsentant i ESF-
programmet »Scientific Programme on Artificial

Biosensing Interfaces (ABI)«. Nationalsekretær
for Danmark i The International Society for Ele-
ctrochemistry (ISE). Skribent ved Den Store Dan-
ske Encyklopædi.

Hammershøi, Anders: Kemisk Instituts kontakt-
person til gymnasiet.

Hammerum, Steen: Koordinator for Netværket
inden for ionkemi og massespektrometri under
EU’s Human Capital and Mobility Program. Med-
lem af den internationale videnskabelige komité
for de treårlige massespektrometrikongresser. Se-
kretær for Dansk Selskab for Massespektrometri.

Hansen, Aage E.: Medlem af Advisory Editorial
Board, International Journal of Quantum Chemi-
stry.

Harnung, Sven E.: Medarrangør af COST Che-
mistry D1 Workshop in Bioinorganic Chemistry
og 7th Nordic Symposium on Coordination Che-
mistry. Medlem af bestyrelsen for Acta Chemica
Scandinavica, Den Danske Nationalkomité for
Kemi, Den Danske Nationalkomité for The Inter-
national Council for Scientific Unions, EUCHEM-
konferencernes bestyrelse. Institutleder for Ke-
misk Institut.

Harrit, Niels: Skribent ved Den Store Danske
Encyklopædi.

Larsen, Niels Wessel: Medlem af bestyrelsen,
samt sekretær for Dansk forening for Molekyl-
spektroskopi. Formand for K´s dispensationsud-
valg.

Larsen, Sine: Formand for Forskningsrådenes
Bonusudvalg indtil 1/5. Medlem af redaktionsko-
mitéen for Crystallography Reviews og Journal of
Biological Inorganic Chemistry. Formand for sty-
regruppen for Ph.D.skolen i proteinkemi. Med-
lem af styregruppen for genopbygningen af et nyt
fysik/kemi-institut på Danmarks Lærerhøjskole
indtil oktober. Medlem af Forskningsministeriets
strategiudvalg vedrørende Informations Teknolo-
gi. Medlem af internatinalt panel til bedømmelse
af norsk universitetskemi. International Union of
Crystallography: General Secretary and Treasurer
og ex officio medlem af alle unionens kommissio-
ner.

Led, Jens Jørgen: Formand for brugergruppen
ved »Instrumentcenter for NMR-Spektroskopi af
Biologiske Makromolekyler. Medlem af styrings-
gruppen for Ph.D.-skolen i Protein Kemi. Leder
og administrator af Protein NMR Centret.

Mikkelsen, Kurt V.: Deltager i INTAS projektet
Spin Katalyse og i forskningssamarbejdet i SNF-
centret Moleculær Dynamik og Laser Kemi. Un-
dervist 2 uger i modeller for elektron overførsels-
reaktioner på Ph.D.-skole ved Uppsala Universitet.
Møller, Preben Juul: Medlem af European COST-
D5 Management Committee for Chemistry at Sur-
faces and Interfaces. Koordinator af europæisk
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netværk om »Adsorption on clean and modified
metaloxide crystal surfaces«. Medlem af Advisory
Board for International Conferences an Salid
Films and Surfaces. Medlem af organisationskomi-
teen for ICTA 2000 (International Conference on
Thermal Analysis and Calorimetry).

Nicolaisen, Flemming M.: Prodekan for Det na-
turvidenskabelige Fakultet. Formand for styre-
gruppen for KU’s indsatsområde »miljø«. For-
mand for koordinationsgruppen for satsningsom-
rådet »miljø«. Koordinator for Atmosfæregrup-
pen (dansk netværk for forskere inden for atmos-
færekemi). Deltager i EU-finansieret forsknings-
projekt SWAGG.

Nielsen, Merete Folmer: Medlem af organisati-
onskomitéen for afholdelse af ESF Workshop on
Bioelectrochemistry, København (maj). Medlem
af organisationskomitéen for en sektion (Electro-
chemistry of Biomolecules) for BES 98. Medlem
af Dansk Elektrokemisk Forenings bestyrelse
(næstformand januar-oktober, formand fra okto-
ber). Indlæg i Dansk Kemi, nr. 5: Organisk elek-
trokemi: ionradikalkemi og elektronoverførselsre-
aktioner.

Nielsen, Ole Faurskov: Medlem af bestyrelsen
for CISMI. Formand for Dansk Forening for Mole-
kylspektroskopi.

Nyeland, Carl: Medlem af Komitéen for Mole-
cular Low Energy Collisions (MOLEC). Deltager i
forskningssamarbejdet i SNF Centret for Moleky-
lær Dynamik og Laser Kinetik.

Pedersen, E. Jonas: Viceinstitutleder for Kemisk
Institut. Formand for Kemisk Instituts undervis-
ningsudvalg.

Pedersen, Thorvald: Sekretær i Dansk Selskab
for Miljøkemi. Redaktør på bladet »Dansk Kemi«.

Rettrup, Sten: Medlem af Advisory Editorial
Board of the International Journal of Quantum
Chemistry.

Schaumburg, Kjeld: Formand for bestyrelsen for
Københavns Forskerby Initiativ. Bestyrelsesmed-
lem i Fonden Københavns Forskerby Symbion.
Medlem af bestyrelsen for Dansk Videncenter for
Medicinsk Magnetisk Resonans, Hvidovre Hospi-
tal. Næstformand for censorer ved RUC. Direktør
for CISMI Fonden. Leder af Videncenter for fast-
stof NMR spektroskopi på Kemisk Institut, Symbi-
on Afd. Formand for Molekylspektroskopisk Fond.

Schäffer, Claus: Medlem af redationskomitéen
for Comments on Inorganic Chemistry.

Sørensen, Preben Graae: Medlem af styregrup-
pen for SNF forskningsenheden »Center for Cha-
os and Turbulence Studies (CATS)«.

Trabjerg, Ib: Sekretær i Kemisk Forening til
19/11.

Wengel, Jesper: Medlem af bestyrelsen for Ke-
misk Forening, Organisk Sektion.

Deltagelse i bedømmelsesudvalg:
Gert Due Billing, Gustav Bojesen, Ulla Christen-
sen, Carsten Christophersen, Otto Dahl, Michael
Gajhede, Ole Hammerich, Anders Hammershøi,
Steen Hammerum, Aage E. Hansen, Sven E.
Harnung, Sine Larsen, Preben Juul Møller, Flem-
ming M. Nicolaisen, Svend Erik Nielsen, Kjeld
Schaumburg, Claus Schäffer, Jesper Wengel.

Gæster:
Satrajit Adhikari (Indien), Reinier Akkermans
(Holland), Vincenzo Aquilanti (Italien), Masami-
chi Ato (Japan), Bele Batanero (Tyskland), Ana
Paula Faria Bettencourt (Portugal), Jon Are Beukes
(Norge), Klaus Bock (Carlsberg Laboratoriet),
Tino Borondo (Spanien), Kálmán Burger (Un-
garn), Robby de Cauwer (Belgien), Julia Chamot-
Rooke (Frankrig), Chang Xiaoqing (Kina), Joydev
Chattopadhaya (Indien), Cecilia Coletti (Italien),
Adam Dittmar-Wituski (Polen), Xue-jun Fan
(Kina), Carlo Gatti (Italien), Qingfeng Ge (Eng-
land), Jenny P. Glusker (USA), Gaetano Granozzi
(Italien), Wolfgang Göpel (Tyskland), Annegret Ki-
ener Hall (Australien), Sydney Reading Hall (Au-
stralien), Lasse Hemmingsen (KVL), Wayne A.
Hendrickson (USA), Sven Hovmøller (Sverige),
Peter Howe (England), Cheng Hua (Kina), Mani-
kandam Jayaraman (USA), George Jolicard (Fran-
krig), Fadhil S. Kamounah (Irak), Anette Koch
(Holland), Ljiljana Kolar-Anic (Jugoslavien), Ser-
gei A. Komolov (Rusland), Eugine Kotomin (Let-
land), G. J. Kroes (Holland), Frank Lanfermeijer
(Molekylærbiologisk Institut), Thomas Ostenfeldt
Larsen (DTU), Eleonora F. Lazneva (Rusland),
Laila Lo Leggio (England), Zheshen Li (Kina),
Wang Lichang (England), Tommy Liljefors (DFH),
Peter F. Lindley (England), Nikola Markovic (Sveri-
ge), Boris Minaev (Ukraine), Paul Murray (Eng-
land), Kai C. Möller (Tyskland), Arpad Nagy (Slova-
kiet), Jorge Navaza (Frankrig), Stanislaw Olszewski
(Polen), Limin Pan (Kina), Richard Pickersgill
(England), Lixin Ma (Kina), Yurii Rahitin
(Rusland), Antonio Reher (Spanien), Stephanie
Rolvering (Tyskland), Hiroshi Saito (Japan), Alan
McLeod Sargeson (Australien), Claus Scheuer-Lar-
sen (Odense Universitet), Stefano Sforza (Italien),
Sunil Sharma (Indien), Sanjay K. Singh (Indien),
Miroslava Smrcinova (Slovakiet), Mark Spackmann
(Australien), Robert F. Stewart (USA), Andrzej Sur-
dykowski (Polen), Sabina Szunerits (England), He-
idi Skovbak Sørensen (Århus Universitet), Thanh
N. Troung (USA), Tomitkae Tsukihara (Japan), Ja-
mes H. P. Utley (England), Enrique Velasco (Spani-
en), Amrenda Vijay (Indien), Vladana Vukojevic
(Jugoslavien), Z.-Y. Wen (Kina), Vladimir Zenevich
(Rusland), Claudia Zielinski (Tyskland).

S. E. Harnung, institutleder
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Stab:
VIP:
Andersen, Knud: Lektor; Andersen, Mogens Lar-
sen: Forskningsadj.; Andersen, Peter: Lektor; An-
thoni, Uffe Andre: Lektor; Avery, John Scales:
Lektor; Ballhausen, Carl Johan: Professor; Be-
hrens, Carsten: Ph.D.-studerende; Beukes, Jon
Are: Forskningsass.; Billing, Gert Due: Professor;
Binau, Karina: Amanuensis; Bjørnholm, Thomas:
Lektor; Bojesen, Gustav: Lektor; Chamot-Rooke,
Julia: Forskningsadj.; Chau, Pak-Lee: Forsknings-
adj.; Christensen, Daniel Højgård: Lektor; Chri-
stensen, Jørn Bolstad: Adjunkt; Christensen, Ulla:
Lektor; Christophersen, Sven Carsten: Lektor;
Dahl, Britta Mynster: Forskningsstip.; Dahl, Otto:
Lektor; Døssing, Anders Rørbæk: Adjunkt; Eggert,
Hanne: Lektor; Eldrup, Anne Bettina: Forsknings-
ass.; Friis-Jensen, Britt: Ph.D.-studerende; Gajhe-
de, Michael: Lektor; Galsbøl, Frode Nørregaard:
Lektor; Gesmar, Henrik: Forskningslektor; Gjer-
løv, Anne Birgitte: Ph.D.-studerende; Glerup, Jør-
gen: Lektor; Greve, Daniel Radinguez: Ph.D.-stu-
derende; Guo, Qinlin: Forskningsadj.; Haaima,
Gerald: Forskningsadj.; Hall, Sydney: Gæstepro-
fessor; Hammerich, Ole: Lektor; Hammershøi,
Anders: Lektor; Hammerum, Steen: Lektor; Han-
sen, Aage Erik: Lektor; Hansen, Henriette Falbe:
Ph.D.-studerende; Harnung, Sven Egil: Lektor;
Harris, Pernille Hanne: Forskningsadj.; Harrit,
Niels Holger: Lektor; Heilmann, Ole Jan: Lektor;
Henriksen, Anette: Forskningsstip.; Henriksen,
Lars: Lektor; Henriksen, Ulla: Lektor; Howe, Pe-
ter: Forskningsadj.; Hunding, Axel: Lektor; Hyn-
ne, Finn: Lektor; Itoua, Serge: Forskningsadj.;
Jensen, Roald Boe: Lektor; Jørgensen, Anne-Ma-
rie Munk: Forskningsass.; Kadziola, Anders Kent:
Forskningsadj.; Kehler, Jan: Ph.D.-studerende;
Koch, Anette: Forskningsstip.; Kristensen, Søren
Martin: Adjunkt; Kristiansen, Morten Wagner:
Forskningsass.; Larsen, Charles: Lektor; Larsen,
Niels Bent: Ph.D.-studerende; Larsen, Niels Ejler
Wessel: Lektor; Larsen, Tine Astrup: Ph.D.-stude-
rende; Led, Jens Jørgen: Lektor; Lohse, Jesper:
Ph.D.-studerende; Lorenzen, Thomas: Instruktør;
Machholm, Mette: Ph.D.-studerende; Marthi, Ka-
talin: Stipendiat; Mc.Cullough, Richard D.: Gæste-
professor; Michelsen, Kirsten Locht: Lektor; Mik-
kelsen, Kurt Valentin: Lektor; Moss, Rene: Lektor;
Møller, Preben Juul: Lektor; Mønsted, Ole Vrå:
Lektor; Naduvalath, Balakrishnan: Forskningsadj.;
Nerlov, Jesper: Ph.D.-studerende; Nicolaisen,
Flemming Møller: Lektor; Nielsen, Merete Fol-
mer: Lektor; Nielsen, Ole Faurskov: Lektor; Niel-
sen, Per Halfdan: Lektor; Nielsen, Svend Erik:
Lektor; Norrmann, Kim: Ph.D.-studerende; Nye-
land, Carl: Lektor; Olsen, Johan Gotthardt: Ph.D.-
studerende; Olsen, Karsten: Adjunkt; Pedersen,

Eddie Hjelm: Amanuensis; Pedersen, Erik Jonas:
Lektor; Pedersen, Thorvald: Lektor; Peters, Gun-
ther Herbert: Civilingeniør; Petersen, Allan Chri-
stian: Studerende; Petersen, Thomas Nordahl:
Ph.D.-studerende; Poulsen, Jens-Christian Juhl:
Videnskabelig medarb.; Püschl, Ask: Forsknings-
adj.; Rahbæk, Lisa: Ph.D.-studerende; Rettrup,
Sten:  Lektor; Rowland, Paul: Forskningsassistent;
Ryttersgaard, Carsten: Videnskabelig medarb.;
Ryttersgård, Jeanette: Forskningsass.; Sargeson,
Alan: Gæsteprofessor; Schaumburg, Kjeld: Lektor;
Schiødt, Jakob: Amanuensis; Schäffer, Claus Erik:
Professor; Shabanova, Elizaveta: Stipendiat; Skov,
Lars Kobberøe: Adjunkt; Spliid, Eva Storr-Hansen:
Lektor; Srivastava, Vandita: Forsker; Stoffer, Bjar-
ne: Forskningsadj.; Svensmark, Bo: Lektor; Søren-
sen, Georg Ole: Lektor; Sørensen, Morten Dahl:
Ph.D.-studerende; Sørensen, Preben Graae: Lek-
tor; Thorsteinson, Thorstein: Forskningsadj.; Tox-
værd, Søren: Lektor; Trabjerg, Ib: Lektor; Tran-
dum, Christa: Amanuensis; Waltenburg, Hanne
Neergaard: Ph.D.-studerende; Wengel, Jesper
Thagaard: Professor; Wiegell, Mette Regin: Forsk-
ningsass.; Øhrn, N. Yngve: Gæsteprofessor;
Åstrand, Per-Olof: Forskningsadj.

TAP:
Alster, Nina: Overassistent; Andreasen, Ib Johan-
nes C: Laboratoriebetjent; Arfjeld, Marianne G.
Wehmeyer: Laborant; Axen, Preben Axel: Inge-
niørassistent; Baker, Kathleen: Laborant; Betak,
Sven: Ingeniørassistent; Bidstrup, Kirsten Gerd S.:
Laborant; Birkedal, Henrik: Videnskabelig med-
arb.; Blangsted, Ingelise Riedel: Laboratorietekni-
ker; Boelskifte, Dorthe: Laboratorietekniker; Bro-
berg, Leif Erik: Ingeniørassistent; Christensen,
Morten: Finmekaniker; Christiansen, Jette Storm:
Praktikant; Christiansen, Marianne Breyen: Assi-
stent; Cohr, Jette: Laboratorietekniker; Damm,
Flemming: Glasblæser; Dayan, Kirsten: Laborato-
rietekniker; Dynesen, Hans: Overassistent; Elia-
sen, Heidi: Rengøringsassistent; Eriksen, Jette
Riis: Laborant; Fich, Ole: Ingenørassistent, afgået
ved døden; Funch, Tine: Korrespondent; Fryden-
dahl, Annette Elisabeth: Overassistent; Grandal,
Helle: Rengøringsassistent; Hansen, Flemming:
Laborant; Hansen, Gunda Birgit: Rengøringsassi-
stent; Hansen, Hans Nordlund: Laboratoriebe-
tjent; Hansen, Karina Hjelmholm: Assistent; Han-
sen, Solveig Kallesøe: Laboratoriefuldm.; Hansen,
Torben Herløv: Betjent; Hansen-Stavnsbjerg, Eva
Lisbet: Overassistent; Hautop, Charlotte Boye:
Overassistent; Heldrup, Dorte Birgitte: Laborato-
rietekniker; Holst, Niels Vissing: Laboratorietekni-
ker; Iversen, Karin Irene: Laborant; Jacobsen,
Lene: Laborant; Jensen, Henning: Betjent; Johan-
sen, Hanne Annette: Overassistent; Jørgensen, Ed-
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gar Wendelbo: Ingeniørassistent; Jørgensen, Ka-
ren: Laboratorietekniker; Jørgensen, Nick Rosen-
gaard: Elektromekaniker; Karberg, Bente: Korres-
pondent; Kazmierska, Alicja: Rengøringsassistent;
Kolmos, Mette Fogh: Assistent; Larsen, Sine Ydun:
Centerleder; Laursen, Svend Aage: Værkfører;
Linthoe, Karin: Hospitalslaborant; Ludvigsen, Jo-
lanta Barbara: Laboratorietekniker; Madsen, Gre-
te E. Grønbæch: Rengøringsassistent; Madsen,
Rikke: Laborant; Merc, Adam: Ingeniørassistent;
Møller, Esben: Ingeniørassistent; Møller, Randi
Lene: Praktikant; Nielsen, Charlotte: Rengørings-
assistent; Nielsen, Gerda: Overlaborant; Nielsen,
Jytte: Rengøringsassistent; Nielsen, Karen Margre-
the: Laboratorietekniker; Nissen, Aage: Inge-
niørassistent; Pantmann, Sven Christian: Inge-
niørassistent; Pedersen, Johnny Degnbol: Labo-
rant; Petersen, Katrine Maria: Laborant; Petersen,
Lone: Assistent; Philipp, Else Astrid: Laboratorie-
tekniker; Poulsen, Birthe Merete: Kontorassistent;
Poulsen, Jette Kerstin: Laboratorietekniker; Povl-
sen, Leif Hans: Betjent; Rabe, Michael: Laborant;
Ryelund, Lykke:Laborant; Schlyter, Anne Birgitte:
Laborant; Selbach, Jette Stangerup: Kontorfuld-
mægtig; Torpe, Merete: Laboratorietekniker; Ul-
lidtz, Lise Hedegaard: Overassistent; Vibæk, Hen-
ning Eberhardt: Ingeniørassistent; Winther, Bent
Danner: Finmekaniker.

Ph.D.-afhandlinger:
Clausen, Per Axel: Sværtfordampelige organiske

stoffer i luft og støv i ikke- industrielt arbejds-
miljø.

Clausen, Sønnik: Fourier Transform infrared
Emission Spectroscopy – Measurements of Sur-
face, Particle and Gas Temperatures.

Deussen, Heinz-Josef: Synthesis of Chiral 6,6’-
Disubstituted-Binaphthol Derivatives. Non-line-
ar Optical Properties and Twisting Power of Ne-
matic Crystals.

Frederiksen, John Myhre: The photophysics of
truxene and a Hexasubstituted derivative.

Keszthelyi, Tamas: The Geometrical and Vibratio-
nal Structures of Short Polyene Radical cations
Investigated by Resonance Raman Spectroscopy
and Molecular Orbital Calculations.

Marthi, Katalin: Physico-chemical aspect of chiral
discrimination.

Schiødt, Niels Christian: Supramolecular Magnet-
chemistry. Preparation, Characterization, and
Properties of Some Materials Based on Transiti-
on Metals and Stable Organic Radicals.

Xia, Zhining: Ultrasonic Stripping Voltammetry
and Capillary Electrophoretic Speciation. Ap-
plication to heavy metals.

Specialer:
Andersen, Dennis: Fluorescensspektroskopiske

undersøgelser af non-ioniske tensider.
Arentoft, Jesper: Ikke-lineære optiske egenskaber

af polymethinfarvestoffer moduleret af elektro-
statiske vekselvirkninger.

Bendahl, Lars: Chiral syntese af @-aminocarboxy-
later omkring cobalt(iii).

Binau, Karina: Vækst af ultra-tynde film af kobber
på kromsesquioxid (0001).

Birkedal, Henrik: Periodiske ab initio hartree fock
metoder til studiet af krystallinske forbindelser.

Boas, Ulrik: Syntese og test af reagenser til fotoke-
misk overfladedemodifikation.

Chortsen, Lone: Indolderivater.
Christoffersen, Martin Wiese: Naturstoffers biolo-

giske aktivitet i maling.
Faldt, Andre: Syntese af overfladeaktive reagenser

til opbygning af self- assembled monolayers og
immobilisering, karakteriseret med atomic for-
ce microscopy og kontaktvinkler.

Fatum, Tine Muxoll: Tryptophanderivater.
Friis-Jensen, Britt: En ny metode til beregning af

matrixelementer som involverer configuration
state functions genereret fra karakter- operato-
rer for sn.

Hansen, Susanne: Undersøgelse af hydrogenbin-
dinger i monosalte af dicarboxylsyrer ved hjælp
af mas2hnmr spektroskopi.

Kjellander, Mikael: Optimerede orbitaler til be-
skrivelse af 2.-ordens egenskaber.

Krebs, Frederik Christian: Syntese, struktur og
egenskaber af 4, 8, 12-trioxa-12c- phospha-
4,8,12,12c-tetrahydrodibenzo(cd,mn) pyreneet
molekylært pyroelektrisk materiale.

Kristiansen, Morten Wagner: Fluxe, forekomst og
deposition af ammoniak i og omkring Dan-
mark, belyst ved egne målinger og beregninger.

Krog, Thomas Pedersen: Trioxatriangulen.
Larsen, Hanne Verge: Fluorescensspektroskopiske

undersøgelser af non-ioniske tensider.
Lolck, Rikke: Undersøgelse af fri- og begrænset dif-

fusion ved hjælp af gradient nmr spektroskopi.
Lorenzen, Thomas: Elaborated Quenching analys-

is of the Ru(bipy)32 catalyzed Belousov- Zhabo-
tinsky reaction.

Madsen, Dennis: Strukturer og ladningstætheder i
systemer med korte hydrogenbinger.

Mengel, Signe Kvist: Elektroniske exitationers ind-
flydelse på melekyl-overflade vekselvirkninger.

Nielsen, Joan: Marin pharmacology: isolering og
strukturopklaring af aktive metabolitter.

Olsen, Jacob Alsbæk: Ny metode til n-glycopeptid-
syntese og nedbrydning af proteinet rfviia.

Pedersen, Eddie Hjelm: Studier af ZnO(0001) og
Ti02 (110) overfladerne og deres reaktivitet
overfor ultratynde film af hhv. Cu og Na.
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Pedersen, Pernille Stadel: Assay-guidet separation
af antioxidanter.

Petersen, Allan Christian: Kinetisk energifrigørel-
se.

Petersen, Morten Just: Syntese og photofysiske un-
dersøgelser af potentielt selvorganiserende
elektronacceptorer.

Puschl, Ask: Syntese af oligonucleosid phosphor-
mono- di og thioater.

Reffstrup, Trine Klein: Nedbrydningskinetik ved
varierende udgangskoncentration af pesticid-
måling af nedbrydningshastighed ved udsiv-
ning fra punktkilder.

Riedel, Mette: Siderophorer.
Rod, Thomas Holm: A theoretical study of charge

exchange in He+(1s) + Na(3s/ 3p) collisions.
Ryttersgaard, Carsten: Vinsyre salte med cinchona

alkaloider.
Stuhr-Hansen, Nicolai: Reaktioner med derivater

af seleninsyrer og selenider.
Thynebjerg, Kari: The structure of antifungal pro-

tein from Aspergillus Giantheus.
Wang, Christian: Obligomer lysemitterende dio-

der.
Weichel, Steen: Den elektroniske og geometriske

struktur af CoO (100) og Cu/ CoO (100) un-
dersøgt med elektronspektroskop i, elektrondif-
fraktion og skanning tunnel mikroskopi.

Publikationer:
Aagaard G., Rastrup Andersen N., Schaumburg

K.: Determination of Protection Group Position
in Silylated Vitamin D Analogs by Proton-Detec-
ted One-Dimensional 1 H- 29Si Correlation.
Magnetic Resonance in Chemestry 34, s. 945-
947, 1996.

Aguillon F., Sizun M., Sidis V., Billing G.D., Mar-
kovic N.: Semiclassical Coupled Wave Packet
Study of the Nonadiabatic Collisions Ar+(j)+H2:
Zero Angular Momentum Case. Journal of Che-
mical Physics Vol. 104, s. 4530-43, 1996.

Aleshin A.E., Stoffer B., Firsov L.M., Svensson B.,
Honzatko R.B.: Crystallographic Complexes of
Glucoamylase with maltooligosaccharide ana-
logs: Relationship of Stereochemical Distorti-
ons at the Nonreducing End to the Catalytic
Mechamism. Biochemistry 35, s. 8319-8328, St.
Petersburg 1996.

Andersen P.E., Hammerum S.: On the Relative
Heats of Formation of C3H7O+ Ions;a G2(MP2)
and CBS-Q Study. Eur. Mass Spectrom. Vol. 1, s.
499, 1995.

Anthoni U., Christophersen C., Flensburg C., Ja-
kobsen M.H., Jensen J., Nielsen P.H.: Tryptop-
han-Derived Peptides.1 Crystal Structure and So-
lution Conformation of Boc-Gly-Trp-Ala-OtBu.
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Niels Bohr Institutet for Astronomi,
Fysik og Geofysik

Indledning:
Året 1996 har været ganske som det danske vejr –
omskifteligt. De nye lokaler i Rockefeller Komplek-
set blev taget i brug i løbet af januar måned, hvor
astronomi, geofysik og Danmarks rumforsknings-
institut flyttede ind, efterfulgt af det Teoretiske
Astrofysik Center i april. Lokalerne er velegnede og
smukt istandsatte; indvielsen den 6. juni skete i bra-
gende flot vejr (tak til Aksel Wiin-Nielsen for det)
med jazzmusik fra Bajazzerne (tak til Dekanen for
det) og med besøg og tale af undervisningsminister
Ole Vig Jensen. Flytningen forløb relativt glat, men
der viste sig at være betydelige problemer omkring
de tekniske installationer (udsug i værksteder, ad-
gangsforhold til islageret, sikkerhedssystemer, sol-
afskærmning med mere) og møblering af under-
visnings- og mødelokaler. Det blev til en efterreg-
ning på over 4 millioner kroner til NBIfAFG og fa-
kultetet. Efter en vaklende start er kantinen kom-
met flot i gang, og dermed er synergien mellem
astro- og geofagene også kommet i gang.

Instituttets anden byggesag, for at muliggøre
indflytningen af tandemgruppen fra Risø, er fore-
løbig gået langt mindre elegant, idet frednings-
nævnet har sat stop for planerne om at bygge ud
mod Fælledparken. Og nævnet har en god pointe:
fredningsgrænsen og skellet til parken viste sig at
ligge ca. 6,5m inde på instituttets grund. I løbet af
det år, der gik med fredningsforhandlingerne, fik
instituttet bevilget 12 Mkr. til byggeriet, og Under-
visningsministeriets byggedirektorat udlejede in-
stituttets lokaler i Risø fra den 15. juli 1997 – men
hvor skal Tandem Laboratoriets 25 mennesker
flytte hen, når byggeriet på Blegdamsvej er bloke-
ret? Der er ikke noget problem, siger direktoratet.
Der er et stort problem, siger institutlederen og
medarbejderne. Fortsættelse følger i næste årbog.

Instituttet har i årets løb fået tre nye professorer
og en lektor, alle i de teoretiske discipliner på
Blegdamsvej. Så fornyelsen af fagprofilen med tre
af stillingerne i komplekse systemers fysik, et
emne tidligere dyrket alene på eksterne midler, er
fortsat i 1996. I løbet af efteråret blev det klart, at
fakultetet var i finansielle vanskeligheder, tildels
på grund af en nedgang i antallet af beståede ek-
samener (STÅer). Til sidst blev det bestemt af fa-
kultetsrådet, at NBIfAFG skulle afgive 8 VIP stillin-
ger og 5,7 TAP stillinger. Dette kunne have sat for-
nyelsesprocessen alvorligt i stå, men med fem tid-
lige fratrædelser på VIP-siden er det lykkedes at

klare personalereduktionen med kun to afskedi-
gelser (på TAP siden) og en forsinkelse på om-
kring et år i den videnskabelige stabsfornyelse.
Den femårige stabilitetsaftale, som blev indgået
1993, holdt altså i 3,5 år.

Det faldende optag af studerende på naturfag,
og især på fysik, kemi og matematik, har været et
emne, der har optaget pressen og universitetet i
det forløbne år. Institutmedarbejdere har stået for
en større TV serie om Videnskaben eller Gud,
som nu også foreligger i bogform, og mange an-
dre initiativer henvendt til offentligheden for at
gøre klart, at fysik (naturfag) er spændende og
fascinerende. Arbejdet med en ny studieordning,
som skal sikre en bedre gennemførelselsprocent
er også gået i gang. Derudover kan man konstate-
re, at selvom optaget af nye studerende er faldet
med ca. 15% over en tre års periode, er antallet af
studerende, der består første års fysik konstant,
det vil sige det samme som før faldet i optag be-
gyndte! (Det mindre optag på studiets første år er
altså ikke grunden til nedgangen i midler til fysik,
da midlerne jo afspejler beståede eksaminer.)

Der er ingen tvivl om, at fysik skiller sig ud fra de
andre fag under det naturvidenskabelige fakultet
ved at have langt det mindste forhold mellem
STÅer og antallet af VIP medarbejdere, også selv
om man kun tæller undervisningsdelen af VIP års-
værkene. Det er et spørgsmål, om universitetet vil
eller kan opretholde et så stærkt forskende institut
på lang sigt. Erfaringerne fra 1996 peger mere i
retning af, at alle institutter skal bemandes efter
STÅ produktion, snarere end efter videnskabelig
produktion. Man må spørge om, universitetet kan
være ansvarlig for den forskning, der foregår ved
internationale centre (CERN, ESA, ESO, ESRF,
EMBL og så videre). Denne forskning medfører
mange og lange rejser (ofte fra 50 til 100 dage om
året for den enkelte medarbejder) og kan ikke for-
enes med en normal undervisningsbyrde. Det er
min konklusion, at hvis Danmark fortsat ønsker at
deltage i den internationale eksperimentelle forsk-
ning i naturvidenskab, må der skabes en institutio-
nel struktur, som ikke er baseret i universiteterne. 

Som en passende afslutning kan det anføres, at
NBIfAFG har fået en række nye centre, støttet af
SNF, inden for eksperimentel forskning ved de eu-
ropæiske laboratorier og forskningsorganisatio-
ner: Instrumentcenter for Synkrotronstråle Forsk-
ning (Jens Als Nielsen, leder, ESRF og DESY), In-
strumentcenter for Jordbaseret Astronomisk
Forskning (Johannes Andersen, leder, ESA og
NOT), Instrumentcenter for Partikelfysik (Jørn
Dines Hansen, leder, CERN og DESY) og en andel
i det Århus baserede Instrumentcenter for CERN
Relateret Atom- og Kernefysik (Carsten Riisager,
leder).
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Forskningsvirksomhed:

1. Astronomisk Observatorium

1.1 Teleskoper og instrumentprojekter
Instrumentcenter for Jordbaseret Astronomisk
Forskning (IJAF) er oprettet pr. 1.1.1996 for en fi-
reårig rammebevilling fra SNF. Centrets formål er
at fremme den eksperimentelle side af dansk
astronomi med særlig vægt på udnyttelsen af det
danske 1,5m teleskop ved ESO, La Silla, Chile, og
det Nordiske Optiske Teleskop (NOT) på La Pal-
ma, Spanien. IJAF er placeret ved Astronomisk
Observatorium (AO), NBIfAFG, og ledes af J. An-
dersen under ansvar overfor en bredt sammensat
bestyrelse med H. E. Jørgensen som formand.
IJAF’s årlige bevilling er 2.4 Mkr. Af denne afløn-
nes to ingeniører og en Ph.D.-studerende samt vi-
denskabelig medhjælp (ATAP) tilknyttet IJAF. Rej-
seudgifter til forskningsprojekter ved de to nævn-
te teleskoper samt til Carlsberg Meridiankredsen
på La Palma afholdes også af IJAF. I samarbejde
med ESO og NOT og med centrale bidrag fra AOs
værksteder gennemføres et program til udrust-
ning af de to teleskoper med slagkraftige instru-
menter til højt prioriterede forskningsprojekter,
med hovedvægt på avancerede detektorsystemer.
IJAF fremmer endelig det danske videnskabelige
miljø på feltet gennem afholdelse af årlige astro-
nomimøder i samarbejde med Dansk Fysisk Sel-
skab.

Kontrakten med ESO om 1,5m teleskopet på La
Silla er forlænget for en 10 års periode fra den 1.
april 1996. Både 1,5m og 0,5m teleskopet har
været i planmæssig drift på La Silla igennem 1996.
Udvikling af instrumenter til AO’s 1,5m teleskop
ved ESO, La Silla, Chile, og til det Nordiske Opti-
ske Teleskop (NOT), La Palma, Spanien, er en
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vigtig aktivitet ved AO. Fra 1996 er finansieringen
af denne udvikling lagt i faste rammer ved opret-
telsen af SNF instrumentcentret IJAF.

Ved 1,5m teleskopet er et stort arbejde lagt i
rensning og optimering af DFOSC-instrumentets
CCD-kamera efter en forurening på La Silla. For-
nyelse af selve CCD detektoren til dette og flere
andre kameraer måtte imidlertid udsættes pga. en
fabrikationsfejl, der gav funktionssvigt efter ned-
køling. I mellemtiden arbejdes på forbedringer i
styresystemerne til teleskop og instrumenter samt
forbedring af de termiske forhold i kuplen og der-
med den opnåede billedkvalitet.

Der er endvidere indgået aftale med ESO om
bygning af et CCD-kamera i avanceret design til
spektroskopisk brug på La Silla (2048x4096 ele-
menter) til levering sidst i 1997.

Ved NOT installeredes det første CCD-kamera
med 2048x2048 billedelementer i begyndelsen af
1996 med en prototype af et system (HiRAC), som
delvis kompenserer for billedbevægelserne på
grund af atmosfærisk turbulens. Under gunstige
forhold vil HiRAC give billeder, der i kvalitet kan
sammenlignes med rumbaserede observationer.
Detektoren udviklede imidlertid også ovennævnte
termiske problem midt på året, men blev ved ud-
gangen af 1996 erstattet af en ny og bedre CCD.
En kopi af DFOSC-instrumentet med et
2048x2048 element CCD-kamera blev også instal-
leret i efteråret sammen med en ny filter/lukke-
renhed. Endelig er der i 1996 opnået enighed om
og finansiering (i alt ca. 7 Mkr.) af et fælles nor-
disk program af optiske og nær-infrarøde instru-
menter til udførelse i 1997-98. 

Den Automatiske Carlsberg Meridiankreds på
La Palma har været i regelmæssig drift hele året.
Der er installeret netværk mellem kikkertstyrings-
computeren og omverdenen, så det nu er muligt
at overføre alle observationsresultater direkte til
Danmark, England eller Spanien. Ligeledes er der
ændret software, så det er muligt at kontrollere
kikkerten fra et af de 3 samarbejdende lande. Det-
te system til »remote observing« vil blive taget i
brug i marts-april 1997, hvorefter det ikke længere
skulle blive nødvendigt at sende observatører til
La Palma regelmæssigt. Der er sidst på året anskaf-
fet et færdigt CCD-kamera, der vil kunne anven-
des som passage mikrometer. Kameraets funktio-
ner er afprøvet, og det vil i 1997 blive monteret på
den lånte engelske meridiankreds i Brorfelde.
Her vil der blive udviklet styringssoftware til drif-
ten af kameraet samt on-line software til reduktion
af de optagne billeder til færdige stjernepositio-
ner (J. Andersen, M. I. Andersen, L. Helmer, J.
Klougart, T. Knudsen, H. H. Larsen, N. Michael-
sen, P. Nørregård, P. K. Rasmussen, A. N. Søren-
sen, K. Seifert).

1.2 Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi
I tidligere årsberetninger er der redegjort for bag-
grund og mål for en række af de kosmologiske og
ekstragalaktiske projekter. Specielt fortsættes de
projekter, der omhandler anisotropierne i den
kosmiske baggrundsstråling, som giver informati-
on om spektret af de oprindelige perturbationer i
stoffordelingen i det tidlige Univers samt om de
grundlæggende kosmologiske parametre. Der er
nu færdigudviklet en metode til undersøgelse af
anisotropierne baseret på en analyse af hobdan-
nelse af maxima af fluktuationerne.

Den øgede vægt på undersøgelsen af de meget
små variationer i den kosmiske mikrobølge bag-
grundsstråling har også udmøntet sig i dansk del-
tagelse i forstudier til det europæiske CO-
BRAS/SAMBA satellitprojekt, der i 1996 er blevet
udvalgt til at være ESAs næste mellemstore missi-
on. Det er hensigten, at COBRAS/SAMBA skal be-
stemme variationerne i baggrundsstrålingen med
meget stor følsomhed og høj vinkelopløsning. For
at kunne foretage observationer af disse variatio-
ner, der svarer til nogle få milliontedele af bag-
grundsniveauet, viser det sig, at forstyrrende for-
grundssignaler (primært fra vort eget Mælkevejs-
system)er den mest begrænsende faktor. Som et
led i forstudiet til COBRAS/SAMBA missionen er
der derfor blevet gennemført modelberegninger,
der viser, at satellitten vil være i stand til at over-
vinde effekten fra de forstyrrende forgrundssigna-
ler. Endvidere er der indledt et samarbejde med
Dansk Rumforsknings Institut, Teoretisk Astrofy-
sik Center samt en række amerikanske universite-
ter om et projekt, Tophat, som består af et ballon-
båret mikrobølge observatorium til måling af de
meget små fluktuationer. Tophat projektet gen-
nemføres i løbet af de næste par år.

De tidlige fluktuationer er bestemmende for
dannelse af galakserne, galaksehobene og Univer-
sets storskalastruktur. Sammenklumpninger i Uni-
verset karakteriseres ved den såkaldte topunkts
korrelationsfunktion. Observationer med 1,5m te-
leskopet på La Sillatil bestemmelse af svage galak-
sers topunkts vinkel-korrelationsfunktion blev ud-
ført i perioden 1992-95. Redaktionen af hele ob-
servationsmaterialet blev afsluttet i 1996. Næste
skridt vil være at identificere galakserne og aflede
absolutte lysstyrker samt at foretage den statistiske
bearbejdning af hele materialet. Efterfølgende er
det hensigten at bestemme fluktuationernes
størrelse på forskellig skala i Universet for at kun-
ne afgøre naturen af det mørke stof.

En lang række observationer er blevet gennem-
ført med den europæiske satellit Infrared Space
Observatory (ISO), der blev opsendt i november
1995. En gruppe er direkte involveret i udnyttel-
sen af satellittens spektrofotometer, ISOPHOT,
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som er et meget alsidigt instrument dækkende det
infrarøde område med bølgelængder fra 2 til 240
mikrometer. Der er blevet udført meget dybe ob-
servationer ved lange bølgelængder i 0,25 kvadrat-
grader af et udvalgt område på himlen. En under-
søgelse af antallet af infrarøde kilder ved forskelli-
ge lysstyrker kan give information om, hvorvidt
disse kilder udvikler sig på en kosmologisk tidsska-
la. For at undersøge en hypotese om, at der dan-
nes interstellart støv i centret af rige galaksehobe,
når den ca. 10 millioner grader varme gas, der
indhylder hoben, afkøles og muligvis omdannes
til stjerner, er der foretaget observationer med
ISO satellitten af 5 sådanne galaksehobe. Til støtte
for diskussionen af ISO målingerne ved infrarøde
bølgelængder er de 5 galaksehobe desuden blevet
observeret fra jorden med det danske 1,5m tele-
skop samt det Nordisk Optiske Teleskop.

Lysstyrken af en lysende flade aftager kraftigere
med rødforskydningen for et ekspanderende uni-
vers end for et statisk univers. I praksis observeres
overfladelysstyrken af elliptiske galakser med en
tilpas stor rødforskydning. I det forløbne år er der
arbejdet med to fjerne galaksehobe (rødforskyd-
ning ca. 0,25). For galakserne i disse hobe er der
bestemt radier og overfladelysstyrker og sammen-
hængen mellem disse. Fra denne sammenhæng
bestemmes overfladelysstyrken for een bestemt ra-
dius, f.eks. radien 1 kpc. Det er denne lysstyrke,
der skal bruges til kosmologiske studier. Den af-
ledte lysstyrke afhænger selv af den kosmologiske
model, og endvidere af den tidslige udvikling af
galaksernes lys. Disse effekter er studeret.

Studierne af supernovaer er udvidet med om-
fattende teoretiske studier. Udviklingsberegnin-
ger for 100 millioner dobbeltsjerner er gennem-
ført her med det formål at beregne raten af super-
novaer i universet siden galaksernes dannelse. I
årets løb er der for første gang detekteret et så
stort antal svage og fjerne supernovaer, at raten i
det tidlige univers kan afledes uden for store fejl.
Overensstemmelse med den beregnede rate er så
god, at metoden formodentlig kan benyttes til at
fastlægge almene træk af galaksernes dannelses-
forløb. Raten af supernovaer i det nære Univers
kendes stadig kun med stor usikkerhed. Brorfelde
Schmidt teleskopet er med sit store felt yderst vel-
egnet til supernova overvågning af nære galakser.
I 1996 er der udført ca. 700 CCD optagelser af 334
galakser.

Arbejdet med det mystiske gammaglimtfæno-
men er fortsat. Analyse af en lang serie optiske ob-
servationer har vist, at et af de bedst positionerede
gammaglimt, fra 19. november 1978, kan være as-
socieret med en kvasar. Det vil i så fald give den
første afstandsbestemmelse til en gammaglimt kil-
de. Der er udarbejdet planer for sandtidstransmis-

sion af gammaglimt positioner fra ESAs kommen-
de satellit INTEGRAL til observatorier jorden
rundt. Et hurtigt reagerende teleskop med CCD-
kamera til opfølgning af sådanne detektioner vil
søge at detektere samtidige optiske glimt for at
fastslå naturen af dette energirige fænomen.

Kvasarer, som udsender enorme energimæng-
der, består formodentlig af et sort hul omgivet af
en varm roterende skive, der forsyner det sorte
hul med indstrømmende stof. Effekten af stofind-
strømningen på skivernes struktur er studeret ved
at løse de tilhørende ligninger. Dannelsen af de
roterende skiver er ikke let at forklare. En mulig-
hed er, at enkeltstjerner passerer så tæt forbi, at de
afgiver betydelige mængder stof som følge af en ti-
devandseffekt eller endog splittes ad i en superno-
va-lignende eksplosion. Tidevandseffekter i et re-
lativistisk tyngdefelt af et roterende sort hul er be-
regnet numerisk. Der tilføres den passerende
stjerne energi og impulsmoment, mens den samti-
dig kan miste masse afhængig af baneparametre,
masse af det sorte hul og impulsmomenter. Et kva-
sarobservationsprogram, der for første gang om-
hyggeligt undgår ødelæggende udvalgseffekter, er
afsluttet i 1996. Sigtet er en undersøgelse af kvasa-
rernes struktur ud fra emissionsliniernes form og
styrke. Kalibrering og analyse af det indsamlede
datamateriale er påbegyndt og forventes afsluttet i
det kommende år.

Kugleformede stjernehobe regnes sædvanligvis
for at være nogle af de ældste objekter i Universet.
Ikke desto mindre findes der også eksempler på
ganske unge kugleformede stjernehobe, f.eks. i de
Magellanske Skyer og galaksen M33, der også
hører til i den lokale gruppe, men ikke i Mælke-
vejen. Der er planlagt observationer af et antal for-
skellige galakser med henblik på identifikation og
aldersbestemmelse af deres kugleformede stjerne-
hobe, hvilket givet vil føre til en bedre forståelse af
disse objekters dannelse og udvikling.

Detaljerede studier af dobbeltstjerner i vore to
nærmeste nabogalakser LMC og SMC kan bidrage
med præcise bestemmelser af deres afstande, som
spiller en afgørende rolle for etableringen af den
kosmiske afstandsskala. Desuden opnås ny viden
om tunge stjerners udvikling. Observationer ved
ESO samt IUE satellitten af ca. 10 dobbeltstjerner
er under analyse, og der er opnået observationstid
på Hubble Rumteleskopet til projektet. I forbin-
delse med projektet er en analyse af absorption,
aldersfordeling og kemisk sammensætning af
stjerner i udvalgte felter afsluttet.

Lidt udenfor de hidtil omtalte emneområder
skal det nævnes, at fortsatte teoretiske arbejder
har ført til afledning af loven for den tredimensio-
nale bevægelse af en ikke-relativistisk partikel med
selvkollision i rumtid. Det analoge problem for en
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relativistisk partikels todimensionale bevægelse er
studeret. Resultatet heraf bekræfter en nylig
påstand af Novikov og medarbejdere om, at »prin-
cippet om selvkonsistens« er en naturlig følge af
»princippet om mindste aktion« (J. Artemova, J.
V. Clausen, P. Diener, L. Hansen, B. Helt, S. Her-
mit, H. E. Jørgensen, S. Larsen, M. Linden-Vørnle,
I. Novikov, H. Pedersen, P. K. Rasmussen, M. Ve-
stergaard).

1.3 Mælkevejssystemets struktur og udvikling
Et hovedproblem i den moderne astrofysik er dan-
nelsen og udviklingen af de galakser, der indehol-
der Universets synlige stof, fra de første tætheds-
fluktuationer i det tidlige univers til de kemisk og
dynamisk højt udviklede strukturer, vi observerer i
dag. Vort Mælkevejssystem er den prototype, hvor
de fysiske processer i galaksers kemiske og dyna-
miske udvikling kan studeres i detaljer.

I et projekt til studium af stjerner fra galaksens
tidligste faser (metalindhold under 0.1 procent af
Solens) er to højt udviklede stjerner analyseret
spektroskopisk. Deres abnorme kemiske sam-
mensætning giver direkte oplysning om dannel-
sen af tunge grundstoffer ved supernova eksplosi-
oner i den nydannede galakse.

I galaksens skive opbygges nye grundstoffer i
stjernernes indre, og stjernernes baner ændres
langsomt ved deres gensidige tyngdepåvirkning. I
1996 er et stort materiale af hastighedsdata for
15.000 skivestjerner med kendte aldre under pub-
likation. En første analyse af materialet viser, at ba-
nernes ændring er mindre end ofte antaget, og at
simple analytiske modeller for grundstoffernes
opbygning i Solens omegn er fysisk urealistiske.

Megen tid er brugt på at forstå et volumenkom-
plet udvalg af A stjerner mod den nordlige galak-
tiske pol, bl.a. for at kunne bestemme den totale
massetæthed. Det er påvist, at de helt unge A stjer-
ner ikke alle har samme oprindelse.

Undersøgelserne af »skygger« i den ekstreme
utraviolette baggrundsstråling er blevet fortsat, og
tre »skygger« er nu studeret i detaljer. Omkring
800 GKM stjerner, der er observeret i skyggerne,
viser sig ved en kombination med polarisati-
onsmålinger på NOT at kunne anvendes til en be-
stemmelse af en nedre grænse for skyggegiverens
afstand og dermed en øvre grænse af trykket i det
interstellare medium (ISM). Bestemmelse af det
magnetiske tryk i nogle få kolde diffuse skyer for
at undersøge, om variationer i den magnetiske
energitæthed kompenserer for den termiske uba-
lance, er blevet påbegyndt.

Strukturen af det interstellare medium på en
skala af nogle hundrede parsec er stadig et uafkla-
ret og interessant problem. Chameleon-Musca ret-
ningen studeres med en arbejdshypotese om, at vi

her ser en skal, der er et resultat af et lokalt over-
tryk og et tilsvarende overtryk på skallens bagside.
På grundlag af en fotometrisk undersøgelse er der
foretaget et udvalg af stjerner til detaljeret spek-
troskopisk undersøgelse, hvoraf ca. halvdelen er
færdigobserveret i 1996.

Alle metoder til bestemmelse af afstande til ob-
jekter i Universet kræver en vurdering af effekten
af lysets passage gennem det absorberende inter-
stellare medium (ISM). I et nystartet projekt un-
dersøges betydningen af det lokale ISM for »fun-
damentalplanet for elliptiske galakser« (FP). FP er
en observeret sammenhæng mellem overfladelys-
styrke og hastighedsdispersion i de centrale dele
af E- og S0-galakser. FP anvendes ved afstandsbe-
stemmelse for disse typer af galakser. Der er en
spredning omkring FP, hvilket bl.a. skyldes, at ISM
ikke er helt homogent fordelt, og at der derfor
findes en variation af absorptionen hen over en
galaksehob. Formålet med observationsprojektet
er at bestemme både middelabsorptionen og vari-
ationen for udvalgte galaksehobe ved at bestem-
me nøjagtige værdier af absorptionen af lyset fra
forgrundsstjerner i Mælkevejen. Observationerne
indledtes i 1996 (J. Andersen, C. Fabricius, O. H.
Einicke, L. Helmer, E. Høg, H. Jønch-Sørensen, J.
Knude, V. V. Makarov, B. Nordström, E. H. Ol-
sen).

1.4 Stjernernes struktur og udvikling
En præcis forståelse af stjerners udvikling er fun-
damental for bestemmelsen af deres aldre og af
grundstoffernes oprindelse samt for dannelses-
tidspunkt og udvikling af galakserne. Stjernemo-
dellerne må stedse kontrolleres ved hjælp af de
mest nøjagtige observationer af rigtige stjerner.

En analyse af stjernehoben NGC 3680 med helt
nye, komplette data har givet en hidtil uset præcis
kontrol af en række forskellige udviklingsmodel-
ler. Svage led i både teori og observationer er di-
skuteret og et definitivt resultat om konvektions-
teori opnået. Samtidig er en usædvanlig grad af
dynamisk udvikling i hoben påvist: Under 3 pro-
cent af de oprindelige stjerner overlever i hoben i
dag.

Med henblik på at foretage en tiltrængt detalje-
ret kontrol af teoretiske modeller af stjerner lette-
re end Solen gennemføres en omfattende søgning
efter G og K formørkelsesvariable med det danske
50cm teleskop på La Silla observatoriet. Mere end
20.000 observationer er foretaget på 175 nætter
og ca. 10 lovende nye formørkelses variable er
fundet. Materialet forventes at kunne fordoble an-
tallet af nøjagtige masse- og radiusbestemmelser
for soltype stjerner.

Fra stjernepopulationsberegninger og sammen-
ligning med fotometriske observationer fra LaSil-

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik 555



la er der draget slutninger om den relative alder af
kuglehobene og Mælkevejens dværggalakser, disk
og halo. Med spektroskopiske analyser af metalfat-
tige, men kulstofrige, kæmpestjerner i haloen bi-
drages til yderligere at kvantificere haloens dan-
nelsestidspunkt mellem kuglehobenes og dværg-
galaksernes.

Nye opacitetsberegninger har ledt til forbedrin-
ger af vore net af modelatmosfærer for stjerner af
sen spektraltype. Modeller for metalfattige kolde
hovedseriestjerner har vist, at kollisionsinducere-
de absorptionsprocesser (som man traditionelt ser
bort fra i modelatmosfæreberegninger) er den
dominerende kilde til vekselvirkningen mellem
stof og stråling i disse stjernetyper. Herved forud-
siges, at den kontinuumsagtige karakter af denne
absorptionskilde vil forårsage, at spektre af hoved-
serie kuglehobsstjerner vil have en udpræget man-
gel på spektrallinier, og at den nyopdagede (og
formentlig ret store) population af kulstofrige
dværgstjerner i Mælkevejen bedømmes langt
mere metalfattig end den egentlig er på grund af
denne stærke kontinuumsabsorption.

Studier af pulsationsvariable stjerner er fortsat
både ved gennemførelse af yderligere CCD obser-
vationer i den kugleformede stjernehob omega
Centauri og ved teoretiske arbejder. Nye, forbed-
rede stjernemodeller for delta Scuti variable stjer-
ner er sammenlignet med observationsdata af fle-
re typer, specielt er stjerner med to sikre overlejre-
de pulsationsperioder diskuteret. Herved er en
forbedret test af modellerne opnået. Desuden er
modellerne afprøvet ved udnyttelse af helt nye
data fra HIPPARCOS satellitten. For to stjerner af
særlig interesse har HIPPARCOS bestemt afstan-
de, der er 10 gange så nøjagtige som de bedste
jordbaserede afstande. Analyser baseret på disse
afstande er i perfekt overensstemmelse med de
nævnte teoretiske stjernemodeller.

Computersimulationer af støvdannelsen i kolde
rødekæmpestjerner har ledt til selvkonsistente
modeller for langperiodiske pulsationsvariable
stjerner. Vor simulation af farverne og spektrene
af disse typer af stjerner har vist god overensstem-
melse med observationer. Med ESAs Infrared Spa-
ce Observatory (ISO) satellit observeres spektrale
træk, der ikke kan observeres fra Jorden, og som
forventes at give kritiske nye informationer om
støvdannelsen og pulsationsmekanismen. Visse af
de støvtyper, der dannes i stjernerne, mener vi at
have genfundet i primitive meteoritter, og der ar-
bejdes nu på måling og inklusion af data fra disse
præsolare meteoritkorn i stjerneatmosfæremodel-
lerne. Endvidere er der gennemført en analyse
med særligt henblik på forekomst af Iridium af
højmosetørven fra Tunguska, som blev indsamlet i
1994. Resultaterne var så lovende, at de hjembrag-

te prøver i sommeren 1996 er blevet sendt til ana-
lyse. Tunguska i Sibirien er af speciel interesse,
fordi der i 1908 slog en meteorit eller komet ned i
området.

En række enkeltobjekter er studeret i detalje.
Her kan nævnes, at observationerne af den for-
mørkende dobbeltstjerne V906 Sco er færdigdis-
kuteret. Stjernen viser sig at indeholde tre kompo-
nenter. Den er i en sen, hurtig fase af sin udvikling
og giver værdifulde oplysninger, både om stjerne-
udvikling og om forholdene i den åbne stjerne-
hob, som V906 Sco tilhører. Der er endvidere be-
stemt en ny værdi af perioden af beta Aurigae, idet
alle tidligere observationer er inddraget i diskussi-
onen. Med baggrund i observationer i foråret af
AC Vel er en omtrentlig masse og bane for en
usynlig formodentlig dobbelt ledsager fundet (A.
Andersen, J. Andersen, M. Andersen, J. V. Clau-
sen, B. E. Helt, E. Høg, K. T. Johansen, U. G. Jør-
gensen, B. Nordström, H. J. Fogh Olsen, E. H. Ol-
sen, J. O. Petersen). 

1.5 Plasmafysik og magnetohydrodynamik
(mhd)
Der er i årets løb udført supercomputersimulerin-
ger og 3D visualisering af resultater herfra. Nogle
af de konkrete projekter er »kølestrømme« i ga-
laksehobe, stjernedannelse i kolde molekylskyer
med supersonisk mhd-turbulens, mhd-turbulens i
akkretionsskiver, dynamoeffekter i stjerner og ak-
kretionsskiver, turbulent konvektion og ekscitati-
on af sol- og stjernesvingninger, dissipation af tur-
bulente magnetfelter, samt energitranport og
spektralliniedannelse i semitransparente, inho-
mogene atmosfærer.

Blandt de vigtigste resultater, som er opnået i
1996 kan nævnes,

(1) at akkretionsstrømmen i akkretionsskive-
modeller med cylindergeometri og dens spontane
variabilitet er bestemt,

(2) at de observerede statistiske egenskaber af
ekstinktion i kolde molekyleskyer er vist at være
konsistent med en ny model for stjernedannelse,
udledt af supercomputer simuleringer af superso-
nisk turbulens,

(3) at forskningsgruppens massivt parallelle su-
percomputerprogrammer er konverterede til at
køre på UNI-Cs IBM SP-2 maskine,

(4) at i simuleringerne af excitation af solsving-
ninger er de fænomener, der svarer til observere-
de »akustiske begivenheder« nu blevet identifice-
ret,

(5) at nye eksperimenter er foretaget for at be-
lyse den interne dynamik i magnetiske fluxtuber i
solens konvektionszone (B. Dorch, Å. Nordlund,
P. Padoan, Ö. Rögnvaldsson).
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1.6 Positionsastronomi 
Nøjagtige positioner af objekter på himlen såvel
som stjernernes egenbevægelser (de små årlige
vinkelbevægelser) og trigonometrisk bestemte af-
stande (parallakser) er en forudsætning for gen-
nemførelse af en lang række af de astrofysiske pro-
jekter, som er omtalt i de tidligere afsnit. Her om-
tales kun de direkte astrometriske studier samt
nogle resultater heraf.

Hipparcos satellitten blev opsendt af ESA i 1989
og er den første satellit specielt konstrueret til
nøjagtig måling af stjerners positioner, egenbe-
vægelser og afstande med samtidig måling af stjer-
nernes lysstyrker og farver (fotometri). Observati-
onerne blev udført 1989-93 og resultaterne fore-
ligger nu samlet i Hipparcos kataloget med
120.000 stjerner og Tycho kataloget med en milli-
on stjerner, der publiceres på 6 CD-ROM og i 14
trykte bind i juni 1997. Disse kataloger vil revoluti-
onere mange områder af astronomien på grund
af resultaternes nøjagtighed og det meget store
antal stjerner.

Der er påbegyndt en produktion af et komplet
Tycho katalog med fotometri og astrometri for
omkring 3 millioner stjerner, det største præcisi-
onskatalog nogensinde. Dette er muligt ved fuld
udnyttelse af den opnåede erfaring med de kom-
plicerede originale Tycho observationer.

I 1995 angav vi et helt nyt og mere realistisk de-
sign, GAIA95, til den nye astrometriske ESA hjør-
nestensmission GAIA. Dette blev i 1996 adopteret
af fem institutter i Tyskland til en minisatellit,
DIVA, der foreslås opsendt som forløber for den
meget større GAIA mission. DIVA projektet har
nu dansk co-investigator. Carlsberg Meridian Cata-
logue, Vol 9 er færdigbearbejdet og vil som det
første katalog udkomme i direkte maskinlæselig
form på CD-Rom.

Carlsberg Meridian Catalogue, Vol 10, der inde-
holder observationer frem til januar 1997, er fær-
digobserveret.

De genoptagne småplanetobservationer med
Schmidtkikkerten i Brorfelde fortsættes med ud-
vikling af reduktionsprocedurer for CCD optagel-
ser. Projektet er udvidet med lysstyrkemålinger af
småplaneter til bestemmelse af bl.a. rotationsfor-
holdene(C. Fabricius, O. H. Einicke, L. Helmer,
E. Høg, V. V. Makarov, H. J. Fogh Olsen). 

1.7 Almanak; rekvirerede undersøgelser
Der er foretaget beregninger til udgivelse af en
dansk, færøsk og grønlandsk almanak. Endvidere
er udført en række særlige beregningsopgaver for
offentlige myndigheder m.v.: Almanak, Skriv- og
Rejsekalender for det år efter Kristi fødsel 1997.
Færøsk Almanak 1997. Grønlandsk Almanak
1997. Sunrise/Sunset Tables for selected Stations

in Greenland and on the Faroe Islands 1997. Luft-
fartsdirektoratet, Luftfartsinformationstjenesten
(O. H. Einicke).

2. Geofysisk afdeling

2.1 Den faste jords fysik

2.1.1 Forstudier til en satellit tyngdefeltsmission
Som et bidrag til ESAs forstudier til en mulig tyng-
defeltsmission (CIGAR IV projekt) er der begyndt
undersøgelser, om kollokationsmetoden kan an-
vendes til analyse af data. Det vil kræve, at meget
store ligningssystemer skal løses. Vi har undersøgt,
om dele af ligningssystemet kan sættes lig med
nul, så metoder til behandling af tyndt besatte ma-
tricer kan anvendes (C. C. Tscherning, D. Arabe-
los, Aristotele Universitetet, Thessaloniki).

2.1.2 Analyse of tyngdemålinger målt fra fly 
Tyngdedata dækkende hele Grønland er målt fra
fly. Metoder til beregning af tyngden ved jordover-
fladen er blevet analyseret. Da data øjensynligt er
behæftede med stærkt korrelerede fejl, er resulta-
terne ikke entydige (C. C. Tscherning og stud.
scient. F. Rubæk, R. Forsberg, KMS).

2.1.3 Internet baseret kommunikation i forsk-
ningsnetværk
Undersøgelse af mulighed for at benytte Internet
baseret multimedie kommunikation i internatio-
nalt forskningssamarbejde, et bidrag til EU Tele-
matiks Project MANICORAL, koordinator Janni
Nielsen, Handelshøjskolen i København (C. C.
Tscherning).

2.1.4 Test og kalibrering af Ørsted Satellitten
Ørsted er en mikrosatellit, der har til formål at op-
måle jordens magnetfelt og detektere energetiske
partikler i ionosfæren. Gruppen har til opgave at
foretage modellering af hovedfeltet og deltage i
kalibreringen af Ørsteds måleinstrumenter.

Satellitten skulle have været underkastet en en-
delig magnetisk afprøvning før opsendelsen ved In-
dustrie-Anlage Betriebsgesellschaft mbH (IABG)
ved München dette år. Et uheld under integrerin-
gen af satellitten i juli i Birkerød (fald til gulv fra 85
cm højde) medførte skader på satellitten. Dette be-
tød, at den følsomme interkalibrering mellem
magnetometer og stjernekamera måtte gentages.
Dette blev foretaget i et samarbejde mellem Institut
for Automation, DTU og Jet Propulsion Laborato-
ry, California Institute of Technology. Kampagnen
blev sat i værk med kort varsel og forløb yderst suc-
cesfuldt ved JPL Table Mt. Observatory, Californi-
en, i oktober. Ørsted magnetometer- og stjerneka-
meraresultater er som et samlet bidrag fra KU,
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DTU og JPL præsenteret for det internationale
rumforskningsforum ved deltagelse i symposiet
Space Sciencecraft Control and Tracking in the
New Millenium ved mødet i Denver af The Interna-
tional Society for Optical Engineering (T. Risbo).

Gruppen har foretaget magnetisk kalibrering af
NASA sonderaket Auroral Turbulence II ved
NASA Goddard Space Flight Center, Wallops
Flight Facility, Virginia i december (H. Holme-
gaard, T. Risbo).

2.1.5 Modeller af Jordens magnetfelt
Magnetiske observationer indeholder informati-
on fra en række kilder: jordens kerne, dens skor-
pe samt de ionosfæriske og magnetosfæriske
strømme. I modelleringen af jordens magnetfelt
har man traditionelt betragtet ionosfæriske og
magnetosfæriske kilder som støj på hovedfeltet.
Med den øgede computerkapacitet, det stigende
antal af magnetiske data samt vort voksende kend-
skab til de fysiske processer i ionosfæren og mag-
netosfæren er det nu muligt at modellere disse
eksterne kilder samtidig med hovedfeltet og dets
tidslige variation. Vi har brugt magnetiske data
både fra satellitter og jordbaserede observatorier
og anvendt vor viden om fysiske processer i de eks-
terne kilder til at parametrisere disse kombinere-
de magnetfeltsmodeller. Ud over dette har vi un-
dersøgt det korrelerede skorpefelts bidrag til satel-
litdata. Til dette studium anvendte vi en stokastisk
skorpemodel (N. Olsen, C. Rygaard-Hjalsted i
samarbejde med forskere fra NASA og Scripps In-
stitution of Oceanography).

2.1.6 Strømninger ved Jordens kerneoverflade
Analyse af strømninger i det ledende materiale
ved Jordens kerneoverflade ud fra observationer
af magnetfeltet og dets variationer i rummet og
ved jordoverfladen er et inverst problem. Dets
løsning kræver en introduktion af komplicerede
fysiske bånd. Disse bånd hidrører fra vor viden
om, at strømfeltet opfylder Navier-Stokes ligning.
Der er i 1996 arbejdet teoretisk med metoder til
indbygning af sådanne bånd i beregningerne (C.
Rygaard-Hjalsted, K. Mosegaard, N. Olsen).

2.1.7 Simulationer af geodynamoen
Jordens hovedmagnetfelt vedligeholdes og ænd-
res af bevægelser i jordens flydende jernkerne.
Uden denne bevægelse ville magnetfeltet henfal-
de i løbet af 10.000 år. Vi undersøger en model af
geodynamoen i kartesiske koordinater numerisk
og i nogle få delaspekter analytisk. Simple kine-
matiske dynamoer er blevet afprøvet. En model
for en dynamisk dynamoer opstillet og implemen-
teret på en parallelcomputer (J. Rotvig i samarbej-
de med forskere fra IPGP i Paris).

2.1.8 Elektriske ledningsevne i Jordens kappe
Studiet af de tidslige variationer af jordens mag-
netfelt giver mulighed for at estimere den elektri-
ske ledningsevne i jordens indre. Målinger af na-
turlige variationer med perioder fra få timer til en
måned er brugt for at forbedre vort kendskab til
den elektriske ledningsevne i en dybde mellem
300 og 1200km (N. Olsen).

2.1.9 Flertydighedsproblemet
Analyse af flertydigheden af et stærkt ikke lineært
inverst problem ved hjælp af linære metoder kan
lede til stærkt misvisende (overoptimistiske) resul-
tater. Vi har forsøgt at undersøge dette flertydig-
hedsproblem for en række stærkt ikke lineære ge-
ofysiske inversionsproblemer. Indenfor seismolo-
gien finder man nogle af de mest markante ek-
sempler på stærkt ikke lineære inverse problemer.
Ikke lineariteten skyldes flere ting, herunder, at
seismiske data er oscillerende. Det betyder, at mis-
fitfunktionen, der måler forskellen mellem obser-
verede data og modelberegnede data, får mange
minima, der alle kan repræsentere mulige løsnin-
ger til problemet. Vi har i 1996 arbejdet med nær
vertikale reflektionsdata (lithosfæredata), løbe-
tidsdata (lithosfæredata og data fra Månen, ind-
samlet af NASA i forbindelse med Apollo projek-
tet). Arbejdet med nærvertikale reflektioner er
helt færdiggjort og repræsenterer den førstefuldt
ikke lineære analyse af et sådant problem (H.
Wagner, A. Khan, K. Mosegaard).

2.1.10 Mønstergenkendelse af geologiske
materialer ud fra seismiske data 
Som et særligt projekt er der gennemført en un-
dersøgelse af mulighederne for at identificere
geologiske materialer direkte fra seismogrammer.
Arbejdet er udmønstret i en række algoritmer til
automatisk mønstergenkendelse af geologiske ma-
terialer fra tredimensionelle seismiske data (R.
Vinter, K. Mosegaard).

2.2 Fysisk oceanografi

2.2.1 Modellering af den oceane termohaline
cirkulations indflydelse på klimaet
Ændringer i den oceane termohaline cirkulation
kan påvirke Jordens klima ved at ændre den nord-
gående energitransport i oceanet. En lang række
modeller fra simple boksmodeller til oceane gene-
relle cirkulationsmodeller (GCM) har demonstre-
ret flere mulige stabile tilstande af den termohali-
ne cirkulation. En ændring til en tilstand med en
svag termohalin cirkulation i den nordlige del af
Atlanterhavet, og dermed et koldere klima i Euro-
pa, er sket i fortiden og kan måske også ske i frem-
tiden.
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Ocean- og klimagruppen arbejder med modeller
af den termohalinecirkulation i oceanet, som sam-
menkobler separate ocean, atmosfære og iskappe
modeller. Der er påbegyndt et arbejde på en model,
der inkluderer en todimensional ocean GCM, en
simpel atmosfære model og en havis model, og som
eksplicit indeholder ferskvandstransport gennem
Bering Strædet (J. Bendtsen, G. Shaffer).

2.2.2 Det oceane kulstofkredsløbs indflydelse på
klimaet
Det oceane kulstofkredsløb (inklusiv den oceane
biosfære) kontrollerer det atmosfæriske CO2 ni-
veau på tidsskalaer fra århundreder til årtusinder
og har dermed stor indvirkning på Jordens klima
via drivhuseffekten. Vi har estimeret oceanets op-
tag af det antropogene CO2 med HILDA (High
Latitude exchange/interior Diffusion Advection)
kredsløb modellen, der er kalibreret med oceane
sporstofdata: Indtil 1974 havde oceanet optaget
omkring (70 -80)˙1015 g kulstof, der var blevet afgi-
vet til atmosfæren på grund af menneskets aktivi-
teter.

Vi har analyseret oceane sporstof data på nær-
horisontale flader fra forskellige oceane bassiner
for at studere remineraliseringen og sammensæt-
ningen af organisk stof i den indre del af oceanet.
Vore resultater indikerer en betydelig foraktione-
ring: Næringsstoffer frigives tilsyneladende bety-
deligt før uorganisk kulstof under demineralise-
ringen. Med HILDA kulstof kredsløb modellen
har vi vist, at denne effekt reducerer det atmos-
færiske CO2 niveau med omkring 7%. En sådan
reduktion kan afkøle Jorden med flere tiendedele
af en grad (G. Shaffer, J. Bendtsen, O. Ulloa).

2.2.3 Cirkulation, blanding og kulstof kreds-
løbet i det sydøstlige Stillehav
Vi har gjort vigtige fremskridt i analysen af et om-
fattende datasæt, som vi indsamlede på SONNE
togtet til den østlige randstrøm i det sydlige Stille-
hav (Peru-Chile strømmen) i maj-juni 1995. Østli-
ge randstrømme er områder med en særlig intens
energi- og CO2 udveksling mellem atmosfæren og
oceanet.

Udover en signifikant opvarmning på omkring
0,20 C over de sidste 28 år i det Antarktiske inter-
mediære vand (400-800 m), har vi fundet indikati-
oner af ændringer i massefyldefordelingen, som
tyder på ændringer i den dybe cirkulation nær
den sydamerikanske kyst. Vi har fundet overra-
skende lave værdier for den primære biologiske
produktion i den oceane region syd for 35 grader
syd, på trods af relativt høje koncentrationer i
overfladelaget af fosfat og nitrat. Om dette skyldes
manglen på næringsstoffet silikat, vil været et
emne for fremtidige studier i området. Vore om-

fattende datasæt af sporstoffer bliver brugt i inver-
se beregninger til at bestemme cirkulationen og
blandingen på stor skala i området (O. Leth, O.
Ulloa, G. Shaffer, J. Bendtsen).

2.2.4 Instrumentudvikling
Vi fuldførte konstruktionen og de første tests af
TRAMP (Trancieving Registrering Autonomous
Multicycling Profiler). Dette er kulminationen på
10 års indsats for at udvikle dette observationsred-
skab. TRAMP er et uafhængigt, mikroprocesser
kontrolleret dataindsamlingssystem, som kan ind-
samle op til 1.000 uledsagede, gentagende, profi-
ler af strøm, temperatur, konduktivitet, fluore-
scens og lys intensitet i 7 spektrale bånd. TRAMP
gav gode resultater på sit første togt til det nord-
vestlige Afrika i december ombord på det tyske
forskningsfartøj »Meteor«. Igen viste adgangen til
Bornö Instituttet sig at være uvurderlig i test og
udviklingsfasen af TRAMP. Bornö; instituttet er en
fælles undervisnings- og forsknings facilitet for
NBIfAFG og Oceanografisk Institut, Göteborg
Universitet, og ligger i Gullmarfjorden, 100 km
nord for Göteborg (H. Hundahl, S. Skoglund, J.
Holck, G. Shaffer).

2.2.5 Optisk Oceanografi
Der arbejdes med studier af dagslysets nedtrængen
og fordeling i forskellige havområder. Dette gøres
for at kunne beskrive fotosynteselyset i havet, som
er bestemmende for fytoplanktons primærproduk-
tion og ledsagende optagelse af kuldioxid.

Fytoplanktonmængder i overfladevandet kan
bestemmes med forholdsvis tilfredsstillende
nøjagtighed fra satellitter, som måler over ocea-
nerne. I kystnære områder er målenøjagtigheden
ikke altid tilfredsstillende. Dette danner baggrun-
den for forsøg på at bestemme dagslysfordelingen
i havet bedre, specielt den del af lyset, der stråles
tilbage til satellitten. Til løsning af denne opgave
benyttes feltdata, analytiske modeller og compu-
tersimuleringer. Havvandets optiske egenskaber
samt havvandets indhold af opløst organisk mate-
riale, mængden af svæv i form af plankton og sedi-
ment, påvirker dagslysets nedtrængen og lysforde-
ling i havet. Studier af disse forhold foregår i spek-
troskopisk regi på Kemisk Laboratorium 4, HCØ
(N. K. Højerslev med samarbejdspartnere på Ke-
misk Lab. 4, HCØ, Ib Trabjerg, Universitetet i
Oslo, Ejvind Aas samt Texas A&M; M, George
Kathawarg, James Adams). 

2.3 Glaciologi

2.3.1 NORTH GRIP
Glaciologigruppens forskningsaktivitet var i 1996
stærkt præget af den nye dybdeboring NORTH
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GRIP ca. 315km nord for dybdeboringen GRIP på
Summit (1989-1992). NORTH GRIP boringen er
dansk ledet både styringsmæssigt og logistisk, men
er i øvrigt et internationalt projekt med 9 delta-
gende nationer. Den danske indflydelse på projek-
tet er stor på grund af en ca. 60% dansk finansie-
ring.

Hovedformålet med NORTH GRIP er først og
fremmest at undersøge, om den foregående var-
metid, Eemtiden for ca. 113-125 tusinde år siden
var ustabil, således som GRIP boringen og senere
analyser af havsedimentkerner har antydet. Der er
her tale om en kombination af globale og regiona-
le klimasammenhænge, om hvilke NORTH GRIP
kernen forventes at bidrage med væsentlige oplys-
ninger. Herudover har boringen en række andre
formål af klimatisk og atmosfærisk karakter.

Projektet startede i april 1995 med solid støtte
fra Statens naturvidenskabelige Forskningsråd.
Store mængder tungt gods blev bragt til Grønland
i løbet af det tidlige efterår 1995, og i løbet af som-
merfeltsæsonen 1996 blev lejren med infrastruk-
tur etableret. Boringen startede allerede i slutnin-
gen af juni og nåede en dybde på 360m i slutnin-
gen af juli.

Borestedet blev valgt ud fra detaljerede radio
ekko- og nedbørsmålinger, som blev foretaget i
årene 1993-1996 i samarbejde med Kansas Univer-
sitet, NASA og Alfred Wegener Instituttet i Bre-
merhaven. NORTH GRIP området anses for det
optimale sted at bore med henblik på at opnå
uforstyrrede lagserier af den ældste is, som findes
tæt ved bunden af indlandsisen (alle medarbejde-
re).

2.3.2 EPICA
Gruppen er ligeledes involveret i det europæiske
dybdeboringsprogram EPICA i Antarktis. EPICA
har også først og fremmest til formål at bibringe
oplysninger om fortidens klimavariationer. Glacio-
logigruppens deltagelse er både økonomisk og vi-
denskabeligt langt mindre end for NORTH GRIP,
men på grund af gruppens ekspertise inden for is-
boring er gruppens videnskabelige deltagelse gan-
ske stor, målt i forhold til den danske med finansi-
ering.

En del af de danske glaciologers tekniske bidrag
til EPICA var bl.a. test af et nyt bor, EPICA boret,
under NORTH GRIP 1996 operationen i Grøn-
land. De ekstra omkostninger hertil og i nogen
mindre grad for 1997 er bevilget af EU. Gruppen
planlægger at sende 1 medarbejder til Antarktis i
feltsæsonen 1997/98, hvor EPICA boringer er
planlagt at begynde så småt. I 1998/99,
1999/2000, 2000/2001 samt 2001/2002 vil vi del-
tage med 2 personer. De meget vanskelige forhold
i forbindelse med sådanne projekter i Antarktis

medfører bl.a., at langt færre kan deltage i felto-
perationer end tilfældet er for Grønland (alle
medarbejdere).

EPICA er i øvrigt et projekt under EUs og ESFs
auspicier. Hverken NORTH GRIP eller EPICA kan
i sig selv løse alle de væsentlige spørgsmål, som
skal besvares for at forstå årsagerne til, og virknin-
gerne af klimavariationer; men de er internationa-
le nøgleprojekter inden for den paleoklimatiske
forskning. Stort set alle laboratoriets medarbejde-
re er på en eller anden måde involveret i disse sto-
re projekter, men samtidig er forskellige gruppe-
ringer af medarbejdere involveret i mindre pro-
jekter. Disse er ikke mindre væsentlige, men ikke
så vidt favnende som NORTH GRIP og EPICA. En
række af dem er kort beskrevet i det følgende.

2.3.3 Hans Tausen iskernen
I løbet af juni 1995 blev den allernordligste iskap-
pe HANS TAUSEN på den nordlige halvkugle
gennemboret. Den 325m lange iskerne blev bragt
til København, og i løbet af 1996 blev et større fy-
sisk-kemisk måleprogram for kernen påbegyndt.
Hans Tausenprojektet er støttet af SNF og Nordisk
Ministerråd og slutter med udgangen af 1997. Ho-
vedformålet er at undersøge højarktiske klimavari-
ationer gennem de sidste 200 år, men også at un-
dersøge disse højarktiske iskerners mulighed for
bortsmeltning under et varmere klima end nuti-
dens.

Projektet har deltagere fra Danmark, Norge,
Sverige og Island; samarbejdet i Danmark er først
og fremmest med GEUS, glaciologisk afdeling.
Der planlægges en samlet publicering af Hans
Tausen resultaterne i »Meddelelser for Grønland«
i løbet af 1997-1998.

De foreløbige resultater fra Hans Tausen borin-
gen er af stor betydning for udforskningen af kli-
maændringer. For eksempel viser de opnåede re-
sultater, at Nordgrønland var langt varmere i
1920erne og 30erne end i dag. Ligeledes blev det
klart, at under det »klimatiske optimum« for ca.
6.000 år siden var det så varmt i Nordgrønland, at
Hans Tausen iskappen smeltede bort. Dette har
betydning for forståelsen af virkningerne af en
eventuel »drivhuseffekt« (alle medarbejdere).

2.3.4 Bipolart EU projekt
I samarbejde med en række andre europæiske
lande startede et EU projekt i 1996, hvis hovedfor-
mål var at kombinere klimamodeller og iskerne-
data fra Antarktis og indlandsisen. Glaciologi-
gruppens forbedrede dateringer af GRIP og den
vestantarktiske Byrd kerne medvirkede til vigtige
fremskridt i vor viden om klimaændringers tids-
mæssige faseforhold mellem Antarktis og Grøn-
land; bl.a. har projektets undersøgelse af Yngre

Det naturvidenskabelige Fakultet560



Dryas og begyndelsen af den nuværende varmepe-
riode Holocen været vellykket. Projektet afsluttes
med udgangen af 1997 (C. U. Hammer, H. B.
Clausen, S. J. Johnsen, Irene Antoinet Mogensen,
gæsteprofessor C. C. Langway, Jr.).

2.3.5 Dybdeboringen GRIP
Selv om GRIP projektet er afsluttet, har 1996
været præget af større publiceringsaktivitet i for-
bindelse med de opnåede data. Et planlagt spe-
cialnummer af Journal of Geophysical Research
om GRIP og GISP II boringerne i Central Grøn-
land er nu i sin sidste redaktionelle fase, og ca. 50
artikler vil indgå. Specialnummeret forventes
publiceret i løbet af foråret 1997 (alle medarbej-
dere).

2.3.6 Byrd iskernen
Denne amerikanske iskerne fra Vestantarktis blev
boret i 1968, men er stadig genstand for et givtigt
dansk – amerikansk samarbejde. I løbet af 1996
blev et større arbejde om global vulkanisme base-
ret på 10 års undersøgelser afsluttet (C. U. Ham-
mer, H. B. Clausen og gæsteprofessor C. C. Lang-
way, Jr.). 

2.3.7 EISMINT
Dette europæiske samarbejde om modellering af
isflydning foregår under ESFs auspicier (D. Dahl-
Jensen (medlem af styringsgruppen), C. S. Hvid-
berg).

2.3.8 Kuratorvirksomhed
Også i 1996 var kuratoren behjælpelig med prøve-
tagning for flere europæiske kollegaer, som deltog
i GRIP (J. P. Steffensen).

2.3.9 Øvrige aktiviteter
Nordic Branch of the International Glaciological
Society afholdt et velbesøgt møde på Rockefeller
sidst i oktober; ligeledes afholdt EISMINT et
møde samme sted en uge senere. Professor Che-
ster C. Langway, Jr., fra State University of N. Y.
gæstede laboratoriet i årets første 6 måneder og
blev ved universitetets årsfest tildelt den naturvi-
denskabelige æresdoktorgrad.

2.3.10 Formidling
I løbet af året besøgte adskillige gymnasieklasser
og geologistuderende fra Aarhus Universitet glaci-
ologigruppen. Gruppen deltog også i et enkelt
Kulturby 96 arrangement og et par radio- og
TVudsendelser.

2.3.11 Gruppens medlemmer
C. Hammer, H. B. Clausen, D. Dahl-Jensen, S. J.
Johnsen, J. P. Steffensen, C. S. Hvidberg, N. S.

Gundestrup, I. A. Mogensen, M. L. Siggaard-An-
dersen, S. B. Hansen, P. Iversen, A. Boas, E. Chril-
lesen, K. K. Andersen, U. J. Andersen, A. Svens-
son. 

2.4 Meteorologi

2.4.1 Undersøgelse af dynamisk mekanismer i
det klimatiske system ved brug af en atmosfærisk
«General Circulation Model«
En atmosfærisk almindelig cirkulationsmodel
(GCM) udarbejdet ved NASA Goddard Space
Flight Center bliver brugt til at undersøge nogle af
de mekanismer, som fastholder Jordens klima i
dets observerede tilstand. Modellen bliver kørt på
UNI-C CRAY computeren. Særlig vægt bliver lagt
på at studere atmosfærens angulære moment cyk-
lus. En hypotese, at der er en dynamisk stabilisator
i det klimatiske system i forhold til bølgetransport
af angulært moment i barokline bølger, under-
søges (J. R. Bates, V. A. Alexeev).

2.4.2 Heavy Rains and Flood Forecasting in the
Yangtze River Valley
Forskingsaktiviteten i 1995 har været koncentreret
om en analyse af det omfattende datasæt, der er
hovedresultatet af projektet »Heavy Rains in the
Yangtze Valley« (se årbogen for 1995). Et andet
indsatsområde har været arbejdet i forbindelse
med projektet »Heavy Rains and Flood Fore-
casting in the Yangtze River Valley« (en fortsættel-
se af det nu afsluttede projekt »Heavy Rains in the
Yangtze Valley«). Begge projekter er udført i sam-
arbejde med Danmarks Metrologiske Institut og
Beijing Meteorological College. I det ny projekt
hvor hydrologien spiller en væsentlig rolle, delta-
ger udover ovenfor nævnte institutioner tillige
Dansk Hydraulisk Institut og Yangtze Water Res-
sources Commission (Wuhan). Sidstnævnte pro-
jekt, der påbegyndtes i slutningen af året 1995,
løber over 18 måneder og finansieres af Verdens-
banken (E. Rasmussen).

2.4.3 Polar og arktisk meteorologi
Arbejdet med polar og arktisk meteorologi er vi-
dereført (E. Rasmussen).

2.4.4 En GCMs Følsomhed over for ændringer i
Stratosfærisk Ozon
Ozon i stratosfæren absorberer både stråling fra
Solen og infrarød stråling og påvirker derved kli-
maet samt skaberbaggrund for atmosfærens lag-
deling med en stabil stratosfære overlejret en tro-
posfære. Numeriske eksperimenter med ozonind-
holdet i en moderne Global Circulation Model
(den franske GCM Arpege) er nu afsluttet og be-
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skrevet. Arbejdet er udført på DMI i samarbejde
med en forskergruppe der.
Flere, idealiserede scenarier af reducerede ozon-
mængder er studeret med Arpege. Effekterne er
for det meste lokaliserede til dér, hvor udtyndnin-
gen er mest markant, specielt når udtyndningen
er begrænset til den nedre stratosfære som ved
etableringen af et ozonhul. En ofte anvendt ap-
proksimation, Fixed-Dynamical-Heating, er sam-
menlignet med resultaterne af eksperimenterne
med den fulde GCM (B. Christiansen, A. Guld-
berg, DMI, A. W. Hansen, NBIfAFG, L. P. Riis-
højgaard, NASA).

2.4.5 Klimafysik
Jordens klima har holdt sig forbavsende stabilt, og
i en tilstand egnet for liv, over det meste af jordens
historie. Om dette er en naturlig følge af de sty-
rende fysiske love eller en usandsynlig hændelse,
er i dag uvist. I modsætning hertil er klimaet på
vore naboplaneter Venus og Mars ikke i stand til at
understøtte liv. Hvilke fysiske mekanismer, der sty-
rer det stabile jordiske klima, og hvor stabilt kli-
maet er, er åbne spørgsmål.

Information om klimavariationer over et bredt
interval af tidsskalaer kan opnås fra iskernemålin-
ger og andre paleoklimatiske data. En ny metode
til studiet af statistikken i disse målinger har gjort
det muligt at observere forskellige regimer af tur-
bulent atmosfærisk strømning igennem den sidste
istidscyklus. De registrerede klimadatas ikkegaussi-
ske (intermittente) natur lægger bånd på den un-
derliggende dynamik, som vi forsøger at beskrive.
I målingerne af støv i iskernerne har vi på de kor-
te tidsskalaer fundet multifraktal skalering, som er
et fingeraftryk af den bagvedliggende komplekse
dynamik. Hvorvidt denne opførsel er en universel-
karakteristik af bestemte komplekse systemer, er
et spørgsmål, vi arbejder med. Forståelse af aspek-
ter af turbulente energi kaskader er opnået ved
studier af simple dynamiske skalmodeller (Peter
Ditlevsen, Nigel Marsh, Irene Mogensen, Mogens
Høgh Jensen).

3. Niels Bohr Institutet 

3.1 Teoretisk fysik, almen
I den primære manifestation af rumtidssymmetri
er de grundlæggende variable, som udgør et
kvant, symmetri-elementerne, der definerer det
tomme rums invarians. I en irreducibel fremstil-
ling er et symmetrielement en mange dimensio-
nal variabel, der ikke har nogen værdi. En sådan
variabel kan derfor kun tilsyneladende fremvise
en værdi. I overensstemmelse hermed er disse
værdier i almindelighed tilfældigt fordelt med

sandsynligheder, der er bestemt af de geometriske
bånd mellem de variable og indkodet i en vektor
(»tilstanden«).

Mens vektoren giver den sandsynlighed, hvor-
med en variabel (tilsyneladende) kan vise sig med
en værdi, fortæller den ikke, at den variable over-
hovedet vil vise sig med en værdi. For eksempel
omdanner et isoleret henfaldende atom sig inden
for levetiden kontinuert til to (eller flere) nye
kvanter, og det er en fejlagtig opfattelse, at atomet
»af sig selv« henfaldt ved et »kvantespring« til et
ukendt tidspunkt. De omstændigheder, hvorun-
der en symmetri variabel kan siges at vise sig med
en værdi, er et centralt punkt i undersøgelserne
og søges f.eks. belyst ved en analyse af et langsomt
henfald efterfulgt af en kaskade af mange hurtige
henfald. En sådan situation foreligger i forsøg
med laser induceret fluorescens af et enkelt atom,
hvor det langsomme henfald ses som en skarp æn-
dring af fluorescensen, der forbindes med et
»kvantespring« (Ole Ulfbeck, Aage Bohr).

3.2 Teoretisk højenergi fysik
Vor forståelse af verden på de mindste afstande
standser i dag ved »standardmodellen«. Man ope-
rerer her med tre fundamentale vekselvirkninger:
(I) de elektromagnetiske vekselvirkninger, der er
ansvarlige for den struktur, vi finder i atomer og
molekyler; (II) de svage vekselvirkninger, der for-
klarer visse aspekter af radioaktivt henfald, samt
spiller en afgørende rolle i stjernernes energipro-
duktion; samt (III) de stærke vekselvirkninger, der
beskriver kernekræfterne, samt den substruktur,
der findes, når man kigger nærmere på atomker-
nernes byggestene: Protonen og neutronen. Disse
består af kvarker, der holder tæt sammen gennem
udveksling af såkaldte gluoner. På trods af den me-
get imponerende overensstemmelse mellem teori
og eksperimenter, som standardmodellen repræ-
senterer, er der tungtvejende teoretiske grunde til
at tro, at standardmodellen kun er en del af en
mere omfattende teori. En vigtig indikator i den
retning er, at standardmodellen ikke beskæftiger
sig med tyngdekraften, som er den fjerde funda-
mentale vekselvirkning, vi kender i naturen. Pro-
blemet er, at standardmodellen er en såkaldt re-
normerbar teori, det vil sige en teori, der på kon-
sistent måde forener kvantemekanikken og den
specielle relativitetsteori. Når vi kommer til tyng-
dekraften, skal vi forene kvantemekanikken med
Einsteins almene relativitetsteori, og det har indtil
nu vist sig særdeles vanskeligt. Men selv indenfor
standardmodellen er der en række aspekter, der
ikke er tilfredsstillende forstået. Standardmodel-
len har på naturlig måde forenet de elektromag-
netiske og de svage vekselvirkninger. Denne del af
teorien kaldes Glashow-Weinberg-Salam (GWS)
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teorien. De stærke vekselvirkninger, der kaldes
»quantum-chromo-dynamics« (QCD), lever et del-
vist uafhængigt liv indenfor standardmodellens
rammer. Hvorfor er der disse to uafhængige dele?
Ville det ikke være naturligt, at de blev forenet til
en teori ved større energi, præcis som det er sket
med den elektromagnetiske teori og teorien for
de svage vekselvirkninger. En sådan forening ville
måske også tillade os at forstå, hvorfor GWS og
QCD teorierne har forskellige symmetrier(U(1) x
SU(2), henholdsvis SU(3)). Hvorfor optræder
leptoner og kvarker i bestemte »familier«, og
hvorfor er antallet af familier 3 ? Hvorfor har lep-
tonerne og kvarkerne præcis de masser, vi obser-
verer? Kan disse masser forudsiges? Hvad er mas-
sen af den såkaldte Higgs partikel, der er forud-
sagt af GWS teorien? 

Den næste generation af acceleratorer (LHC)
vil teste standardmodellen i energiområdet 1-10
TeV. Dette er et særdeles interessant område. Ikke
alene kan vi her forvente at observere Higgs par-
tiklen, som er forudsagt af teorien, men det er
også et område, hvor man forventer, at de »ikke-
perturbative« effekter i standardmodellen vil spil-
le en vigtig rolle. Mange af disse effekter blev stu-
deret af NBIs teoretiske højenergigruppe for 10-
15 år siden i QCD, og det er bemærkelsesværdigt,
at de samme fænomener nu dukker op igen i
GWS modellen, blot ved en højere energi og med
en endnu rigere struktur. Det sidste skyldes tilste-
deværelsen af Higgs partiklen (som ikke findes i
QCD delen af standardmodellen).

Ved NBI har man i denne sammenhæng kon-
centreret sig om studiet af følgende områder:
Sphaleron overgange (der er overgange mellem
forskellige ækvivalente grundtilstande i GWS mo-
dellen, adskilt af en energibarriére på ca. 10TeV)
ved høje temperaturer, faseovergange i forbindel-
se med stærke felter, samt forsøg på at forstå sym-
metrien i standardmodellen. Desuden arbejdes
der på at forstå teoriens parametre (fx dens kob-
lingskonstanter) ud fra et underliggende princip.
Fra topologiske effekter ved ekstremt små afstan-
de, bestemt ved den såkaldte Plancklængde, kan
man forvente små ikke lokale konsekvenser i en
teori for kvantegravitation. Der foregår for øje-
blikket i gruppen et forsøg på at sammenkoble be-
stemmelsen af parametrene i standardmodellen
ud fra disse ikke lokale effekter (via ideen om
mange degenererede tilstande i vakuum).

Studiet af disse områder illustrerer også et gen-
nemgående træk ved teoretisk højenergifysik i
dag: Ved at studere de mindste bestanddele føres
man oftest til problemstillinger, der er relevante
for forholdene i det tidlige univers. Dette skyldes,
at de høje energier, der behøves for at splitte stof-
fet i dets mindste bestanddele, vil være tilstede ved

de høje temperaturer, der herskede i det tidlige
univers. De studier, der er foretaget af sphaleron
overgange ved NBI, viser sig således at have vidt-
rækkende konsekvenser for vor forståelse af den
observerede asymmetri mellem partikler og anti-
partikler i vort univers. Ligeledes viser det sig, at
når man ekstrapolerer de svage magnetfelter, der i
dag kan observeres i universet, baglæns i tiden, vil
de blive så stærke, at de inducerer oscillationer
mellem visse typer af såkaldte neutrinoer, med
mindre deres masser er meget små. Sådanne oscil-
lationer kan vises at lede til en modstrid med de
observerede forhold mellem brint og helium i
universet, og man får på den måde et bånd på
masserne af disse neutrinoer.

Mens GWS teorierne har så små koblingskon-
stanter ved nuværende eksperimentelt målte ener-
gier, at perturbationsteori er uhyre nøjagtig, er si-
tuationen mere kompliceret i QCD teorien. En
del spørgsmål kan her besvares i perturbationsreg-
ning, mens andre kræver massive computerbereg-
ninger i ikkeperturbative områder. Sådanne ikke-
perturbative beregninger spiller en fremtrædende
rolle i gruppens arbejde.

Forsøgene på at se standardmodellen som del af
en større teori involverer studier af strengteorier
og de dertil knyttede konforme feltteorier, samt
studiet af kvantegravitation.

Streng- og superstrengteorierne har i en årræk-
ke været studeret af højenergigruppen på NBI, og
gruppen har ydet væsentlige bidrag til formulerin-
gen af disse teorier. Vigtige skridt er taget ved stu-
diet af todimensionale konforme feltteorier. Disse
teorier har en anvendelse indenfor faststoffysik,
men repræsenterer samtidig såkaldte klassiske
grundtilstande for strengteorierne. Ved studiet af
strengteorierne er de relevante objekter todimen-
sionale feltteorier, mens den »klassiske« grænse er
de konforme feltteorier. Et andet vigtigt skridt er
taget gennem studiet af den statistisk mekaniske
formulering. Ved hjælp af denne har det været
muligt at summere strengteorierne over alle topo-
logier. Dette forskningsfelt har været dyrket inten-
sivt ved NBI, og det har ført til en ny formulering
af kvantegravitation, der undersøges i øjeblikket.

Af helt nye udviklinger skal nævnes studiet af
dualitetssymmetrier. Visse supersymmetriske ge-
neralisationer af QCD teorien har forbløffende
vist sig at være næsten eksakt løsbare på grund af
en såkaldt dualitet. Skønt allerede uhyre interes-
sant i sig selv, har denne opdagelse også virket som
katalysator inden for matematik (studiet af topolo-
giske invarianter for firedimensionale mangfol-
digheder) og strengteori, hvor dualitet har vist sig
at forbinde tilsyneladende forskellige teorier (J.
Ambjørn, H. B. Nielsen, P. H. Damgaard, P. Ole-
sen, J. L. Petersen. Langtidsgæster og stipendiater
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i det forløbne år: G. Akemann, K. Anagnostopou-
los, F. Antonsen, D. Bennett, D. Cangemi, A. Fayy-
azuddin, M. Harris, L. Jensen, A. Krasnitz, Yu. Ma-
keenko, T. Neuhaus, J. Nielsen, S. Nishigaki, K. Ol-
sen, A. Piccolotto, J. Rasmussen, J. Rolf, H. Sato,
G. Savvidy, A. Sedrakyan, P. Silvestrov, D. Smith, A.
Tollstén, M. Weis, Ming Yu).

3.3 Eksperimentel partikelfysik
Erfaringerne viser, at stof ved en given temperatur
består af nogle forholdsvis få arter af partikler,
som er (næsten) uforanderlige under alle stoffets
omformninger. Ved jordoverfladens temperatur
er grundstofatomerne de elementære partikler,
og det er i deres vekselvirkninger, man søger en
principiel forklaring på mangfoldigheden af ke-
miske og biologiske processer. I et højere tempe-
raturområde, som fx. i solens indre, er atomker-
ner og elektroner frie og (næsten) uforanderlige
partikler. Ved endnu højere temperaturer opløses
atomkernerne i bestanddele af protoner og neu-
troner.

De mest almene elementære partikler, vi ken-
der i dag, er tre familier med hver to kvarker og to
leptoner. Disse synes at være de mindste bestand-
dele af alt stof. Hertil kommer kraftfelternes kvan-
ter: Fotoner, gluoner, W og Z bosonerne. For at
løsne de bånd, der binder kvarkerne sammen til
f.eks. protoner og neutroner, kræves der ekstremt
høje temperaturer, nemlig sådanne som herskede
i de første øjeblikke af universets historie. Sådan-
ne forhold er bekostelige at etablere i laboratori-
et, og derfor er der kun få laboratorier for parti-
kelfysik i verden. I Europa har landene skabt orga-
nisationen CERN med laboratoriet ved Geneve til
formålet. Danmark er et af de 19 medlemslande i
CERN, og medarbejdere ved har siden oprettel-
sen af CERN deltaget i det internationale samar-
bejde om eksperimenter i partikelfysik. Under-
søgelser har i de senere år især angået elektron-
positron kollisioner ved høje energier, tilvejebragt
i LEP acceleratoren ved CERN. Her deltager man
i to store eksperimenter, ALEPH og DELPHI, med
hver sin vægt på de eksperimentelle muligheder.

I den første fase af LEP kolliderede elektroner-
ne med en energi som svarer til Z bosonens masse.
De vigtigste fund har været, at der er netop trefa-
milier af kvarker og leptoner, og at disse med stor
nøjagtighed vekselvirker som forudsagt af stan-
dard modellen.

Medarbejdere ved NBI har specielt bidraget til
målingen af antallet af familier, samt på forskellige
måder til identifikation og måling af hadroner fra
Z bosonens henfald. Indsatsen omfatter både op-
bygning af apparatur og analyse af indsamlede
data.

I 1996 blev energien i LEP maskinen øget op

over tærsklen for produktion af et par W bosoner.
NBI bidrager her med målinger af W bosonens
egenskaber og i jagten på nye partikler. Der er teo-
retiske argumenter for, at allerede denne fase af
LEP har en chance for at afsløre ny fysik ud over,
hvad der forudsiges af standardmodellen. Man
håber at finde nye slags partikler, der måske kan
forklare det usynlige »mørke stof« i universet.

Der deltages også i forberedelser til den næste
generation af eksperimenter ved CERN. Ved at ac-
celerere protoner til meget høje energier i en ny
super ledende ring, LHC, placeret i LEP tunnel-
len er der en god chance for at besvare spørgsmå-
let om oprindelsen af partiklernes masser. Det er
her nødvendigt at lade intense protonbundter stø-
de sammen 40 millioner gange i sekundet. Dette
giver store udfordringer til den elektroniske be-
handling af eksperimentets millionvise af måleen-
heder, og i dette område bidrager NBI til udviklin-
gen af udstyr og metoder. I den forbindelse har
gruppen deltaget i et INTAS projekt under EU,
som er blevet afsluttet i år. LHC eksperimentet,
som gruppen deltager i hedder ATLAS.

Yderligere forberedes et eksperiment HERA-B
ved HERA på DESY. DESY er et partikelfysikanlæg
i Hamburg. I eksperimentet, som vil begynde i
1998, vil man søge at isolere store mængder af par-
tikler, der indeholder den næsttungeste kvarkty-
pe, b kvarken. Det drejer sig her om at finde for-
skelle mellem sønderfaldene af partikler og anti-
partikler, der måske kan forklare, hvorfor der
overhovedet findes stof i universet.

Gruppen deltager i opbygningen af andetnive-
autriggeren for Atlas og HERA-B både med arki-
tektur og hardware og for HERA-B også med soft-
ware. Der har været to forslag til HERA-Bs andet
niveautrigger, et fra NBI og et DESY. NBI har byg-
get det nødvendige hardware og vist ved omfatten-
de testning, at forslaget kan gennemføres. Det an-
det forslag bruger delvis hardware, som under alle
omstændigheder skal anvendes i HERA-B. Den
endelige beslutning blev, at vor arkitektur blev
valgt. Men under henvisning til at DESY forslaget
krævede færre forskellige moduler, blev hard-
waren fra dette valgt (J. D. Hansen, J. R. Hansen,
P. H. Hansen, B. S. Nilsson, E. Dahl-Jensen, G.
Damgaard, M. Dam, T. A. Fearnley, P. R. Møller, B.
S. Nielsen, B. Rensch, N. J. Kjær, og Ph.D.-stipen-
diater J. B. Hansen, S. Schmidt, A. Wäänänen, S.
Xella).

3.4 Teoretisk Kernefysik
Teoretisk kernefysik omfatter en bred vifte af em-
ner, hvoraf en stor del dyrkes ved Instituttet. Tra-
ditionelt er strukturen af stabile eller næsten stabi-
le kerner et hovedemne, men i de senere år har
interessen også samlet sig om studiet af det stof,
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som kerner er opbygget af. I laboratoriet kan ker-
nestofs egenskaber under kompression og op-
varmning studeres i kollisioner mellem tunge ker-
ner. I naturen kan sådanne påvirkninger forekom-
me i stellare objekter eller i det tidlige univers.

Ved lavere temperaturer veksler kernestof mel-
lem en væske- og en gasfase, og ved noget højere
temperatur anslås nukleongassen til en hadronfa-
se. Ved meget højt tryk og temperatur kan nukleo-
nerne miste deres identitet, således at stoffet kort-
varigt kan overgå i en quark-gluonplasma fase.
Gruppen arbejder med teoretiske beskrivelser af
de dynamiske kollisionsforløb, med transport i
plasma og med studiet af former af hadronisk stof,
fx. det såkaldte chirale kondensat. Gruppen er
knyttet til det skandinavisk-europæiske CHIC pro-
jekt for mellemenergier og til et nyt dansk samar-
bejde HEHI indenfor relativistisk tungionfysik.
Samarbejdet omfatter dels CERN projektet, NA44,
som i øjeblikket især koncentrerer sig om analyse
og forståelse af eksperimentelle resultater fra
1996. HEHI samarbejdet er nu gået i gang med
planlægning af dele af et detektorsystem ved
RHIC acceleratoren i Brookhaven, USA.

Den teoretiske gruppe er kraftigt engageret i
kernestrukturforskningen. En aktuel problemstil-
ling er koblingen mellem termisk excitation, su-
perfluiditet og rotationsbevægelse i atomkerner.
Blandt andet studeres faseovergangen mellem
jævn rotation og diffus rotation. Den eksperimen-
telle udvikling af acceleratorer for radioaktive pro-
jektiler har ført til interesse for kerner med en
overflade af neutroner med lav tæthed. Gruppen
har undersøgt sådanne såkaldte halokerner, der
falder udenfor den sædvanlige mangelegemsbe-
skrivelse af kerner, men kan forstås udfra teorier
for systemer af få partikler. Dette gælder ikke kun
lette kerner men alle, der nærmer sig det maksi-
male neutronoverskud, »drip-line«-kerner. I natu-
ren spiller sådanne kerner en vigtig rolle for nu-
kleosyntese i supernovaer.

I samarbejde med NORDITA foregår der ved
Instituttet studier af hadroners fysik dels ved hjælp
af den chirale perturbationsteori, hvor udgangs-
punktet er symmetrier i den kvante-chromodyna-
miske Lagrangefunktion, dels ved hjælp af den re-
lativistiske quark model og varianter heraf.

Endelig skal det nævnes, at den teoretiske ker-
nefysikgruppe fortsat anvender kernefysiske meto-
der på såkaldte atomare klynger, det vil sige par-
tikler bestående af op til nogle tusinde atomer.
Disse studier foregår i nært samarbejde med en
eksperimentel gruppe på instituttet (A. Jackson, J.
M. Bang, J. P. Bondorf, T. Døssing, I. N. Mishustin,
Aa. Winther, H. Bijnens (Nordita), R. A. Broglia
(Milano) og B. R. Mottelson (ICT, Trento), lang-
tidsgæsteforskere D. Idier, H. Heiselberg (Nor-

dita), J. Prades, J. Schaffner, A. Vischer, S. Pal, L.
Bravina, M. Hjort-Jensen (Nordita), Ph.D.-stipen-
diater P. Donati, A. Polleri og specialestuderende
M. Besser, J. Borg, O. Friedrichsen, O. Scavenius,
J. Pedersen og H. Pedersen).

3.5 Eksperimentel kernefysik

3.5.1 Kernestruktur
Tandemlaboratoriet har igen i 1996 været vært for
en række internationale forskningsprojekter in-
denfor studiet af atomkernernes kvantestruktur.
Grupper fra England, Italien og Sverige gik sam-
men med NBI gruppen om at bygge en midlerti-
dig opstilling, PEX (Pre-Euroball-eXperiments),
af meget avancerede detektorer, til afprøvning og
forsøg i forbindelse med instituttets Tandem + Bo-
oster acceleratorer. De avancerede detektorer,
Clusters og Clovers, er konstrueret til at indgå i
multidetektorsystemet EUROBALL, som forven-
tes taget i brug i Legnaro, Italien i begyndelsen af
1997. PEX instrumentet var betydeligt mere
følsomt end NORDBALL, og blev derfor udnyttet
fuldt ud i den 6 måneders periode, den var opstil-
let på NBITAL, af ca. 100 danske og udenlandske
forskere, som udførte ca. 20 nye eksperimenter i
dette tidsrum.

Mange af eksperimenterne sigter imod en mere
detaljeret identificering og kortlægning af atom-
kernens kvantetilstande. Det drejer sig om enkel-
partikel og kollektive bevægelsesmønstre, faseo-
vergange, symmetribrud, herunder dæmpet rota-
tions bevægelse og overgang til en kvante kaotisk
fase ved højere temperaturer.

Man udnytter hurtigt roterende compoundker-
ner, dannet ved fusion af accelererede tungioner
og målkerner. Efter at compoundkernen har afgi-
vet excitationsenergi ved partikel fordampning,
afkøles kernen mod grundtilstanden ved udsen-
delse af en kaskade af gammastråler, som måles
med PEX. En kaskade fra kerner i hurtig rotation
består i middel af 3-4 dipol og 25-30 kvadrupol
stråler. Gammastrålingen forbinder kernens kvan-
tetilstande igennem henfaldet, hvorved gamma-
strålernes energi, intensitet, retning, polarisation
og samtidighed kan måles og give oplysning om
de strukturelle ændringer, som kernen gennem-
løber. I henfaldet er tilstandene under påvirkning
af de stærke centifugal- og Corioliskræfter, der op-
står ved rotationen.

Atomkernerne er superflydende nær grundtil-
standen ved moderate rotationshastigheder, men
stivner ved højere hastigheder, hvor parkraften
svækkes under påvirkning af Coriolis kræfterne.
Det kan bl.a. ses som en karakteristisk ændring af
kernens inertimoment. Ved at måle levetiden af
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kvantetilstandene får man direkte oplysning om
kernens kollektive rotation i samspil med de en-
kelte partiklers bevægelsesmønstre. Et meget nu-
anceret billede af atomkernernes kvantestruktur
fås, hvor kerner med op til 30 regulære kollektiv
erotationsbånd er identificeret og studeret ved la-
boratoriet i de sidste år. Båndstrukturene er byg-
get på forskellige partikelexcitationer, der adskil-
ler sig gennem de involverede partiklers kvantetil-
stande og deres indbyrdes kobling. Et centralt
problem er vekselvirkningen mellem sådanne ex-
citationer og dennes afhængighed af rotationen. I
et tilfælde er det lykkedes at måle 17 uafhængige
vekselvirkninger i samme atomkerne, 163Er. En
særlig interesse knytter sig til atomkerner nær
100Sn, hvor både protoner og neutroner har det
magiske tal 50 og bevæger sig i samme type baner.
Disse studier sigter imod en bedre forståelse af
kernens skalmodel og en beskrivelse af tolegeme
vekselvirkningen mellem protoner og neutroner.
Ved hjælp af PEX er det i år lykkedes at identifice-
re niveaustrukturer i de meget sjældne atomker-
ner 98Cd og 102Sn, der repræsenterer et toproton
hul og et toneutron partikel system i forhold til
den dobbelt magiske kerne, 100Sn.

I normalt deformerede kerner forsvinder den
regulære rotationsstruktur gradvis, omkring exci-
tationsenergier på ca. 1MeV, uafhængig af rotati-
onsfrekvensen. Her bliver niveautætheden større
end enkelpartikelbredden af basistilstandene og
vekselvirkningen imellem tilstandene mere effek-
tiv, hvilket resulterer i en generel dæmpning af ro-
tationsbevægelsen. En bedre forståelse af dæmp-
ningsmekanismen med en beskrivelse af de så-
kaldte SCARS, rotationskorrelerede strukturer,
som findes sporadisk i det dæmpede område,
samt et studium af dæmpningen i superdeforme-
rede kerner med akseforhold 2:1 har været i fokus
i det forløbne år.

Når kernen tilføres endnu mere indre energi,
anslås stærke kollektive vibrationer af kernens
protoner og neutroner i modfase. Når disse Giant-
Dipol-Resonanstilstande (GDR) henfalder med
udsendelse af højenergetiske gammastråler, kan
man udfra energi- og vinkelfordelingerne bestem-
me kernens vibrationsegenskaber, som er afhæn-
gig af både form og tæthed. PEX opstillingen blev
også anvendt til at søge efter GDR tilstande bygget
på superdeformerede tilstande i 143Eu, ved at måle
GDR henfaldet i coincidens med overgange fra su-
perdeformerede rotationsbånd (B. Elbek, B. Her-
skind, J. H. Bjerregaard, G. B. Hagemann, A.
Holm, P. Høy-Christensen, G. Sletten, K. Hage-
mann, J. Westergaard og langtidsgæster og stipen-
diater R. Bark, M. Bergström, A. Maj, S. Leoni, J.
Samson, S. Törmänen, P. Varmette, P. Tjøm, P. Bo-
setti, S. Frattini, M. Mattiuzzi).

3.5.2 Pioner i kernemediet
En gruppe fra studerer spinstrukturer i atomker-
nen for at forstå, hvordan pioner opfører sig i ker-
nestof. Pionen er bærer af vekselvirkningen mel-
lem nukleoner og er samtidig en del af det felt,
der holder sammen på kernen. Eksperimenterne
udføres disse år ved Laboratoire National Saturne,
Paris, ved en energi omkring nogle GeV per nu-
kleon. Medlemmer af gruppen deltager i eksperi-
menterne ved laboratoriet, og indsatsen i 1996
har været dels en analyse af data fra tidligere eks-
perimenter, men især deltagelse i en række forsøg
med en nyopstilling, som er et resultat af et samar-
bejde med grupper fra Rusland og Frankrig. Vort
bidrag til opstillingen har været bygning af et tråd-
kammer.

Dette er et område mellem partikelfysik og tra-
ditionel kernefysik, hvor man fx. studerer Delta
resonansen i kernemediet. Delta resonansen er
nukleonens spinexcitation, i et kvarkbillede resul-
tatet af et spinflip af en kvark i nukleonen. Delta
partiklen er samtidig en pion plus en nukleon. Vi
studerer denne sameksistens i kernemediet af
nukleonen, pionen og Delta resonansen. Hver
partikels egenskaber er afhængige af de andre
partiklers tilstedeværelse. I løbet af 1992 fik vi et
flot signal om, hvordan pionagtige kvanter be-
væger sig gennem kernemediet ved at excitere en
nukleon til en Delta, danne en Delta hultilstand,
men samtidig være feltet, som binder Delta hultil-
stande over hele kernen sammen. Kvantet er skif-
tevis en pion og en Delta hultilstand. Eksperimen-
terne i 1996 har på overbevisende måde demon-
streret, at et sådant billede er en god måde at be-
skrive resultaterne på. Den detaljerede analyse vil
fortsætte ind i 1997, men de foreløbige resultater
viser allerede, at vi nu endelig efter årtiers an-
strengelser kan håbe på en konsistent beskrivelse
af pioners bevægelse i kernestof. Gruppen i Kø-
benhavn har samtidig holdt kontakt til teoretikere
rundt i verden, der arbejder med disse problemer
(C. Ellegaard, J. S. Larsen, C. Gaarde, Ph.D.-sti-
pendiat R. Dahl og specialestuderende M. S. Skou-
sen, M. Drews, Jørn Jensen).

3.5.3 Højenergi tungion fysik
Kvarker er normalt bundne i »farveløse« partikler,
således at kvantetallet farve er neutraliseret på
samme måde som elektrisk positiv og negativ lad-
ning tilsammen kan give elektrisk neutrale tilstan-
de. De observerede partikler er således protoner,
neutroner, andre baryoner og mesoner. Dette er et
karakteristisk træk ved stof under de betingelser,
der hersker i universet i dag. Ved meget høje tem-
peraturer og tætheder, svarende til de forhold, der
fandtes cirka et mikrosekund efter Big Bang, eksi-
sterede disse farveløse partikler ikke, men i stedet
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kunne kvarkerne og gluonerne (den stærke veksel-
virknings kvant) bevæge sig frit omkring i det unge
univers. Dette er i hvert fald hypotesen. Forsøg
med tunge ioner ved ultrarelativistiske energier
formodes at kunne genskabe forhold, der ligner
tilstandene i dette unge univers, dog varer en
sådan laboratoriefrembragt tilstand kun så lang
tid, som det tager lyset at rejse fra den ene ende af
atomkernen til den anden, og »laboratorieuniver-
set« har kun en udstrækning som en kerne.

En forskergruppe på Institutet, kaldet HEHI,
deltager i sådanne tungionsforsøg, dels ved CERN
i Geneve og dels i Brookhaven Laboratoriet uden-
for New York. Den væsentligste nuværende aktivi-
tet er deltagelse i NA44 eksperimentet ved SPS ac-
celeratoren på CERN. I dette eksperiment måles
partikelspektre og multipartikel korrelationer.
Det menes, at man ved disse studier kan opnå in-
formationer om rum og tids udvikling i stød mel-
lem tunge ioner ved meget høje energier og såle-
des måske studere den førnævnte tilstand, hvor
kvarker og gluoner er frie partikler. I 1996 har
gruppen været aktiv med opsætning ved NBI af
analyse software til brug ved analyse af NA44 data.
Data fra Pb+Pb forsøget i efteråret 1995, ved hvil-
ket det dansk konstruerede flyvetidshodoskop
(H4) blev taget i brug for første gang, er blevet
analyseret. Resultaterne viser, at H4 fungerer
yderst tilfredsstillende og er en betydningsfuld de-
tektor i forbindelse med identifikationen af sjæld-
ne sammensatte partikler (deuteroner, tritoner og
disses antipartikler). De lange eksperimenter i ef-
teråret 1996, hvor mere end 30 blev tildelt det NBI
relaterede måleprogram for flerbaryon systemer,
giver allerede nu meget lovende signaler. Fysik-
programmet sigter mod en indgående analyse af
forholdene ved »freeze-out« i relativistiske tung-
ion kollisioner. En betydelig aktivitet for gruppen
har været efterårets 6 uger lange kørsel med
CERNs Pb beam og den forudgående test og op-
sætnings kørsel med proton beam. Eksperimentet
er forløbet vel, og vi kan se frem til en intens ana-
lyseperiode i det kommende år ved NBI.

Fremover er gruppens plan efter deltagelsen i
NA44 ved CERN at fortsætte aktiviteten ved den
nye collider RHIC, som er under opbygning i Bro-
okhaven. Ved RHIC deltager gruppen i BRAHMS
eksperimentet. På endnu længere sigt planlægges
en deltagelse ved CERNs LHC projekt, som for-
ventes i gang omkring år 2005. Gruppen er delta-
ger i ALICE eksperimentet (Hans Bøggild, Jens
Jørgen Gaardhøje, Ole Hansen, Ian Bearden og
Ph.D.-stipendiat Allan Hansen).

3.6 Klyngefysik
Klyngefysik programmet foregik det meste af året
ved TAL. Det er refereret under Ørsted Laborato-

riets afsnit, da det nu er integreret med MBE
gruppens forskning, og apparaturet er fysisk in-
stalleret på HCØ.

3.7 Astrofysik
Forskningen finder sted i tæt samarbejde med
Teoretisk Astrofysik Center (TAC), Dansk Rum-
forsknings Institut (DSRI), Astronomisk Observa-
torium (AO) og Nordita.

3.7.1 Galakser, dannelse og udvikling
I vor egen galakse, Mælkevejen, studeres bl.a. ha-
lostjerner, idet disse stjerner, der er de ældste i vor
galakse, i en vis forstand udgør en slags galaktisk
hukommelse, der rummer informationer om be-
gyndelsesbetingelserne for galaksens dannelse.

Uden for vor egen galakse studeres en samling
af galakser med særlig lav overflade lysstyrke for at
afprøve vor teori om, at disse galakser indeholder
særlig meget af det såkaldte »mørkestof« (som ud-
gør 90-99% af universets masse), og at galakserne
er karakteriseret ved usædvanligt store specifikke
angulære momenter (P. R. Christensen, J. Som-
mer-Larsen, TAC, C. Flynn, Nordita og Turku).

3.7.2 Kosmologi
Gruppen deltager i opbygning af væsentlige ele-
menter til det amerikanske NASA ballonprojekt
TOPHAT med planlagt opsendelse i 1997. For-
søgets hovedformål er måling af fluktuationer i
den kosmiske mikrobølge baggrundsstråling
(CMBR). Målingerne skal bidrage til at opnå for-
ståelse for de forhold i det tidlige univers, der har
betinget det univers med storskalastrukturer, ga-
laksehobe og galakser, som vi observerer i dag.

Gruppen deltager desuden i planlægningen af
konstruktion og opsendelse af COBRAS/SAMBA
satellitprojektet til måling af CMBR, der er plan-
lagt til opsendelse i 2004 af ESA (P. R. Christen-
sen, I. Novikov(AO og TAC), H. E. Jørgensen, H.
U. Nørgaard-Nielsen (DSRI)).

3.7.3 Solsystemet, planeten Mars
»Mars Pathfinder« er blevet sendt af sted mod
Mars i december 1996 med beregnet landing på
den røde planet 4. juli 1997. Om bord er bl.a. et
magnetisk eksperiment med flere styrker af mag-
neter, der skal opsamle den magnetiske kompo-
nent af støvet på Mars. I den forbindelse bestem-
mer vi med Mössbauer spektroskopi, hvordan for-
skellige magnetiske mineraler i jordiske prøver
bliver indfanget på magneterne.

Desuden fortsætter vi Mössbauer undersøgel-
serne af Marsmeteoritter, herunder den interes-
sante ALH84001, hvor der måske er fundet spor af
liv (L. Vistisen, J. Madsen, J. M. Knudsen, M. B.
Madsen).
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3.8 Ulineære og Komplekse Systemers Fysik
Denne gruppe repræsenterer et bredt spektrum
af interesseområder, som har været i stærk udvik-
ling i de sidste år. Med udgangspunkt i hele spek-
tret af traditionelle specialiteter på NBI/NOR-
DITA: Kernefysik, statistisk mekanik, faststoffysik,
højenergifysik og astrofysik er der vokset et nyt
område frem, hvis fælles tråd er den stærke uline-
aritet, som findes i alle realistiske systemer og ofte
spiller en helt dominerende rolle. Denne ulinear-
tet kan fremkalde strukturer med meget kom-
pleks geometri (bl.a. såkaldte fraktaler) og meget
irregulær bevægelse (kaos), hvis forløb er uforud-
sigeligt på trods af, at dynamikken er helt determi-
nistisk. Et andet fællestræk ved dette område er
brugen af computereksperimenter; det er i høj
grad den intuition, som er opnået gennem veksel-
virkningen med computere, som gør det muligt at
angribe disse vanskelige »klassiske« problemer.

De metoder, der udvikles i studiet af ulineære
systemer kan anvendes på mange forskellige om-
råder, fx. turbulens, kvantesystemer med mange
frihedsgrader (som atomkerner), kemiske reakti-
oner, klassisk mekanik og konstruktionen af neu-
rale netværk med evne til at lære og udføre kom-
plicerede beregninger på en fleksibel måde.

Kaotisk bevægelse i små systemer er, i de sidste ti
år, blevet et relativt velstuderet område. Man ved
noget om, hvordan kaos opstår, og hvordan det
karakteriseres. For turbulens er situationen helt
anderledes: Vi har en meget ringe teoretisk forstå-
else og ved ikke meget om, hvordan den bedst kan
karakteriseres. Det er et meget spændende områ-
de, og der foregår en bred indsats her: Numeriske
eksperimenter med gitre af koblede afbildninger,
cellulære automater og hydrodynamisk turbulens.
Fremskridt på disse områder er vanskelige, men
vil kunne anvendes på mange fænomener, hvor
både kaotisk bevægelse og rumlig uorden spiller
en rolle.

Man kan specielt fremhæve de undersøgelser af
»intermittens« i turbulent bevægelse (det vil sige
afvigelser fra Kolmogorovs teori), baseret på så-
kaldte skalmodeller, som viser, at dette fænomen
kan findes i selv meget simple modeller. Endvidere
er der sket fremskridt i forståelsen af turbulens i pe-
riodiske kemiske reaktioner. Det er lykkedes at få
overblik over de instabiliteter, der forårsager den
turbulente dynamik og de bundne hvirvel- (eller
spiralbølge) tilstande, der kan dannes undervejs.
Endelig kan man nævne en ny gruppe af dynami-
ske vækstmodeller, som har skabt stor interesse.

Udviklingen inden for »kvantekaos«, som histo-
risk står Instituttet særlig nær, har været meget
spændende i de sidste år, da man nu, både ekspe-
rimentelt og teoretisk, kan studere højtexciterede
og meget righoldige spektre, fx. af brintatomet i et

ydre magnetfelt. Her er gruppen kendt for at have
udviklet en meget effektiv og udbredt teknik,
hvorved systemets egenskaber kan beskrives ved
hjælp af et lille antal periodiske baner fra det til-
svarende klassiske (Newtonske) system.

Indsatsen på dette område er stor og stærkt vok-
sende. Den er vokset betydeligt gennem skabelsen
af »Center for Chaos and Turbulence Studies« (le-
det af P. Cvitanovic) finansieret i fem år af Statens
Naturvidenskabelige Forskningsråd fra 1993. Det
består af NBI/HCØ kaosgrupperne, af Preben
Graae Sørensens gruppe på Kemisk Institut, samt
af Erik Mosekildes gruppe fra DTU. Dette center
samt overflytningen af HCØ gruppen til NBI har
skabt helt nye muligheder for det eksperimentelle
program. Vi har nu mange eksperimenter i hydro-
dynamik: Rørstrømninger, frie overflader (hy-
drauliske spring) og Faraday bølger. Endvidere i
svampevækst (med forbindelse til andre dynami-
ske fronter) kuglestrømninger, akustiske resonan-
ser (med forbindelse til kvantekaos), simple mo-
deller af vekselvirkende neuroner og proteinfold-
ning. Man kan specielt fremhæve, at det er lykke-
des ved et simpelt, mekanisk eksperiment, hvor
proteiner absorberes mellem en glasplade og en
lille plastikkugle, at registrere protein udfoldnin-
gen – ja, selv detaljer i denne proces.

Center for Kunstige Neurale Netværk, CONNE-
CT, er oprettet i 1991 af Det Naturvidenskabelige
og Det Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd i
forening under Informatikprogrammet, PIFT. Det
har hjemsted ved Niels Bohr Institutet og ledes af
lektor Benny Lautrup. Der består et snævert sam-
arbejde mellem den teoretiske gruppe på NBI og
den anvendelsesorienterede gruppe på Elektro-
nisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, le-
det af lektor Lars Kai Hansen. I den første plan-
lægningsperiode på tre år var der ydermere delta-
gelse af Fysisk-Kemisk Institut, DTU og Afdeling
for Optik og Fluid Dynamik, Risø.

Centrets forskning spænder over flere aspekter
af feltet, neurale netværk: Kapacitetsberegninger
på specielle netværk, algoritmeudvikling, teori for
generalisation og generiske anvendelser. Desuden
deltager centret i industrielle udviklingsprojekter
og medicinsk databehandling, specielt inden for
analyse af tredimensionelle scans af hjernen. Til
dette formål er nye metoder, som tillader op-
træning af netværk med meget store antal forbin-
delser, blevet udviklet. CONNECT deltager i to in-
ternationale netværk: Et europæisk, som vedrører
den statistiske mekanik for komplekse systemer,
og et amerikansk, som angår visualisering af hjer-
nens funktionelle konnektivitet.

Mange fremragende gæster har besøgt grupper-
ne, og det har, sammen med den store og aktive
studentergruppe, bidraget til at skabe et stimule-
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rende og dynamisk miljø. En stor del af forsknin-
gen i disse nye retninger har været muliggjort gen-
nem generøs støtte fra private fonde og industri
(P. Alstrøm, T. Bohr, H. Bruus, P. Cvitanovic, P. Di-
mon, C. Ellegaard, J. Hertz (NORDITA), M.
Høgh-Jensen, B. Lautrup, M. Levinsen, G. Zocchi.
Stipendiater og gæster: Debabrata Biswas, Claude
Ghidaglia, Bertrand Georgeot, Ronnie Mainieri,
Shinya Watanabe, Hiraku Nishimori, Gregor Tan-
ner, Thomas Guhr, Mark Oxborrow, Martin
Howard, Martin van Hecke, Stephanie Reimann,
Lamberto Rondoni, Maria Markosova, Roberto
Artuso, Elsebeth Schröder, Lisbeth Kjeldgaard,
Christian Veje, Ken Haste Andersen, Vachtang
Putkaradze, Anders Johansen).

3.9 Instituttets regnemaskineanlæg
Regnemaskineanlægget på Blegdamsvej er i 1996
igen forstærket betydeligt. Som central UNIX ser-
ver bruges nu en Alpha Server 2000 5/250. Des-
uden er der ca. 50 UNIX arbejdsstationer, hvoraf
17 kører Digital UNIX og resten Linux. NBIs
VMS-cluster er reduceret til 7 maskiner, hvoraf de
3 er Alpha maskiner og resten VAX.

Der er installeret ca. 40 X-terminaler med ad-
gang til det lokale netværks CPU, disk og X-win-
dows ressourcer. Netværket består af et antal
ethernetsegmenter koblede sammen i en bro. Der
er også etableret en FDDI ring (Björn S. Nilsson).

3.10 Internationalt samarbejde: 
I løbet af kalenderåret 1996 har 60 udenlandske
gæsteforskere (heri er inkluderet 15 udenlandske
studerende) opholdt sig ved i mere end 3 måne-
der. De er fordelt på følgende lande:

Australien 1, Kina 1, England 3, Polen 1, Fin-
land 1, Rumænien 3, Frankrig 5, Schweiz 1,
Grækenland 2, SNG 5, Indien 1, Sverige 3, Israel
1, Tyrkiet 1, Italien 12, Tyskland 7, Japan 5, USA 7.
Institutet har i 1996 haft omkring 275 udenland-
ske gæster på kortere besøg (max. 3 måneder).
Hertil kommer gæster, som har deltaget i følgen-
de symposier og workshops:
Navn- Dato – Deltagere.
Relativistic Astrophysics:
A conference in honour of Igor Novikov’s 60th
birthday 10/01 – 13/01, deltagere 100.
Norfa Network Meeting:
The standard model in extreme environments
15/03 – 16/03, deltagere 12.
Nordita Study Weekend on Euroball Physics
09/05 – 11/05, deltagere 53.
Eighth Int. Symposium on Small Particles and In-
organic Clusters 30/06 – 06/07 deltagere 352.
Nordic Nonlinear Days:
Complexity, Coherence and Non-Equilibrium Sy-
stems 24/08 – 27/08 deltagere 85.

Phase Transitions in Nuclear Collisions 27/11 -
30/11, deltagere 72.
Chaos and Quantization 12/12 – 14/12, deltagere
26. Deltagerantallet omfatter kun ude fra kom-
mende.

4. Ørsted Laboratoriet

4.1 III-V nanostrukturer og klyngefysik
III-V Nanolab ved Ørsted Laboratoriet og klynge-
fysikgruppen ved NBIs Tandem Accelerator Labo-
ratorium er i 1996 slået sammen til en forsknings-
enhed med hjemsted på Ørsted Laboratoriet. Det
har længe været klart, at der er et stort begrebs-
mæssigt og teknologisk overlap mellem de to
forskningsaktiviteter. Klyngefysik er traditionelt et
område med stor spændvidde, med rødder i kemi,
faststoffysik og atom- og kernefysik. Den tætte til-
knytning til kernefysikken blev accentueret med
gruppens opdagelse af de såkaldte superskaller,
som kan opfattes som to sekvenser af skaller af til-
stande, der interfererer. Fænomenet, der blev for-
udsagt for atomkerner, kunne ikke observeres i
disse systemer på grund af eksistensen af spin-
bane koblingen. I flydende klynger af natrium og
andre metaller er superskaller fremherskende og
studeres nu i mange laboratorier verden over. In-
denfor III-V nanoteknologien har kombinationen
af molekylstråleepitaksi, hvor man kan fremstille
ledende lag af nanometers tykkelse, og elektron-
strålelitografi, med submikron præcision, givet
mulighed for at skabe kunstige indeslutningspo-
tentialer med et tælleligt antal elektroner, de så-
kaldte kvante dots. Disse små strukturer kan opfat-
tes som en slags todimensionale klynger, og, som
vist af III-V gruppen, udviser de skalstrukturer, når
elektronantallet ændres med gatespændingen, i
fuldstændig analogi til klyngerne.

De teoretiske metoder indenfor III-V nano-
strukturer og klyngefysik er meget ens. Som ek-
sempler på teoretiske indsatsområder kan næv-
nes: Beregning of niveaustatistik og skalstrukturer
for to- og tredimensionale samlinger af elektroner
på en positiv baggrund; bestemmelse af ionise-
ringspotentialer. Periodisk baneteori kombineret
med Bohr-Sommerfelds semiklassiske kvantise-
ring giver et simpelt billede af de kvantemekani-
ske forhold i klynger og kvante dots og danner en
perfekt platform for vekselvirkning mellem teori
og eksperiment.

4.1.1 Molekylstråleepitaksi
Dyrkninger på krystalplaner med index højere
end [100] har været studeret for forskellige dyrk-
ningsbetingelser. Specielt har [110]orienteringen
været vigtig, dels for at se på den mulige ophævel-
se af spin-bane effekter ved svag lokalisering, dels
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for bedre at fremstille endimensionale kanaler
ved den såkaldte kløvede kantdyrkningsmetode.
Meget smalle endimensionale strukturer er blevet
fremstillet. De har de højeste exciton-bindings-
energier, der nogensinde er blevet observeret,
men det har endnu ikke været muligt at få elek-
trisk forbindelse gennem disse kanaler.

Der er blevet dyrket en hel række af hetero-
strukturer med todimensionale hulgasser. Disse
hulgasser har været studeret ved højttryk, der kraf-
tigt perturberer dispersionsrelationerne for hul-
lerne i GaAs. Der er også for første gang set svag
antilokalisering for hulgasser. Der er sket en vigtig
ny udvikling af superleder-halvleder grænseflader,
der er så godt som barrierefri. Prøverne har givet
mulighed for en faseuligevægt blandt elektroner-
ne i halvlederen induceret af en elektrisk strøm
fra superlederen (C. B. Sørensen, R. Jensen, P. E.
Lindelof). 

4.1.2 Skannerende elektronmikroskop med
feltemission
Et skannerende elektronmikroskop med en felte-
missionskatode er ved at blive monteret. Det er
med dette instrument muligt at opnå en op-
løsningssevne på nogle få nm for accelerations-
spændinger i hele området fra 1keV til 30keV.
Dette betyder, at man kan undersøge prøver ved
lave spændinger og dermed undgå at ødelægge
dem. De lave spændinger betyder også en væsent-
lig mindre opladning og dermed en bedre op-
løsningsevne, når man undersøger elektrisk isole-
rende prøver. Endelig giver de lave accelerations-
spændinger en fordel, når mikroskopet skal benyt-
tes til elektronstrålelitografi (S. Vind Pedersen, H.
Dalby Rasmussen, R. Jensen, C. B. Sørensen, P. E.
Lindelof).

4.1.3 Lavtemperaturudstyr til mesoskopisk fysik
For GaAs halvleder nanostrukturer med en ud-
strækning på 100nm er kapacitansen lille, 10-16F
hvilket for en opladning med bare en elektron gi-
ver en elektrostatisk energi på 1meV. Størrelses-
kvantiseringen for en bredde på 100nm giver
energiforskelle mellem de enkelte tilstande på ca.
0,1meV, og et magnetfelt på 1 tesla giver en kvan-
tiseringsenergi svarende til cyklotronfrekvensen
på 1meV. På basis af disse karakteristiske energier
er det derfor klart, at målinger af sådanne fæno-
mener skal udføres ved lave temperaturer, hvor
den termiske energi er meget mindre end 1 meV,
det vil sige temperaturer under 4,2K (flydende he-
liums kogepunkt). Veluxfonden har i 1996 bevil-
get en 3He cryostat, der vil dække temperaturom-
rådet fra 77K til 0,3K. De laveste temperaturer op-
nås med en 3He/4He blandingskryostat, der dæk-
ker temperaturområdet fra 4,2K til 20mK. Kry-

ostaterne er placeret i skærmede rum. De har alle
kraftige magnetfelter, op til 13 tesla (A. Kristen-
sen, O. Kuhn, J. Brinchmann, S. M. Reimann, P.
Bøggild, P. E. Lindelof).

4.1.4 Dannelse af Na-klynger i varmebad
Denne periodiske struktur, skalstrukturen, er et
udtryk for klyngernes større stabilitet, når de
kvantiserede valenselektroner har nået et antal,
som svarer til en afsluttet elektronskal; deres ana-
loge i atomernes verden er de stabile ædelgasser i
det periodiske system (He, Ne, Ar). Skalstruktu-
ren observeres i laboratoriet ved at lade en stor
samling af varme Na-klynger i forskellige størrel-
ser fordampe atomer enkeltvis over en vis tid. De
mest stabile klynger tøver længst i denne proces
og forekommer derved hyppigere, når klyngerne
masseanalyseres. Temperaturen er vigtig i denne
fordampningsproces. De nyeste forsøg går ud på
at lade klyngerne fordampe i et varmereservoir af
He-gas med kontrolleret temperatur. Skalstruktu-
ren viser sig her meget tydelig, og klyngernes in-
dre energi kan uddrages med stor nøjagtighed (S.
Bjørnholm, J. Borggreen. T. Hassenkam, P. M.
Hansen, O. Echt).

4.1.5 Hulkatode sputterkilde
For at studere de enkelte, individuelle klynger be-
nyttes et nu færdigudviklet apparatur til fremstil-
ling af klynger af refraktive metaller ved katode-
forstøvning. Klyngerne landes blødt på et passen-
de substrat og kan efterfølgende afbildes med et
elektronmikroskop eller mikroskop med skanne-
rende spids. Ud over ren afbildning kan spidsen
benyttes til at flytte en bestemt, udvalgt klynge til
en bestemt, udvalgt position. Denne position er ty-
pisk udstyret med elektronstrålelitografisk påførte
elektroder og de elektromagnetiske egenskaber af
klyngen kan udforskes (H. Busch, L. T. Hansen, S.
Bjørnholm, P. E. Lindelof, J. Borggreen).

4.2 Heterostrukturer og III-V halvledere

4.2.1 Optisk spektrometri
Vi har fortsat vore optiske og elektriske under-
søgelser af porøs silicium (PS). Vi har tidligere
etableret, at den båndstruktur, der ligger bag lyd-
emission fra PS, er relativt kompliceret, idet den
består af fire bånd, hvoraf de to sandsynligvis er
overfladebånd. For at teste dette, har vi undersøgt
PS med tidsopløst spektrometri. Både opvækst- og
henfaldsprocesser har tidsskalaer af størrelsesor-
denen millisekunder, hvilket er meget langsom-
mere end for velordnede strukturer. Endvidere
kan henfaldsprocesserne beskrives som strakt eks-
ponentielle, som viser tilstedeværelse af diffusion
og af overfladefænomener. Vi har foretaget foto-
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konduktivitetsmålinger på PS for at fastlægge det
elektriske båndgab samt båndkantsdiskontinuite-
terne mellem PS og krystallinsk silicium. Det elek-
triske båndgab i PS er uafhængig af temperaturen,
hvilket entydigt viser, at de optiske og elektriske
egenskaber af PS er af molekylær natur. Den kom-
plicerede båndstruktur, som vi er nået frem til, er
for nylig blevet bekræftet i detaljer af fotoakusti-
ske målinger udført i Brasilien (E. Veje i samarbej-
de med A. Ferreira da Silva, T. Holst, B. Larsen, L.
Bryja, J. Misiewicz, M. Ciorga, P. Sitarek).

4.2.2 Uniaksialt strain og spinopsplitning af
hul-subbånd i GaAs/AlGaAs kvantebrønde
Projekttitlens »spinopsplitning« refererer til det
kvantemekaniske begreb degeneration hvorved
forstås, at der til en energi hører flere bølgefunkti-
oner. Degeneration af et systems energier bestem-
mes af dets symmetrier, og den kan ophæves ved
brud på symmetrierne. »Spinopsplitning« er ud-
tryk for en sådan ophævelse af en degeneration.
Projektet vedrører to forskellige typer af symmetri-
brud i GaAs/AlGaAs kvantebrønde, hvor nogle
hundrede atomlag af GaAs er indesluttet mellem
lag af AlGaAs. Formen af indeslutningen, brønd-
en, bestemmes under fremstillingen. Det kan ek-
sempelvis være en skæv trekantbrønd eller en fir-
kantbrønd (dvs. spids eller flad i bunden). Fir-
kantbrønden har spejlsymmetri om sin midtlinie;
modsat den skæve trekantbrønd. Trekantbrønden
udviser altså et symmetribrud, og da det strækker
sig over hundreder af atomafstande, tales om en
»mesoskopisk« asymmetri (O. P. Hansen, R. S.
Laursen, J. S. Olsen og E. Veje i samarbejde med
A. M. Savin, Moskva, Jan Szatkowski, Wroclaw).

4.2.3 Bloch-oscillationer i supergitre
Det er i dag muligt at fremstille endimensionale
supergitre, hvis elektronstruktur er bestemt af tyk-
kelsen af de enkelte atomlag og derfor kan varie-
res efter behag. Vi har undersøgt forekomsten af
Bloch-oscillationer og Zener-tunnelering i sådan-
ne supergitre, der befinder sig i stærke elektriske
felter. Detaljerede beregninger er udført for su-
pergitre, hvis enhedsceller indeholder to identi-
ske kvantebrønde (H. Smith i samarbejde med J.
Rotvig og A.-P. Jauho).

4.3 Generel teori

4.3.1 Bose-kondensation
I 1995 lykkedes det for forskergrupper i USA at nå
så lave temperaturer, at de kunne iagttage Bose-
kondensation i fortyndede atomare gasser, der er
indeholdt i magnetiske »fælder«. Vi har foretaget
beregninger af sådanne gassers egenskaber ved
det absolutte temperaturnulpunkt på basis af en

ulineær Schrödingerligning for kondensatets bøl-
gefunktion, med henblik på at bestemme konden-
satets kinetiske energi, hvirveldannelse og kollek-
tive svingninger (H. Smith og U. Al-Khawaja i sam-
arbejde med E. Lundh og C. J. Pethick).

4.3.2 Metal-isolator overgange i todimensionale
elektronsystemer
Specielt ved lave temperaturer afhænger den elek-
triske ledningsevne af elektronernes spredning
mod stoffets urenheder. Under visse omstændig-
heder kan urenheder fastholde en elektron i et
begrænset område. Det kaldes lokalisering. Hvis
alle elektroner i systemet er lokaliserede, er stoffet
en isolator, mens det er en leder, hvis der er elek-
troner, som kan finde en vej udenom urenheder-
ne gennem hele systemet. Et todimensionalt sy-
stem opfører sig normalt som en isolator, hvilket
også forventes ud fra den nuværende teori, men
fornyelig har man fundet et specielt todimensio-
nalt system, der skifter fra isolator til metal ved en
bestemt kritisk elektrontæthed. Vi prøver at give
en forklaring på dette og derved måske også at be-
lyse, hvorfor et stærkt magnetfelt kan ophæve lo-
kaliseringen af elektroner i et todimensionalt sy-
stem. Det sidstnævnte har længe været kendt fra
eksperimenter, men er stadig ikke forstået teore-
tisk (H. Nielsen i samarbejde med P. Alstrøm,
CATS).

4.3.3 Spin Hall effekt i todimensional
elektrongas
Udsættes en elektrisk leder for et magnetfelt, vil
der opstå en spænding, eller en forskel i elektro-
kemisk potential, om man vil, vinkelret på strøm-
men. Dette er den velkendte Hall effekt. I projek-
tet har vi studeret muligheden for at opnå en for-
skel i kemisk potential for elektroner med hen-
holdsvis spin op eller ned, dvs. en forskel i magne-
tisering af lederen vinkelret på strømmens ret-
ning. Effekten skyldes en kombination af den så-
kaldte spin-bane kobling og spredning på urenhe-
der. Specielt har vi undersøgt situationen for den
todimensionale elektrongas, der dannes i halvle-
der heterostrukturer, hvor det er muligt at kon-
trollere den eksperimentelle situation med kunsti-
ge urenheder (P. Hedegård i samarbejde med A.
Khaetskii, Chernegolovka).

4.3.4 Eksperimentel undersøgelse af SU(5) teori
for høj-Tc superledning
Der er for nyligt fremsat en interessant teori for
høj-Tc superledning. Teorien forener mange cen-
trale egenskaber, såsom antiferromagnetisme og
superledning, og skyldes Shoucheng Zhang fra
Stanford. Den har den endnu uobserverede kon-
sekvens, at de såkaldte flux-linier i en superleder,
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der er udsat for et magnetfelt, bør have en antifer-
romagnetisk kerne. I projektet har vi nærmere
studeret dette fænomen, både eksperimentelt
(med neutronspredning) og teoretisk. Forskellige
effekter gør, at det ikke er så ligetil at detektere
disse antiferromagnetiske domæner, og en ende-
lig konklusion kan først drages i det nye år (P. He-
degård i samarbejde med N. H. Andersen, Risø,
og S. Zhang, Stanford).

4.3.5 Influensfunktional teori for en laser
Vi har anvendt en generel teoretisk metode, Feyn-
mans influensfunktional teori, på et standard
kvanteoptisk problem, laseren. Det er herved mu-
ligt at kombinere kvanteoptikkens udstrakte brug
af masterligninger for de atomare systemer med
kvantefeltteoriens fokusering på det elektromag-
netiske felt, og derved opnå et på samme tid fysisk
intuitivt og praktisk realiserbart teoretisk redskab
(M. Nielsen og P. Hedegård i samarbejde M. Elk).

4.3.6 Analyse og optimering af energiomsætten-
de processer
En destillationskolonne er blevet optimeret ved at
tilføre eller udtage varme i passende mængder på
hver bund. Beregningerne er foretaget i endelig-
tids termodynamisk sprog og ved hjælp af termo-
dynamisk hastighed. Den principielle overlegen-
hed over traditionel destillation beviste vi tidlige-
re. I år har vi optimeret en konkret propanol-bu-
tanol separation, som kolleger på DTU kan af-
prøve eksperimentelt på deres pilotanlæg (B. An-
dresen i samarbejde med P. Salamon, San Diego
State University, og S. B. Jørgensen, DTU).

4.3.7 Endelig- tids termodynamik og simuleret
udglødning
Forskellige temperaturfølger for simuleret ud-
glødning er blevet sammenlignet dels i et simpelt
3-tilstands system og dels i et meget omfattende sy-
stem (permanenten af binære matricer). Ikke
overraskende er de adaptive temperaturfølger de
mest effektive, og blandt disse kan de ikkelineære
benyttes til de højeste hastigheder. Andre under-
søgelser finder den optimale sekvens af Bol-
tzmann fordelinger og af udnyttelsen af disponi-
ble varmereservoirer (B. Andresen og Y. Nourani
samarbejde med A. Tsirlin).

4.3.8 Stokastiske processer i komplicerede energi-
landskaber
Stokastiske processer forekommer i en mangfol-
dighed af systemer med komplicerede barriere-
strukturer, inklusive faste stoffer, biologiske syste-
mer og informationssystemer. For eksempel: (I)
relaksation og frysning i glasser (strukturelt eller
magnetisk, som i spin-glasser);(II) diffusion i

uordnede stoffer eller tilsvarende situationer, som
fx. ved pandemi; (III) evolution i en populations
genetisk konstitution. Der udvikles eksakte mate-
matiske metoder med det formål at undersøge
forløb af »first arrival« typen. Ved lave temperatu-
rer bliver processer, der krydser barrierer, eks-
tremt sjældne (og dermed utilgængelige for kon-
ventionel simulation). Samtidig bliver »first arri-
val« forløbene afgørende, da de repræsenterer de
processer der, statistisk set, bliver de eneste, der i
praksis kan indtræffe. Det undersøges, hvordan
disse særlige forløb afhænger af de karakteristiske
egenskaber ved komplicerede energiflader, barri-
erernes højde og hyppighed, samt deres indbyr-
des placering (U. Larsen).

4.3.9 Tomografi og fasekontrast radiografi
En maksimum entropi algoritme til tomografisk
rekonstruktion, der blev udviklet for nogle år si-
den og bl.a. benyttes på Bispebjerg Hospital, er
blevet revideret, og der arbejdes stadig på at opti-
mere den. Desuden er opløsningsevnen ved tomo-
grafisk rekonstruktion samt indflydelsen af Comp-
tonspredning ved tomografi blevet undersøgt.

Ved sædvanlige røntgenbilleder skyldes kontra-
sten intensitetsforskelle. Det er nu vist eksperi-
mentelt, at også faseforskelle kan iagttages. Det
bliver således muligt at se strukturer, der giver an-
ledning til faseændringer, men ikke intensitetsfor-
skelle. Det næste problem bliver ud fra målinger
uden for en genstand at bestemme den rumlige
fordeling af de stukturer, der giver anledning til
faseændringer (S. Steenstrup, J. Larsen og S. W.
Wilkins, Melbourne).

4.4 Magnetiske systemer

4.4.1 Kernemagnetisme i faste stoffer
Faststoffysiske effekter af atomkerners magnetis-
me er i almindelighed meget svage, og de kan der-
for kun observeres under særlige betingelser: kraf-
tigt magnetfelt eller lav temperatur. For kerne-
spinnene i sølv(109Ag) fandt vi i 1994-95 en antifer-
romagnetisk ordnet fase ved temperaturer under
0,7nK. Eksperimenterne, som repræsenterer en
lav temperaturrekord for neutronspredningsfor-
søg, foregår ved Hahn-Meitner Instituttet i Berlin.
Efter de første studier af fasediagrammet står vi
med ubesvarede spørgsmål, fx.: a) to teoretisk for-
udsagte antiferromagnetiske faser er ikke fundet;
b) selv om magnetfeltet bringes til nul, kan sølvet
tilsyneladende »huske« den oprindelige feltret-
ning; c) der er set en vis hysterese i den magneti-
ske susceptibilitet (også for den paramagnetiske
tilstand). Til opklaring heraf er måleopstillingen
blevet forfinet, bl.a. har vi sammen med III-V NA-
NOLAB udviklet og afprøvet en magnetfeltmåler,

Det naturvidenskabelige Fakultet572



som kan fortælle, hvornår magnetfeltvektoren er
nul i absolut forstand (F. B. Rasmussen i samarbej-
de med K. N. Clausen og K. Lefmann, Risø, O. V.
Lounasmaa og R. T. Vuorinen, Helsinkis tekniske
Universitet, L. Lipinski, R. Schrenk, K. Siemens-
mayer og M. Steiner, HMI).

4.4.2 Magnetiske strukturer og excitationer
De to forskellige slags langbølgede excitationer,
som blev observeret for få år siden i praseodymi-
um, er blevet undersøgt nærmere eksperimentelt.
Der er blevet foretaget målinger af de uelastiske
spredningstværsnits afhængighed af sprednings-
vektorens længde for på denne måde at separere
4 elektronernes og ledningselektronernes bidrag
til den nye type af excitationer.

Den magnetiske helix i en legering af Ho og
10% Er er ved lave temperaturer kommensurabel
med gitteret, det vil sige at forholdet mellem den
magnetiske periodelængde og gitterets periode er
et rationalt tal, i dette tilfælde 7/36. De magneti-
ske momenter, som ligger i samme hexagonale
gitterplan, er alle parallelle, men momenterne
drejer sig en vis vinkel fra lag til lag. En analyse af
diffraktionsmønstret viser, at i dette system bevir-
ker den hexagonale anisotropi en spinglaslignen-
de opførsel, svarende til en aperiodisk variation af
drejningsvinklen (J. Jensen i samarbejde med H.
M. Rønnow, D. F. McMorrow, K. N. Clausen, Risø,
K. A. McEwen, London).

4.4.3 Mössbauergruppens Marsprojekt
Mars/Mössbauer-gruppen har instrumenter om-
bord på to amerikanske(NASA) missioner til
Mars: (1) Mars Pathfinder (opsendt 4. december
1996) og (2) Mars Surveyor-98 (opsendes decem-
ber 1998). Formålet med de ret forskellige typer
af eksperimenter er at identificere de magnetiske
mineraler i overfladestøvet på Mars, og herigen-
nem bidrage til forståelsen af Marsoverfladens ud-
vikling. Af særlig betydning er undersøgelser af
den rolle flydende vand har spillet for Marsover-
fladens historie. De magnetiske mineraler i støvet
på Mars indeholder afgørende oplysninger om
den måde, hvorpå støvet er dannet. Hvis det mag-
netiske mineral indeholder grundstoffet titan, er
mineralet arvet direkte fra overfladeklipperne,
der vides at indeholde titanomagnetit. Hvis det
magnetiske mineral er et resultat af bundfældning
af jernoxider eller jernoxyhydroxider i flydende
vand (søer, floder eller hav) vil det magnetiske mi-
neral være et næsten rent jernoxid. Gruppens ar-
bejde i året 1996 har bestået i beregninger ved-
rørende eksperimenterne, samt konstruktion,
bygning og afprøvning af det eksperimentelle ud-
styr. Mars Pathfinder lander, om alt går vel, i juli
1997.

Studiet af Marsoverfladens reflektionsspektrum
tyder på, at der i støvet på Mars findes en betydelig
mængde af superparamagnetiske partikler (na-
nophase partikler med lineære dimensioner min-
dre end omkring 10nm). Udover den direkte byg-
ning af det eksperimentelle udstyr til de to Mars
missioner har vi derfor påbegyndt opbygningen af
laboratorieudstyr til studier af såkaldte »Mars
Sample Analogues« herunder superparamagneti-
ske jernoxider (J. M. Knudsen, M. B. Madsen, M.
Olsen, L. Vistisen, J. Madsen, og kolleger fra Jet
Propulsion Laboratory, Pasadena og University of
Arizona, USA).

4.5 Kvanteoptik og atomare kollisioner

4.5.1 Kollisionsdynamik
En række aspekter af dynamikken for kollisioner
mellem energetiske atomer og ioner studeres teo-
retisk og eksperimentelt. Orbitalernes form og dy-
namik manipuleres ved hjælp af laserlys. Såkaldte
fuldstændige spredningseksperimenter, hvor alle
komplekse spredningsamplituders størrelser og
faser fastlægges, analyseres teoretisk og eksperi-
mentelt.

Vi har studeret termiske kollisioner mellem na-
triumatomer i grundtilstanden og højtexciterede
kaliumatomer, bl.a. processerne Na(3S)+K (5D,
7S) ➝ ( Na(3P)+K(4P). Målingerne er foretaget i
forseglede gasceller, og vi har observeret, at
tværsnittene dels er meget store og dels har en
dramatisk temperaturafhængighed. Et firestråle-
eksperiment (to atom- og to laserstråler) er op-
bygget og under afprøvning, og vi har med dette
apparatur observeret associativ ionisering (dan-
nelse af molekylære natriumioner) fra kollisioner
mellem to laserexciterede Na(3P) atomer (N. An-
dersen, J. O. P. Pedersen, J. W. Thomsen, J. Salga-
do, U. Müller, S. Milosevic, G. DeFilippo, S. Gre-
go, J. H. V. Lauritsen, S. Guldberg-Kjær, H. Leth,
D. Romstad, A. Svensson samt S. E. Nielsen, M.
Machholm, Kemisk Institut, T. Andersen, P. Dahl,
Inst. for Fysik og Astronomi, Aarhus, E.E.B. Camp-
bell, I. V. Hertel, Berlin, D. Dowek, J. C. Houver,
Orsay, G. F. Hanne, M. Uhrig, Münster, K.
Bartschat, Des Moines, M. Allegrini, Pisa, S. Mag-
nier, Metz).

4.5.2 Evaporativ køling af en atomar gas
I 1995 opnåede to grupper i USA at køle og for-
tætte en atomar gas til et Bose-Einstein kondensat.
Kølingen foregår bl.a. ved evaporation. Atomerne
er fanget i en magnetisk fælde med endelig poten-
tialdybde. Den evaporative køling drives af elasti-
ske kollisioner, hvorved atomer med høj kinetisk
energi forlader fælden, og den efterladte atomare
gas opnår en lavere temperatur, der afhænger af
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dybden af potentialet. En fortsat afkøling opnås
ved en langsom sænkning af potentialdybden.

Den kinetiske teori for den evaporative køling
er blevet studeret, og et sæt af koblede differenti-
alligninger, der beskriver udviklingen af den ato-
mare gas i fælden, er opstillet. Der er i ligningerne
taget højde for, at såvel potentialdybde som poten-
tialform kan afhænge af tiden (K. Berg-Sørensen).

4.5.3 Høje overtoner i lyspulser med variabel
bølgelængde
I vekselvirkningen mellem frie atomer og et in-
tenst laserfelt kan der dannes ulige harmoniske
overtoner af det indkommende lys. Hvis man til
det intense felt adderer et svagere felt med varia-
bel bølgelængde, kan man desuden observere si-
debånd dannet ved sum- og differensfrekvens-
blanding. Ved TW laserfaciliteten i Lund studeres
disse fænomener såvel eksperimentelt som teore-
tisk. Den teoretiske beskrivelse omfatter både vek-
selvirkningen mellem laserfeltet og et enkelt
atom, og propagering af den genererede stråling
gennem et makroskopisk gasmedium (M. B. Gaar-
de i samarbejde med A. L’Huillier, C.-G. Wahl-
ström, S. Svanberg, Lund).

4.6 Materialers mikrostruktur og egenskaber

4.6.1 Nanokrystallinske metalinklusioner
I samarbejde med Lawrence Berkeley National La-
boratory, CA, USA er dets 800keV elektronmikro-
skop anvendt til høj opløsningsmikroskopi på
blyinklusioner i aluminium, hvor inklusionerne
kan afbildes med atomar opløsning. Inklusioner,
der er helt omsluttet af matrix, har altid perfekt
krystalstruktur, mens inklusioner, der rammer en
overflade, ofte udviser tvillingdannelse. Grænse-
fladerne er af en nytype, karakteriseret ved totalt
fravær af gitterdeformationer, men med et veldefi-
neret orienteringsforhold og energimæssigt domi-
neret af misfit. Det har vist sig muligt at bestemme
inklusionernes størrelse med en usikkerhed på et
atomart plan. Resultaterne viser, at deres størrelse
er kvantiseret og oftest optræder med værdier, der
minimerer det atomare mismatch mellem Pb og
Al. Af samme grund optræder de mindste inklusi-
oner ofte med skæve, asymmetriske former, der
tilgodeser en minimering af mismatch på bekost-
ning af en forøget grænsefladeenergi. I samarbej-
de med russiske kolleger har vi implementeret et
channeling simuleringsprogram, for at kunne
opnå en detaljeret tolkning af de ved tilbagespred-
ningsanalyse målte spektre. Som et væsentligt re-
sultat har vi kunnet konstatere, at næsten al de-
channeling på inklusionerne sker i de første 3-5
atomlag, hvilket sætter en nedre grænse for, hvor
små inklusioner vi kan detektere med channeling.

Ved en særlig teknik er det muligt at fremstille
bikrystaller i Al tyndfilm. Ved implantation med
Pb ser vi i de allerfleste tilfælde, at korngrænsein-
klusionerne udgøres af lenkrystaller, der vokser
parallelt med det ene Al korn med form som en
del af et oktaeder, mens de i det andet korn er
drejet 90 grader i forhold til matrix og nærmest
har form som en kuglekalot. I enkelte korn-
grænser, tvillinggrænser, dannes der dog bikrystal-
linske inklusioner med interne tvillinggrænser.
Formen af inklusionerne i korngrænserne kan
analyseres ved hjælp af en generaliseret Wulff
konstruktion, der minimerer deres overfladeener-
gi. Herved kan vi ikke blot forstå inklusionernes
form, men vi kan også bestemme de relative græn-
sefladeenergier.

Med grundlag i Cd inklusionernes morfologi
har vi i et første eksperiment for nylig vist, at det er
muligt at fremstille legeringsinklusioner af (Pb,
Cd) ved sekventiel ionimplantering af Pb efter-
fulgt af Cd eller omvendt. TEM undersøgelser har
vist, at (Pb, Cd) inklusionerne er bikrystallinske.
Cd størkner ved en underafkøling på omkring 20
grader i forhold til det eutektiske punkt, mens Pb-
delen først størkner omkring 20-25 grader lavere.
Disse observationer, der er bekræftet ved en serie
insituchanneling eksperimenter, hvor channeling
måles både i Pbdelen og Cddelen af inklusioner-
ne, kan endnu ikke forklares.

Gennem det sidste år har vi i et samarbejde med
Washington State University forsøgt at fremstille
og analysere Au inklusioner i enkelt krystaller af
MgO. Prøver af MgO er blevet implanteret med
Au i vor nye negativion accelerator med sputte-
rionkilde, og er derefter blevet analyseret ved
channeling analyse. Det er vist, at de implanterede
prøver efter udglødning til 1.000 C indeholder Au
inklusioner, der formodentlig vokser parallelt
med MgO matrix (H. H. Andersen, A. Johansen,
E. Johnson, M. Olsen, L. Sarholt og U. Dahmen,
LBL, M. Norton Grant, Washington State Univer-
sity, V. Tuboltsev, Moskva Statsuniversitet).

4.6.2 Dannelse og udvikling af indesluttede in-
dium lag i aluminium
Kraftig beskydning af en krystallinske Alprøver
under høj temperaturer anvendt i forsøg på at
danne en krystallinske sammenhængende lag af
In indesluttet Alkrystallen. Koncentrationen af In
i det ionimplanterede område når et maksimum
på 38 atom-procent, hvorefter koncentrationen af-
tager ved yderligere beskydning. Vi har studeret
strukturen af det indesluttede lag med både
RBS/channeling og med TEM. I forsøg på at for-
klare udviklingen af det implanterede lag ved be-
skydningen, har vi målt antallet af sputterede ato-
mer insitu. Det har vist at sputtering udbyttet vok-
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ser under beskydningen, og at sputtering proces-
sen bestemmer koncentrationen af In i ligevægts-
situationen (H. H. Andersen, A. Johansen, E. Jo-
hnson, M. Olsen, L. Sarholt og V. Tuboltsev, Mos-
kva Statsuniversitet).

4.6.3 Bestråling af faste stoffer med tunge
klyngeioner
Udviklingen i ionkildeteknologi har medført, at
det nu er muligt at producere ionstråler af større
atomare klynger af tunge metaller. De nye eksperi-
mentelle muligheder er udnyttet til i samarbejde
med to grupper fra Orsay at måle sputteringud-
bytte for Au-n klynger på guld (20kev/atom –
1Mev/atom). Med klynger med n = 5 er der fun-
det ikke lineære effekter i udbyttet på op til en
faktor 8. Samtidig er der startet et program til at
undersøge, om der også opstår ikke lineære effek-
ter i rækkeviddefordelinger for klyngeioner. Her
foregår implantationerne i København og Orsay,
medens alt analysearbejdet foretages i København
(H. H. Andersen, A. Johansen og V. Tuboltsev,
Moskva Statsuniversitet samt grupper ved IPN og
ISNSM, Orsay).

4.7 Synkrotronstråling
Røntgenstråling har siden opdagelsen for 100 år
siden været et uvurderligt værktøj inden for natur-
videnskaberne. Et godt mål for strålekvaliteten er
brillansen. Forbedringer i konventionelle rønt-
genkilders brillans har været beskeden, ca. 2
størrelsesordner siden 1900. Men i forbindelse
med de sidste par tiårs udvikling af elektron-posi-
tron synkrotroner er brillansforbedringen blevet
enorm, op til 12 størrelsesordner. Vi er midt i et af
de mere væsentlige gennembrud inden for de eks-
perimentelle naturvidenskaber. Det danske enga-
gement i denne udvikling foregår hovedsageligt
ved synkrotronlaboratoriet HASYLAB i Hamburg
og ved det europæiske anlæg ESRF i Grenoble.
Fra 1996 koordineres denne aktivitet gennem
DANSYNC med J. Als-Nielsen som centerleder (se
homepage://xray.fys.ku/dansync/ for yderligere
information).

4.7.1 Undulatorstråling ved PETRA
PETRA er en elektron lagerring ved DESY i Ham-
burg, hvor energien er 12GeV, det vil sige det dob-
belte af elektronenergien ved ESRF. Herved op-
nås en betydeligt hårdere røntgenstråling fra en
såkaldt undulator, der er en alternerende op og
ned magnetfeltstruktur, som tvinger elektronerne
til at løbe i en art slalombane. Fra denne undula-
torkilde opbygges to strålefaciliteter, hvoraf vi står
for den ene. Vi har i 1996 installeret og afprøvet
de optiske elementer, som indgår: Først en dia-
mantkrystal monokromator, dernæst en sagital

(lodret) fokuserende Gekrystal efterfulgt af et tan-
gentielt (vandret) fokuserende multilagspejl (J.
Als-Nielsen og K. Joensen).

4.7.2 Strukturundersøgelser af Langmuir
molekyllag
Det generelle tema er undersøgelser af, hvorledes
molekyler pakker til monomolekylære lag (såkald-
te Langmuir film) på et væskesubstrat, oftest vand.
Der udføres typisk 5-10 forskellige eksperimenter i
løbet af et år. Et enkelt illustrativt eksempler føl-
gende: Siden Pasteur har vi vidst, at fra en op-
løsning af blandede højredrejende og venstredre-
jende molekyler, som i øvrigt er kemisk identiske,
kan man opnå separation ved groning af tredi-
mensionale krystaller. Kan noget lignende finde
sted ved groning af en todimensional krystallinsk
Langmuir film, og kan man forstå hvorfor eller
hvorfor ikke? Denne problemstilling har vi belyst
og fundet svar på gennem røntgendiffraktion fra
diverse syntetiserede, chirale molekyler (J. Als-
Nielsen i samarbejde med K. Kjær, Risø, og L. Lei-
serowits, Weizmann Instituttet).

4.7.3 Materialer ved høje tryk
I 1996 er der udført forsøg med 4 forskellige me-
toder ved HASYLAB. Med den energi dispersive
diffraktionsmetode er bl.a. nanokrystaller med
diameter på 1 – 100nm blevet sammenlignet med
tilsvarende pulver af store krystaller. Energidisper-
siv diffraktion ved høje tryk er begrænset af detek-
torens opløsningsevne og textur i trykcellen. For
at imødegå dette er vi ved at bygge en ny opstilling
ved en »Wiggler« station, hvor intensiteten af syn-
krotronstrålingen er stærkt forøget.

Ved Max 80 laboratoriet i Lund har vi undersøgt
energidispersiv diffraktion op til 7 GPa og 1.000 C i
Zn3(PO4)2, 4H2O og CAxZn3-x(Po4)2 Materialerne
benyttes af Danfoss ved 6 GPa og 600 C, som
smøremiddel ved massiv formning af rustfrit stål,
og er ganske interessante. Det første er krystallinsk
og bliver amorft, mens det andet materiale starter
som amorft og bliver krystallinsk ved de ekstreme
tryk og temperaturer. Vi har hjulpet Danfoss med
at bygge en trykcelle til brug ved Raman spektro-
skopiske undersøgelser af overfladematerialer (J.
Staun Olsen, S. Steenstrup og L. Gerward, T. Peun,
S. Åsbrink, A. Waskowska, J. Z. Jiang). 

Anden virksomhed:

1. Astronomisk Observatorium

1.1 TAC center
Teoretisk astrofysik center. Blev oprettet under
Danmarks Grundforskningsfond i 1994 og har
hjemsted i Rockefeller Komplekset med en afde-
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ling på Institut for Fysik og Astronomi (IFA) ved
Aarhus Universitet. En del af forskningen i cente-
ret er omtalt under bidragene fra AO og NBI (I.
Novikov, centerleder).

1.2 IJAF center
Instrumentcenter for Jordbaseret Astronomisk
Forskning blev oprettet i 1996 for midler fra SNF.
Forskningen i centeret er omtalt i bidraget fra AO
(J. Andersen, centerleder).

2.1 Niels Bohr Arkivet
Niels Bohr Arkivet blev den 7. oktober 1985 opret-
tet som en tilskudsberettiget selvejende institution
under Undervisningsministeriet i tilknytning til
og Københavns Universitet.

Arkivets mange historiske samlinger omfatter
bl.a. Niels Bohrs videnskabelige, private og admi-
nistrative korrespondance, Bohrs manuskripter,
nogle af Bohrs nærmeste medarbejderes breve og
manuskripter, video-, film- og lydbåndoptagelser
med og om Bohr, og desuden en stor fotosamling.
Dette materiale bliver for tiden ordnet og registre-
ret med støtte fra danske og udenlandske fonde.
Alle bøger i Arkivets videnskabshistoriske biblio-
tek er nu katalogiseret i Niels Bohr Institutets on-
line bibliotekssystem ALIN.

Udgivelsen af Niels Bohr Collected Works på
forlaget Elsevier Science Publishers nærmer sig
nu sin afslutning. Bind 7, under redaktion af lek-
tor Jørgen Kalckar, , udkom i 1996. Bind 10, der
redigeres af professor David Favrholdt, Odense
Universitet, forventes at udkomme ved årsskiftet
1997/1998. Derefter mangler kun bind 11, der
bliver redigeret af Finn Aaserud.

Arkivet modtager gæsteforskere fra ind- og ud-
land og arrangerer åbne seminarer i videnskabshi-
storie(Forstander: Finn Aaserud).

2.2 CATS center
Center for Chaos And Turbulence Studies blev op-
rettet i 1993, støttet af Statens Naturvidenskabeli-
ge Forskningsråd (SNF). Centeret har hjemsted
på NBI med afdelinger på Kemisk Intitut og DTU.
Centerets forskning er beskrevet under NBIs virk-
somhed punkt 3.8 (P. Cvitanovic, centerleder).

2.3 CONNECT
Center for Kunstige Neurale Netværk, oprettet i
1991, er støttet af SNF og STVF under informatik-
programmet PIFT. Centeret har hjemsted på NBI
med afdelinger på DTU og Forskningscenter
RISØ 216;. Den del af centerets forskning, som fo-
regår på NBI, er beskrevet under punkt 3.8 (B.
Lautrup, centerleder).

2.4 Center for Naturfilosofi og Videnskabs-
studier
Dette center er oprettet af Det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet i 1994 med hjemsted på NBI. Dets
forskning er beskrevet under fakultetets bidrag til
årbogen (C. Emmeche, centerleder).

2.5 IEP center
Instrument Center for Partikelfysik er oprettet i
1996 for SNF midler. Centerets forskning er be-
skrevet under NBIs bidrag punkt 3.3 (J. Dines
Hansen, centerleder).

2.6 CRAK center
Center for CERN Relateret Atom- og Kernefysik
blev oprettet for SNF midler i 1996 med afdelin-
ger ved Aarhus Universitet og NBI. En del af forsk-
ningen i centeret er beskrevet under punkt 3.5.3 i
NBIs bidrag (C. Riisager, IFA, Aarhus Universitet,
centerleder).

3. Ørsted Laboratoriet

3.1 Fysiklegestuen
Er en selvstyrende aktivitet, som har til huse ved la-
boratoriet. Dens formål er at drive folkeoplysende
virksomhed og at være et samlingspunkt for fy-
sikstuderende, hvor de »helt på egen hånd kan se,
høre, føle og lugte de fysiske fænomener« Båret af
betydelig entusiasme har fysiklegestuen udviklet
sig fra beskedne forhold til en ret omfattende virk-
somhed, der med stor succes bringer budskabet
om, at fysik kan være sjovt ud til en bredere offent-
lighed. Der afholdes jævnligt demonstrationsdage i
studenterhuset på Købmagergade, der afholdes
store »flying circusshows« på læreanstalter og sko-
ler, der vises forsøg på Eksperimentarium, og der
modtages skoleklasser til demonstrationer i lege-
stuen. Desuden har Fysiklegestuen en væsentlig
funktion for de første dels studerende, idet der
ugentligt etableres simple eksperimenter i tilknyt-
ning til pensum. De studerende får herved en egen
oplevelse af det ofte teoretiske forelæsningsstof.

3.2 CNAST center
To af Instituttets forskningsgrupper, III-V NANO-
LAB ved Ørsted Laboratoriet og Klyngelaboratori-
et ved TAL (nu flyttet til ØL), medvirker i Center
for Nanostructures (CNAST) under ledelse af
Prof. J. Hvam, MIC, DTU. Centeret indgår i det
andet materialeudviklingsprogram (MUP II),
1994-1998, som finansieres af Erhvervsfremmesty-
relsen under Industriministeriet samt af SNF og
Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd
(STVF). Den del af centerets forskning, som fore-
går på NBIfAFG, er beskrevet under punkt 4.1 (J.
Borggreen og P. E. Lindelof).
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3.3 ISF center
Instrumentcenter for Synkrotronstråle Forskning
er oprette i 1996 af SNF omfattende al synkro-
tronstråle forskning i Danmark. En del af cente-
rets forskning er beskrevet under ØLs bidrag
punkt 4.7 (J. Als-Nielsen, centerleder).

Ole Hansen
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Astronomisk Observatorium
VIP:
Andersen, Anja: Ph.D.-studerende; Andersen, Jo-
hannes: Lektor; Andersen, Michael Ingemann:
Forskningsstip.; Artemova, Ioulia Vladimirovna:
Ph.D.-studerende; Borysow, Aleksandra: Gæste-
professor; Clausen, Jens Viggo: Lektor; Diener, Pe-
ter: Ph.D.-studerende; Dorch, Søren: Ph.D.-stude-
rende; Einicke, Ole Henrik: Lektor; Hansen, Leif:
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Dmitrievich: Professor; Nørregaard, Preben: Civil-
ingeniør; Olsen, Erik Heyn: Lektor; Olsen, Hans
Jørn Fogh: Lektor; Padoan, Paolo: Ph.D.-studeren-
de; Petersen, Jørgen Otzen: Lektor; Plez, Ber-
trand: Post.Doc.; Rasmussen, Per Kjærgaard: Lek-
tor; Røgnvaldsson, Örnólfur E.: Ph.D.-studerende;
Skovmand, Carsten: Forskningsstip.; Sørensen,
Anton Norup: Forskningsass.; Vestergaard, Mari-
anne: Ph.D.-studerende.

TAP:
Augustesen, Karl Alfred: Teknisk tegner; Bentsen,
Marianne: Assistent; Clasen, Jacob Wang: EDB-
medarbejder; Davidsen, Torgun: Assistent; Fløj-
borg, Jette: Assistent; Graulund, Thomas: Maskin-
arbejder; Gross, Lone Beate: Bibliotekar; Hansen,
Hugo: Teknisk assistent; Jensen, Inge Lise Hylle-
sted: Assistent; Jensen, Knud Ernst Seifert: Inge-
niørassistent; Jørgensen, Kirsten: Assistent; Lar-
sen, Hans Henrik: Teknisk assistent; Michaelsen,
Niels: Ingeniørassistent; Møller, Randi: Overas-
sistent; Petersen, Lasse Tune: Praktikant; Rasmus-
sen, Kim Bo: Praktikant; Sødahl, Jette Kirsten
Wagner: Overassistent; Søgaard, Tove Kristine Ri-
sager: Assistent.
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Konstantinos : Forskningsadj.; Andersen, Ken Ha-
ste: Ph.D.-studerende; Antonsen, Frank Donald:
Ph.D.-studerende; Bak, Per: Professor; Bang, Jens
Mikal: Lektor; Bark, Robert Arthur: Forsknings-
adj.; Bearden, Ian: Forskningsadj.; Bennett, Do-
nald Lowell: Forskningslektor; Biswas, Debabrata:
Forskningsadj.; Bjørnholm, Sven: Lektor; Bohr,
Tomas: Forskningslektor; Bondorf, Jakob Peter:
Lektor; Borysow, Aleksandra: Forskningsadj.;
Broglia, Ricardo Americo: Gæsteprofessor; Bruus,
Henrik: Forskningslektor; Busch, Henrik: Ph.D.-
studerende; Bøggild, Hans: Lektor; Cangemi, Da-
niels M.: Forskningsadj.; Captyn, Dorte: Adjunkt;
Chandezon, Frederic: Forsker; Dahl, Rasmus:
Forskningsass.; Dahl-Jensen, Erik: Lektor; Dam,
Mogens: Forskningslektor; Damgaard, Gunnar:
Lektor; Damgaard, Poul Henrik: Lektor; Dasso,
Carlos: Lektorvikar; Dimon, Peter: Forskningslek-
tor; Døssing, Thomas: Lektor; Emmeche, Claus:
Forskningsstip.; Fearnley, Tom A.: Forskningslek-
tor; Gaardhøje, Jens Jørgen: Lektor; Georgeot,
Bertrand: Forskningsadj.; Ghidaglia, Claude:
Forskningsstip.; Gonin, Michel: Gæsteprofessor;
Gregor Tanner: Forskningsadj.; Hansen, John
Renner: Lektor; Hansen, Jørgen Beck: Ph.D.-stu-
derende; Hansen, Jørn Dines: Professor; Hansen,
Ole: Professor; Hansen, Peter Henrik: Lektor;
Harris, Martin: Forskningsadj.; Howard, Martin:
Forskningsadj.; Idier, Dominic: Forskningsstip.;
Jackson, Andrew D.: Professor; Jensen, Lars:
Ph.D.-studerende; Jensen, Mogens Høgh: Lektor;
Johansen, Jan Anders: Ph.D.-studerende; Jør-
gensen, Uffe Gråe: Lektor; Kjeldgaard, Lisbeth:
Ph.D.-studerende; Kjær, Niels Jørgen: Forsknings-
adj.; Krasnitz, Alexander: Forsker; Lautrup, Benny
Elley: Lektor; Levinsen, Mogens Tweddell: Lektor;
Maya Paczuski: Forskningsadj.; Ming, Yu: Stipendi-
at; Mishustin, Igor: Forskningslektor; Møller, Povl
Rasmus: Forskningslektor; Nathan, Ove Heymann
W: Professor; Nielsen, Holger Frits Bech: Profes-
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Zoologisk Institut

Zoologisk Institut består af Afdeling for Populati-
onsbiologi, Cellebiologisk-anatomisk Laboratori-
um, Ferskvandsbiologisk Laboratorium og Marin-
biologisk Laboratorium. Instituttets virksomhed
beskrives i de følgende afdelingsberetninger.
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Institutleder: Leif Lau Jeppesen.

Øvrige medlemmer: Jørn Andreassen, Tom
Fenchel, Georg Nørgaard Hansen, Hanne Hee-
gaard, Karen Meilvang, Morten Søndergaard.

Observatør: Mette Storm
Sekretær: Brynhild Setberg.

Afdeling for Populationsbiologi

Forskningsvirksomhed:
Ved afdelingen arbejdes der inden for et bredt
spektrum af populationsbiologiske og økologiske
discipliner. Afdelingen er opdelt i fire arbejds-
grupper: Adfærdsbiologi, Evolutionsbiologi, Para-
sitologi og Populationsøkologi. 

Adfærdsbiologi
Sammenhængen mellem stress og stereotyp ad-
færd undersøges hos mink og hos sølv- og blåræv.
I forskellige indhusningssystemer studeres ad-
færd, reproduktion og stressfysiologi og der måles
bl.a. cortisol, puls og temperatur (L. L. Jeppesen,
V. Pedersen, A. Lund).

Desuden undersøges individuel variation i
stressreaktioner blandt hanner i dominans-hiera-
kier, stereotypier som copingmekanisme og sam-
menligninger af stressreaktioner hos pattedyr og
krybdyr (K. E. Heller, C. Træholt).

Sanglige interaktioner i lokale netværk af terri-
toriale sangfugle søges kortlagt i tid og rum. Her-
til anvendes et passivt akustisk lokaliseringssystem
ved hjælp af hvilket man udfører og analyserer
kvadrofoniske lydoptagelser. Interaktionernes sig-
nalbetydning testes efterfølgende i interaktive af-
spilningsforsøg udført med digitale signal emitte-
re. For tiden fokuseres på fænomener som sang-
postskrift, sangmatching og sangoverlapning/-al-
ternering og disses afhængighed af f.eks. afstande
til aktive og passive rivaler. Parallelt hermed ud-
føres målinger over lydsignalernes evne til at mod-
stå degradering under transmission i den naturli-
ge biotop og nå intakte frem til andre individer i
netværket. Evnen til at skelne imellem lyde, der er

degraderet i forskellig udstrækning, testes i psy-
choakustiske forsøg. Undersøgelserne koncentre-
rer sig om sangaktiviteterne hos solsort, musvit,
rødhals og gærdesmutte. T. Dabelsteen i samarbej-
de med J. Holland og S. B. Pedersen (KU), C. Cl-
ark og J. Bower (Cornell Univ., USA), G. Klump
(Technical Univ., Garching, Tyskland), O. N. Lar-
sen (OU), P. K. McGregor, Univ. of Nottingham,
UK).

Evolutionsbiologi
Gruppens overordnede mål er ved forskellige
markører såsom DNA sekvenser, variation i struk-
turgener og kromosomvariation at studere såvel
variation inden for arten som det overordnede
slægtskab mellem disse (fylogenien). Et vigtigt ele-
ment heri er undersøgelser over selve gen og ge-
nom evolutionen; studier som er væsentlige i sig
selv, og som samtidig giver grundlag for at kunne
vurdere værdien af de anvendte markører i fyloge-
netiske analyser.

I fylogenistudier anvendes DNA-sekvenser fra et
bredt spektrum af forskellige gener både nukleare
og mitochondrielle. De bredt anlagte undersøgel-
ser over afrikanske boviders fylogeni (B. Simon-
sen, P. Arctander, J. Birungi) og artsdannelses-
mønstret hos forskellige fuglegrupper i Andes-
bjergene og i Østafrikanske bjergskove (M. Roy, J.
Garcia-Moreno, B. Slikas, P. Arctander) samt ud-
redning af fylogenien hos slange familien Colubri-
dae (P. Gravlund) er fortsat. Disse undersøgelser
indgår i det SNF finansierede Center for Tropisk
Biodiversitet. 

Undersøgelserne over den nybeskrevne Vu Qu-
ang okse’s tilhørsforhold er fortsat med inddragel-
se af seks forskellige gensekvenser, og flodhestens
afstamningsforhold er belyst ved sekvensanalyse af
forskellige mælkeprotein-producerende gener (P.
Arctander). Undersøgelsen over de europæiske
humlebiers fylogeni baseret på mtDNA CO-I og
omfattende hele 45 arter er i år udvidet med un-
dersøgelser af variationen hos arter med en dis-
junkt boreo-alpin udbredelse (B. Vest Pedersen).

Annelidernes fylogeni – specielt oligochaeter
og igler – er belyst på forskellige niveauer ved an-
vendelse af gensekvenser med passende ændrings-
hastigheder. Resultaterne udfordrer på flere
punkter den traditionelle, morfologisk baserede
opfattelse af slægtskabet (B. Christensen, B. Thei-
sen). Undersøgelser af isopodernes fylogeni er
fortsat (B. Theisen, P. Arctander, B. Christensen). 

I intraspecifik variationsstudier er primært an-
vendt forskellige hurtigt ændrende DNA sekven-
ser som mikrosatelitter og mitochondriets kon-
trolregion, men i et enkelt tilfælde indgår kromo-
somanalyser. Ved hjælp af nukleare mikrosatelitter
og mitochondriets kontrolregion er populations-
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struktur og -historie belyst hos nogle afrikanske
bovid-arter og elefanter, desuden er forskellige
populationsgenetiske parametre estimeret (B. Si-
monsen, P. Arctander, S. Nyahaana, C. Johansen,
H. Siegismund). 

Med udgangspunkt i en tidligere påvisning af
en meget skarp genetisk differentiering mellem
forskellige populationer af Grants gazelle er
iværksat en undersøgelse af den kromosomale va-
riation med henblik på mulige isolationsmekanis-
mer (P. Arctander, B. Christensen, H. Siegis-
mund). 

Med baggrund i en kromosomal variation hos
den almindelige spidsmus, som er i konflikt med
artens sandsynlige indvandring til Nordeuropa,
undersøges den intraspecifikke fylogeni på basis
af mitochondriets kontrolregion (B. Christensen).
Undersøgelser over evolutionen af D3 region i
23S rRNA genet hos isopoder fortsættes med stu-
dier af intraspecifik variation hos udvalgte arter
(B. Theisen, P. Arctander, B. Christensen). 

Gen og genom evolution undersøges hos afri-
kanske bovider ved studier af mikrosatelitters
længde og variabilitet med henblik på at belyse
deres værdi som markører til afspejling af popula-
tionsgenetiske forhold (B. Simonsen, P. Arctan-
der).

Parasitologi
Arbejdsgruppen undersøger populationsregule-
ring, resistensmekanismer og overfølsomhedsre-
aktioner i forbindelse med parasitinfektioner.
Gnavere inficeret med parasitiske orm (helmin-
ther) i tarm og galdegang anvendes som modeller. 
Fænomenet »samtidig immunitet«, der dækker
over, at en parasitinficeret vært er immun over for
nye infektioner, men ikke kan skille sig af med
den eksisterende infektion, er nærmere under-
søgt ved infektioner med galdegangsbændelor-
men, Hymenolepis microstoma hos mus. Fænomenet
kunne påvises hos normale men ikke hos thymus-
frie, immundeficiente (nøgne) mus. Relationer
mellem parasitstatus og værtens immunologisk ak-
tive organer og celler, som f.eks. mesenteriallym-
feknude, milt og peritoneal exudat celler under-
søges (J. Andreassen). 

Adult biomasse af bændelormen H. microstoma
ved kroniske infektioner på hanner og hunner af
normale og nøgne mus er nærmere undersøgt. Det
kunne vises at biomassen er størst hos nøgne mus
og mindst hos normale hunmus (O. Hindsbo). 

Betydningen af infektionsmåde (enkelt stor el-
ler mange små doser) samt værtsrottens køn og al-
der for kønsetablering og reproduktion under-
søges hos rundormen Nippostrongylus brasiliensis.
Det kunne vises at små »naturlige« infektioner gi-
ver størst antal hunner (O. Hindsbo). 

Relationen mellem tarmens Peyer pletter (områ-
der med specielle antigenoptagende celler) og
fordeling af ikten Echinostoma caproni undersøges i
rottens tyndtarm. Meget tyder på, at der ved høje
doser sendes en »kurer-orm« til at påvirke Peyer
pletterne (O. Hindsbo). 

In vitro undersøgelser over egnede medier til
opretholdelse af voksne blodikter, Schistosoma japo-
nicum og kirurgisk overførsel af ormene fra donor
til recipient gris er udført i samarbejde med Cen-
ter for Eksperimentel Parasitologi på Landbohøj-
skolen (T. Schou, H. Bøgh, J. Andreassen m.fl.)

I det tredje år af en undersøgelse over infektio-
ner med hageorm hos indbyggerne i tre landsbyer
i Kisumu-distriktet i Kenya er indsamling af prøver
til sammenligning mellem hageormsinfektioner
og jern status fortsat (A. Olsen, P. Magnussen
(DBL), Division of Vector Borne Diseases (Ke-
nya), J. Andreassen).

Populationsøkologi
Fortsatte undersøgelser af gødningsbillers respira-
toriske tilpasninger til lave iltkoncentrationer,
som ofte findes i deres miljø. Resultaterne tyder
på at billerne kan opretholde et normalt iltfor-
brug ved ekstremt lave koncentrationer (P. Holter,
A. Spangenberg). Desuden er studier af forskelli-
ge veterinære parasitmidlers mulige giftvirkning
på regnorme indledt. I naturen udsættes ormene
for disse midler ved at æde gødning fra behandlet
kvæg (P. Holter; C. Sommer, J. Grønvold KVL).
Der er fundet sammenhæng mellem diversiteten
af jordbundsorganismerne og jordens funktion;
en gradvist reduceret diversitet af mikroorganis-
mer og mikrofauna ved stigende fumigering af
jord med kloroform blev fulgt af en jordrespirati-
on, der var mindre robust over for tilsætning af
kobber. Svampemidlet Propiconazol har vist sig at
have en meget kraftig toxisk effekt på jordbunds-
flagellater i forhold til effekten på amøber, svam-
pe og bakterier; midlet har en direkte stimuleren-
de effekt på jordciliaterne. Disse forhold gør mid-
let interessant i undersøgelser af jordbundsorga-
nismernes aktivitet. En tællemetode til jordbunds-
protozoer, hvor mikroskopi erstattes af en fotogra-
fisk registrering af, om »lysende bakterier« (bakte-
rier, hvor lux gen komplekset er indsat) er fjernet
ved græsning er også indarbejdet. I fortsatte un-
dersøgelser af protozoers iltforhold er der fundet
flagellater i jord ved koncentrationer på under 0,1
vol-% (F. Ekelund, S. Christensen; C. S. Jacobsen
på GEUS, EU partnere). Effekten af forhøjet at-
mosfærisk kuldioxid koncentration på nedbryder
populationernes aktivitet i jorden undersøges i
open-top chambers og i laboratoriet i et nyt pro-
jekt. I projektet indgår ligeledes en analyse af cili-
atfaunaen i jorden (R. Rønn, H. Frederiksen). De
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methanoxiderende bakteriers aktivitet stimuleres
ved tilsætning af methanol. Der er ikke hidtil pu-
bliceret arbejder, hvor jordbundens oxidationsak-
tivitet af atmosfærisk methan har kunnet stimule-
res eksperimentelt. Det er endvidere dokumente-
ret, at de ansvarlige bakteriers affinitet overfor
methan afhænger af temperaturen. Fortsatte un-
dersøgelser af skovskråninger i det sydlige Polen
har vist varierende methankonsumption i felt og
laboratorieinkubationer i sammenhæng med af-
standen fra anlæg med kulafbrænding (A. Priemé,
S. Christensen). Nåletræer afgiver en række volati-
le forbindelser under fotosyntesen, der nedsætter
insektherbivori og mikrobiel nedbrydning samt
indgår i troposfærens O3/NOx balance. Metodik
til opsamling og analyse af disse forbindelser er
indarbejdet (A. Priemé, S. Christensen).

En simuleringsmodel for et økologisk system
bestående af granskov, grannåleviklen (Epinotia te-
della), parasitoider, predatorer og naturlige insekt-
sygdomme udvides til at omfatte skovens mosaik
af forskelligartede bevoksninger. Grannålevikle-
ren lever i mere eller mindre adskilte subpopulati-
oner, fordi danske skove har relativt små og spred-
te rødgranbevoksninger. Viklernes populationsdy-
namik påvirkes heraf, således at jo mindre og jo
mere isoleret en bevoksning er, jo lavere og jo
mindre varierende er viklertætheden (M. Mün-
ster-Swendsen). 

Et adfærdsøkologisk projekt fokuserer på stabi-
lisering af samspillet mellem populationer af den
solitære bi, Chelostoma florisomne, og dens redepa-
rasit, gravehvepsen Sapyga clavicornis (M. Münster-
Swendsen).

Udbredelse og hyppighed af solitære bier og
dagsommerfugle i agerlandskabet studeres og re-
lateres til landskabets udformning og til den vilde
flora (M. Münster-Swendsen , I. Calabuig).

Metapopulationsdynamik af rovmider og spin-
demider undersøges i drivhusforsøg, hvor en ræk-
ke populationsparametre bestemmes (G. Nach-
man, R. Zemek).

Evolutionære og økologiske aspekter af spred-
ningsstrategier undersøges hos rovmider (G.
Nachman, D. Margolies)

En stokastisk simuleringsmodel for en metapo-
pulation udvikles med henblik på at forudsige ef-
fekten af større vejanlæg på løgfrøens overlevelse i
jyske søsystemer (T. Hels, G. Nachman).

Humlebiers fourageringsadfærd på forskellige
plantearter er undersøgt for at påvise evolutio-
nært stabile strategier hos nektarfouragerende
dyr, som tjener til at maksimere deres fødeindta-
gelse i en konkurrencesituation. Bierne undgår
blomster, som for nyligt har været besøgt af andre
bier, de allokerer deres besøg til blomsterne pro-
portionalt med nektarproduktionen og den en-

kelte bi besøger kun et lille antal planter i en fast
rute mange dage i træk (H. Dreisig).

Undersøgelser over farvedannelsesmekanismen
i blå fjer er fortsat (J. Dyck; R. O. Prum (Kansas
University)).

Undersøgelser over fjerdragtens funktioner
hvad angår camouflage og evne til at modstå ned-
bør er fortsat (J. Dyck).

Indflydelsen af magnetfeltet og stjernehimlen
på nattrækkende småfugle er undersøgt i oriente-
ringsforsøg og der er foretaget monitering af
trækfugle samt analyse af deres tæthedsafhængige
regulering på Christiansø (J. Rabøl).

På baggrund af tyve års fangst-genfangstdata
samt nyt feltarbejde undersøges overlevelse, alder
for første yngleforsøg samt ind- og udvandring hos
en bestand af ringmærkede tejster på Island. Det
undersøges om der er en sammenhæng med f.eks
vejr eller fiskeri i området (M. Frederiksen).

Eksterne lektorer på Dansk Bilharziose
Laboratorium
Studier over epidemiologi, kemoterapi og immu-
nologi ved human lymfatisk filariasis i Afrika (Tan-
zania, Kenya, Ghana og Nigeria) (P. E. Simonsen
m.fl.).

Feltstudier af schistosomiasis transmission og
mellemværtssneglenes populationsdynamik, øko-
logi og bekæmpelse i Kenya, Zimbabwe, Ghana,
Marokko og Cameroon (H. Madsen m.fl.).

Undersøgelser af forskellige aspekter af infekti-
oner med Schistosoma bovis og S. japonicum hos hus-
dyr og S. mansoni og S. haematobium hos menne-
sker (N. Ørnbjerg Christensen).

Anden virksomhed:
J. Andreassen: Afdelingsleder, Kasserer i World Fe-
deration for Parasitologists, Næstformand i Dansk
Center for Parasitære Zoonoser og medlem af
grundforskningsfondens Center for Eksperimen-
tel Parasitologi. P. Arctander: Medlem af bestyrel-
sen i Centret for Tropisk Biodiversitet. B. Chri-
stensen: Formand for styringsgruppen vedr. cen-
trene for jordbundsforskning og agerlandets bio-
diversitet under det strategiske miljøforsknings-
program, efor for Japetus Steenstrups legat og
medlem af bestyrelserne for Statens Skadedyrsla-
boratorium og Dansk Bilharziose Laboratorium.
S. Christensen: Medlem af Zoologisk Instituts
Ph,D.-udvalg og Biologisk Studienævn. T. Dabel-
steen: Dansk repræsentant i International Etho-lo-
gical Committee. K. E. Heller: Medlem af profes-
sorbedømmelsesudvalg. O. Hindsbo: Medlem af
grundforskningsfondens Center for Eksperimen-
tel Parasitologi og medlem af de studerendes for-
retningsudvalg til varetagelse af Suserup Labora-
toriet. P. Holter: Medlem af Strødamudvalget. H.
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Dreisig Jensen: Kasserer i Dansk Naturhistorisk
Forening. L. Lau Jeppesen: Institutleder. M.
Münster-Swendsen: Formand for bestyrelsen for
Universitetets Læsø-laboratorium, Medlem af
Brorfeldeudvalget og leder af Forskningscenter
for Agerlandets Biodiversitet. B. V. Pedersen:
Medlem af Clement’s Legats fondsbestyrelse, øko-
nomiansvarlig ved afdelingen og nævnsmedlem af
landbrugsministeriets Bisygdomsnævn. P. E. Si-
monsen: Konsulent for TDR/WHO vedrørende
Control Strategies in Lymphatic Filariasis.

Redaktions- og referee-hverv:
P. Arctander: Redaktør ved Hereditas og referee
for forskellige internationale forskningsråd samt
flere internationale tidsskrifter. B. Christensen: I
redaktionskomiteen for Zoological Systematics
and Evolutionary Research og referee ved flere
tidsskrifter. S. Christensen: Referee for FEMS Mi-
crobiology & Ecology og Soil Biology & Bioche-
mistry samt deltaget i EU’s ekspertpanel. T. Da-
belsteen: I redaktionskomiteen for Bioacoustics,
konsulterende redaktør ved Animal Behaviour
samt referee for Animal Behaviour, J. of Avian Bio-
logy, Behavioural Processes, Biological Cyberneti-
cs, Ethology, Behaviour, The Ibis, Behavioural
Ecology & Sociobiology, Bioacustics og The Auk. J.
Dyck: Referee for Acta Zoologica. J. Garcia-Mo-
reno: Referee for Acta Zoologica Mexicana. K. E.
Heller: Referee for Behavioural Processes, Behavi-
oural Medicine, Stress m.fl. P. Holter: Referee for
Applied Soil Ecology, Proceedings of 10th Inter-
national Congress of Myriapodology og Elytron
samt bedømmelsesarbejde for det tjekkiske viden-
skabsakademi. H. Dreisig Jensen: Referee for Na-
tural Environment Research Council (UK). A.
Lund: Referee for Agricultural Science. G. Nach-
man: I redaktionskomiteen for J. of Experimental
and Applied Acarology samt referee for Insect Sci-
ence and its Application, J. of Applied Ecology, J.
of Experimental and Applied Acarology og redak-
tør af Proceedings from 3. International Symposi-
um on Population Dynamics of Plant-inhabiting
Mites. A. Olsen: Referee for Acta Tropica. B. V. Pe-
dersen: Referee for Proceedings of the tenth In-
ternational Congress of Myriapodology. S. B. Pe-
tersen: Referee for Bioacustics. P. E. Simonsen:
Referee for Journal of Helminthology.

Forskningsrejser:
P. Arctander: Tanzania, Zambia, Kenya, Zimba-
bwe, Botswana og Uganda. S. Christensen: Felt-
kampagne i Polen, samt i forbindelse med EU-
projekter. T. Dabelsteen: Flere til Odense Univer-
sitet samt Technische Universität München. J.
Garcia-Moreno: Indsamlingsrejse til Cordillera
Colan (Peru). K. E. Heller: Malaysia. P. Holter:

Feltstudier af gødningsbiller i sydafrikanske vildt-
reservater (Sydafrika). L. Lau Jeppesen: Malaysia.
A. Lund: Malaysia. H. Madsen: Feltstudier i Kenya,
Zimbabwe, Ghana, Marokko og Cameroon. A. Ol-
sen: Feltundersøgelser i Kenya. P. E. Simonsen:
Tanzania, Kenya og Ghana.

Kongresdeltagelse: 
J. Andreassen: European Multicolloquium of Pa-
rasitology (Parma). P. Arctander: 30. Population
Genetics Meeting (Edingburgh). F. Ekelund: Evo-
lutionary Relationships among Protozoa (Lon-
don). J. Holland: 6. International Behavioral Eco-
logy Congress (Canberra). N. Holst: Planteværn-
skonference (Nyborg Strand), »Aphids: Between
the host plant and natural enemies« (Aarhus Uni-
versitet). P. Holter: Chairman ved symposium om
scarabaeoidea (Mopani, Sydafrika). H. Dreisig
Jensen: International Pollination Symposium
(Lethbridge, Canada). A. Lund: Measuring Beha-
viour 96 (Utrecht). P. E. Simonsen: 14th Annual
Joint Scientific Conference (Arusha, Tanzania).

Forelæsning efter invitation:
J. Andreassen: European Multicolloquium of Pa-
rasitology (Parma). P. Arctander: Makerere Uni-
versity, Kampala og Århus Universitet. S. Christen-
sen: Ungarns Meteorologiske Institut og Forstlige
Forsøgsvæsen (Budapest). T. Dabelsteen: Techni-
sche Universität (München). F. Ekelund: Landbo-
højskolen. K. E. Heller: Rigshospitalet. N. Holst:
Entomologisk Forening (København) og Institute
of Entomology, Swedish Agricultural University
(Uppsala). L. Lau Jeppesen: VI International Con-
gress in Fur Animal Production (Warsaw).

Arrangør af møder: 
P. E. Simonsen: Medarrangør af og taler ved Semi-
nar on Lymphatic Flariasis in Ghana.

Formidlende virksomhed:
Et fjernsynsprogram, »Talk to the animals« i seri-
en Ultrascience med filmoptagelser af T. Dabels-
teen’s feltforsøg og laboratoriearbejde samt inter-
view er færdig til udsendelse på »The learner
channel« USA.

Gæsteforelæsere på afdelingen:
G. Hewitt (Norwich), U. Langemann (München),
M. Pagel (Cambridge), E. Warrant (Lund). 

Gæsteforskere på afdelingen:
M. Bang-Møller (Odense), C. Clark (Cornell,
USA), H. Khanna (Ohio, USA), G. Klump (Mün-
chen), U. Langemann (München), P. K. McGre-
gor (Nottingham).
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Cellebiologisk-Anatomisk Laboratorium
Laboratoriets forskning er defineret indenfor tre
områder: cellebiologi, vævsbiologi og zoomorfolo-
gi og foregår på alle organisationstrin – fra mole-
kyle til organisme. Forskningens overordnede mål
er at studere samspillet mellem struktur, funktion
og evolution for at opnå viden om, hvorledes bio-
logiske systemer er opbygget og fungerer. Inden-
for de nævnte forskningsområder studeres en
række afgrænsede specialer der bl.a. dækkes af
overskrifterne: ciliaten Tetrahymena (herunder
specielt virkningen af forskellige xenobiotika),
molekylær neurobiologi, molekylær endokrinolo-
gi, hvirvelløse dyrs reproduktion, livscykler hos pa-
rasitiske hvirvelløse dyr samt organers og vævs
struktur og histofysiologi. Medarbejdernes delta-
gelse i undervisningen er i beretningsåret forløbet
planmæssigt, på trods af at det samlede antal stu-
derende der har modtaget undervisning ved labo-
ratoriet er forøget betydeligt i forhold til 1995.
Omfanget af den præsterede undervisning kan,
hvis den opretholdes, karakteriseres som uhen-
sigtsmæssig i betragtning af medarbejdernes
forskningsforpligtelser/ansvar. Eksterne bevillin-
ger udgør basis for laboratoriets forskningsaktivi-
tet og er afgørende for opretholdelse af den nu-
værende forskningsprofil.

Forskningsvirksomhed:

1. Cellebiologiske og cytotoksikologiske under-
søgelser med ciliaten Tetrahymena (modelsystem)
Den dosis- og tidsafhængige virkning af forskellige
xenobiotika (antimetabolitter, farmaka og tung-
metaller) undersøges på cellernes vækst- og endo-
cytosehastighed. Cellernes finstruktur undersøges
for ændringer, der kan afsløre stoffernes intracel-
lulære angrebssted. Undersøgelsen over virknin-
gen af et bismuth salt er afsluttet, og er publiceret.
En undersøgelse af, hvordan cellerne kommer
over en langtidseksponering til og akkumulering
af, et guldsalt er afsluttet. Undersøgelserne over
virkningen af ethanol og et spormetal fortsættes
(J. R. Nilsson).

2. Afgiftningsprocessers påvirkning af reproduk-
tion hos insekter
Fremmedstoffer kan som bekendt akkumuleres i
dyrs organer. Det forhindres til en vis grad af et
enzymatisk afgiftningssystem, der hos insekterne
især findes i fedtlegemet – et organ der funktio-
nelt minder om hvirveldyrenes lever. Enzymerne i
dette system undersøges på normale og belastede
dyr med biokemiske, lys- og elektronmikroskopi-
ske metoder hos to arter af spyfluer. Fedtlegemet
hos disse dyr har en rolle i både dannelse af æg-

proteiner og afgiftning. Derfor undersøges tillige,
hvorledes toksisk belastning påvirker ægmodnin-
gen (P. V. Jensen).

3. Regulering af ægmodning hos sociale insekter
Undersøgelserne af sociale faktorers indvirkning
på reproduktion hos myrer fortsættes. De vil især
omfatte en detaljeret undersøgelse af fedtlege-
mernes rolle i syntesen af blommeproteiner (P. V.
Jensen i samarbejde med L. Børgesen, Afdeling
for Populationsbiologi).

4. Neuropeptidbiosyntese hos cnidarier
Som de første har vi isoleret 4 neuropeptider fra
Hydra magnipapillata: Hydra-RFamid I-IV. Neuro-
peptiderne er lokaliseret i neurosekretoriske
(»dense-cored«) vesikler. Vi har også klonet 3 for-
skellige forstadier (preprohormoner) for Hydra-
RFamiderne. Preprohormonerne bliver spaltet i
flere neuropeptider, som omfatter både de oven-
nævnte Hydra-RFamid I – IV og nye. Desuden har
vi klonet et preprohormon fra Hydra, som spaltes
til 11 forskellige neuropeptider med den C-termi-
nale sekvens Leu-Trp-NH2 (LWamid). Disse Hy-
dra-LWamider har muligvis en funktion som neur-
ohormoner, der styrer Hydras udvikling og regene-
ration (I. Leviev og C. J. P. Grimmelikhuijzen).

5. Hormonreceptorer hos insekter
Vi har klonet en receptor fra bananfluen Drosophila
melanogaster, som er nært beslægtet med pattedyre-
nes glykoproteinhormon (TSH, FSH, LH/CG)-re-
ceptorer (mere end 50 % sekvensidentitet i de
transmembrane regioner). Vi har også klarlagt den
genomiske organisation af Drosophilas receptor. Ge-
net er >7.5 kilobasepar langt og indeholder 17 ex-
ons og 16 introns. Syv intronpositioner har sam-
menfald med intronpositionerne i pattedyrs glyko-
proteinhormon receptorgener og har den samme
»intronphasing«. Dette betyder, at Drosophila’s re-
ceptorgen er evolutionært beslægtet med pattedyrs
receptorgener. Drosophilas receptoren befinder sig
på det 3. kromosom (position 90 C-R). Receptoren
bliver stærkt eksprimeret 8-16 timer efter æglæg-
ning, og ekspressionen forbliver høj indtil forpup-
ning. Voksne hanfluer eksprimerer et højt niveau af
receptor mRNA, mens hunfluer eksprimerer 6 gan-
ge mindre. Ekspressionsmønstret i embryoner og
larver indicerer, at receptoren er involveret i insek-
ters udvikling (F. Hauser, F. Staubli, P. Svane og C. J.
P. Grimmelikhuijzen).

6. Molekylær endokrinologi (vævsbiologi)
De i Årbogen 1995 nævnte immuncytokemiske
undersøgelser af det cellulære indhold af patte-
dyrlignende TSH/( -TSH i en specifik type af hy-
pofyseceller hos den australske lungefisk er fortsat
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og udvidet i beretningsperioden ved i disse under-
søgelser at medtage hypofysen fra en afrikansk
lungefiskeart (G. N. Hansen i samarbejde med B.
L. Hansen, IMMI, KU).

7. Neural plasticitet hos snegle (vævsbiologi)
I beretningsperioden er endvidere påbegyndt un-
dersøgelse af intracellulære faktorer, der kontrol-
lerer ekspressionen af regulatoriske peptider i
neuroendokrine systemer. Specielt undersøges
den aldersbetingede variation i ekspressionen af
de vertebratlignende hormoner (gastrin/CCK og
enkephalin) i neuroendokrine neuroner i hjerne-
ganglierne hos ferskvandssneglen Lymnaea stagna-
lis (G. N. Hansen i samarbejde med B. L. Hansen,
IMMI, KU og L.-I. Larsson, SSI).

8. Bygningen af lysledere i lysorganer hos
dybhavstudsefisk
Hos de fleste arter af dybhavstudsefisk (Ceratioi-
dei) har hunnerne et lysorgan, der sidder i en for-
tykkelse, esca, for enden af en modificeret rygfin-
nestråle på hovedets overside. Hos nogle arter har
esca een eller flere rørformede lysledere med en
åbning i spidsen. Lyslederens akse består af binde-
væv og væggen udgøres af et indre reflekterende
og et ydre pigmenteret lag (O. Munk).

9. Ultrastrukturelle undersøgelser af spermioge-
nesen hos benfisk
Virkningen af 4-nonylfenol og østrogen på testi-
kelmorfologi og spermiernes kvalitet hos ålekvab-
ber er undersøgt (Å. Jespersen i samarbejde med
B. Korsgaard, Odense Universitet).

10. Morfologi og ultrastruktur af mesonephros
nephronet hos skrubtudse
Der er foretaget en histologisk kortlægning og re-
konstruktion af nyretubuli hos skrubtudsen, Bufo
bufo. Undersøgelsen skal danne grundlag for im-
munhistokemiske og eksperimentelle studier af
tubuli-cellernes evne til at transportere klorid-
ioner (Å. Jespersen).

11. Tidlige embryologi af udvalgte invertebrater
Materiale er indsamlet til beskrivelse af de tidlige
larvestadier, og specielt fimresnorenes forløb, hos
østers, søtænder, entoprocter og børsteormen Ser-
pula (Å. Jespersen i samarbejde med C. Nielsen,
Zoologisk Museum).

12. Testis’ bygning hos søpunge
En undersøgelse er afsluttet af den finstrukturelle
bygning af testiklen hos flere arter af søpunge
(Ascidiacea) med særligt henblik på vægcellernes
rolle ved phagocytose af spermier efter forplant-
ningens ophør (J. Lützen, C. Balslev Jørgensen).

13. Biologi, morfologi og fylogeni hos cirripedier
Henrik Glenner, Jens T. Høeg og Jørgen G.
Lützen studerer biologien hos krebsdyrgruppen
Cirripedia (rankefødder og rodkrebs), som afvi-
ger fra andre krebsdyr ved at være fastsiddende
som voksne. Forskningen fokuserer dels på de frit-
levende larver og deres fasthæftning, dels på rod-
krebsene (Rhizocephala), der er højt specialisere-
de parasitiske former. Der sigtes mod en overord-
net forståelse af gruppens evolution.

Jørgen G. Lützen har i samarbejde med R. Kado
og K. Nagasawa, Japan, afsluttet et arbejde over
rodkrebs fra et nordjapansk kystområde og udar-
bejdet en synopsis over den samlede japanske rod-
krebse-fauna. En undersøgelse af en samling rod-
krebs, hvoriblandt flere nye arter, fra Taiwan er
påbegyndt. I samarbejde med T. Takahashi, Japan,
er det blevet påvist at en japansk art af slægten Sac-
culina forplanter sig asexuelt ved knopskydning, et
fænomen der hidtil har været ukendt indenfor fa-
milien Sacculinidae.

Jens T. Høegs mangeårige arbejde omkring bio-
logien af rodkrebs kulminerede i 1996 med at han
erhvervede den naturvidenskabelige doktorgrad.
Resultaterne blev også publicerede i almen tilgæn-
gelig form i Naturens Verden og universitetets al-
manak sammen med samarbejdspartnere på labo-
ratoriet (Jørgen G. Lützen og Henrik Glenner).
Jens T. Høeg retter nu sin indsats mod evolution
og fylogeni af krebsdyr i almindelighed.

Henrik Glenner fortsætter sine studier over fast-
hæftningen af rodkrebsenes larver og af deres
påfølgende interne parasitiske stadium; det er lyk-
kedes at studere in vivo og in vitro dette stadium
hos den almindelige strandkrabbes rodkrebs, Sac-
culina carcini, samt at dokumentere infektionspro-
cessen på video.

Redaktionelt arbejde:
Laboratoriets medarbejdere sidder i Editorial
boards for: Acta Protozoologica (J. R. Nilsson),
Acta Zoologica (Å. Jespersen, J. Høeg og J.
Lützen), Journal of Crustacean Biology (J. Høeg)
og Zoologischer Anzeiger (J. Høeg). Laboratori-
ets medarbejdere har fungeret som referees ved
følgende tidsskrifter: Acta Protozoologica, Acta
Zoologica, Cell and Tissue Research, Develop-
ment, European Journal of Protistology, Journal
of Protozoology, Regulatory Peptides samt Tissue
and Cell.

Medlem af råd, udvalg m.v.:
Cornelis J. P. Grimmelikhuijzen medlem af Scien-
tific Committee of the 11th International Sympo-
sium on Regulatory Peptides (København), chair-
man på Jacques Monod Conference on Molecular
and Cellular Mechanisms in Protein Processing
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(La Londe les Maures, Frankrig) og 11th Interna-
tional Symposium on Regulatory Peptides (Kø-
benhavn), medlem af Committee for Internatio-
nal Symposia on Neurosecretion og referee for
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonn, Tysk-
land) og Heisenberg Programm (Bonn, Tysk-
land). Georg N. Hansen medlem af Z.I.’s bestyrel-
se, formand for bedømmelsesudvalg ved besættel-
se af lektorstilling ved Cellebiologisk-Anatomisk
Laboratorium, Københavns Universitet, samt
medlem af Grundforskningsfondets Center for
Genregulation og Plasticitet i det Neuroendokri-
ne Netværk. Poul V. Jensen medlem af Zoologisk
Instituts Ph.D.-udvalg. Åse Jespersen mentor for
Zoologisk Institut samt censor ved Århus Universi-
tet og Landbohøjskolen. Jørgen Lützen censor
ved Landbohøjskolen. Jytte R. Nilsson medlem af
bestyrelsen for Emil Herborgs legat samt af Inter-
national Commission of Protozoology og har fun-
geret som sekretær for den skandinaviske sektion
af Society of Protozoologists.

Kongresser og forskningsrejser:
Laboratoriets medarbejdere har i 1996 deltaget i
og leveret bidrag til internationale kongresser
samt været på udenlandske studieophold.

Cornelis J. P. Grimmelikhuijzen har deltaget i:
The 11th International Symposium on Regulatory
Peptides, København; the 20th International Con-
gress of Entomology Firenze (Italien). Frank Hau-
ser har deltaget i the 11th International Sympo-
sium on Regulatory Peptides, København. Jens
Høeg har deltaget i et internationalt møde om
krebsdyr-evolution i London (England). Jens
Høeg og Henrik Glenner har besøgt Kristineberg
Marine Forskningscenter (Sverige) for at foretage
eksperimentelt feltarbejde. Åse Jespersen har ind-
samlet materiale ved Friday Harbor Laboratories,
Washington D. C.(USA) og ved Bamfield Marine
Biological Station, Vancouver Island (Canada).
Jørgen G. Lützen har besøgt Centre of advanced
Study in Marine Biology, Annamalai University,
Tamil Nadu (Indien) og foretaget en indsamlings-
rejse til Menorca i Middelhavet.

Forelæsninger efter invitation:
Cornelis J. P. Grimmelikhuijzen: Jacques Monod
Conference on Molecular and Cellular Mecha-
nisms in Protein Processing, La Londe les Maures
(Frankrig). Jens Høeg: Parasitologisk Kongres i
Wroclaw (Polen).

Gæsteforskere:
En række udenlandske kolleger har besøgt labora-
toriet kortvarigt. Følgende har udført egentligt ar-
bejde på laboratoriet: Prof. Ryuzu Yanagimachi,
Department of Anatomy, University of Hawaii Me-

dical School, Honolulu (Hawaii), og Dr. Gregory
Kolbasov, Moskvas Universitet (Rusland).

Ferskvandsbiologisk Laboratorium
Laboratoriets forskning omhandler økologiske
problemstillinger i ferskvand og kystnære områ-
der, hvor studier af planter, dyr og bakteriers in-
teraktion med miljøet samt indbyrdes relationer
undersøges. En stor del af forskningen udføres
som komparative studier i systemer med forskellig
kulturpåvirkning og har til formål at undersøge
og forklare organismernes tilpasning og økosyste-
mernes struktur og funktion.

Medarbejdernes deltagelse i undervisningen er
forløbet planmæssigt. Der er gennemført initiati-
ver for at forbedre undervisningens kvalitet, især
hvad angår den eksperimentelle del. Forsknings-
mæssigt har året været kendetegnet ved stor inter-
national aktivitet, både med hensyn til gæstefor-
skeres ophold og arbejde i Hillerød og ved mange
medarbejderes aktive deltagelse i forskningspro-
jekter i udlandet. Ligeledes er der et godt samar-
bejde med mange danske forskningsinstitutioner.
De eksterne bevillinger udgør basis for denne ak-
tivitet. Årets anden halvdel har været præget af
forberedelserne til laboratoriets 100-års jubilæum
i 1997. Laboratoriet har desuden foretaget en me-
get svær principiel beslutning om at arbejde for
nye bygninger i en plan for samlokalisering med
Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør.

Forskningsvirksomhed:

Økologi og miljøpåvirkning i tropiske vandløb i
Ecuador
Vores viden om økologien og miljøpåvirkninger i
tropiske vandløb er særdeles begrænset. Projektet
udførtes som en række delprojekter, men det
overordnede formål var at opnå viden om struktur
og diversitet af makroinvertebratsamfund i relati-
on til abiotiske forhold, tilgængelige fødekilder,
samt om effekten af almindelige humane påvirk-
ninger i mindre tropiske vandløb. De ækvatoriale
områder af Andes tillader undersøgelser i perma-
nente vandløb langs meget store højdegradienter
– fra havets overflade til 4200 meter. Ilt- og tempe-
raturforhold som styrende parametre for struktur
og diversitet af invertebrater har således været et
centralt tema i projektet, og en global sammen-
hæng mellem maksimal vandtemperatur og arts-
rigdom er opstillet. En undersøgelse af gælleud-
vikling hos vårfluelarver i relation til levesteder-
nes ilt- og temperaturforhold er undervejs. Der er
derudover foretaget undersøgelser af 1) effekten
af regn- og tørtider på invertebratsamfundene, 2)
effekten af organisk forurening og tropiske vand-
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løbs evne til selvrensning, samt 3) effekten af fjer-
nelse af den skyggegivende tropiske bredskov på
invertebraterne. Halvandet års arbejde i Ecuador
afsluttedes i december 1995. I 1996 har vi således
hovedsageligt været beskæftiget med bestemmel-
sesarbejde, databehandling og sammenskrivning
(slutrapport afleveret i oktober 1996). Projektet
blev finansieret af Danida, Rådet for Ulandsforsk-
ning og blev udført i samarbejde med Universidad
Católicadel Ecuador i Quito (D. Jacobsen).

Energiomsætning i Esrum Sø
Profundalfaunaen på 15-22 m dybde i Esrum Sø
overvåges løbende med henblik på bestemmelse
af 5 arters populationsdynamik og tilpasninger til
temperatur-, føde- og iltforhold. Undersøgelserne
indledtes i 1991. Undersøgelserne i søens bredzo-
ne (0-5 m) er fortsat i 1995 med hovedvægt på be-
stemmelse af respiratoriske tilpasninger hos arter
af børsteorme og dansemyg. Undersøgelserne er
alle del af en igangværende økosystemanalyse i Es-
rum Sø (C. Lindegaard, K. Hamburger, P. M. Jó-
nasson, P.C. Dall).

Respirationsfysiologi (Makroinvertebrater)
Der blev i 1994 indledt undersøgelse af respirati-
onstilpasninger til iltstress hos 10-15 arter af
børsteorme og dansemyggelarver. Målingerne ud-
føres på individer fra ferskvandsmiljøer (vandløb
og søer) uden og med periodisk, naturligt fore-
kommende iltmangel. Endvidere undersøges ar-
ternes reaktion på anaerobi ved overlevelsesforsøg
kombineret med målinger af glykogenmetabolis-
men. I 1996 er der fokuseret på dansemyggelarver
fra forurenede vandløb samt dansemyggene Chiro-
nomus plumosus (Tystrup Sø) og Corynocera sp.
(Stigsholm Sø) (K. Hamburger, C. Lindegaard, P.
C. Dall).

Ændringer i lavvandede danske søers nærings-
stofstatus i de sidste 150 år og disses betydning
for søernes biologiske struktur
Samarbejdet med Danmarks og Grønlands Geolo-
giske Undersøgelser og Danmarks Miljøunder-
søgelser er fortsat med henblik på at undersøge,
hvorledes de biologiske forhold har ændret sig i
søerne i den periode, hvor de på grund af et kul-
turelt betinget øget tilskud af næringssalte er gået
fra at være klarvandede til en fase med stor fyto-
plankton biomasse og uklart vand. Disse ændrin-
ger vil søges klarlagt ud fra undersøgelser af søse-
dimenternes fossiler af kiselalger, højere planter,
dafnier og dansemyg gennem de sidste 150 år.
Ændringer af disse samfunds struktur vil blive re-
lateret til ændringer i næringssaltniveauet i perio-
den. På denne måde vil det være muligt, at forud-
sige hvilken effekt en reduceret næringssaltbelast-

ning vil have på de lavvandede søers biotiske
struktur. Chironomidernes vertikale fordeling i se-
dimentsøjler i tre søer er bearbejdet. Der er ind-
draget endnu en sø i 1996. I 1996 har Ferskvands-
biologisk Laboratorium indsamlet og delvist bear-
bejdet overfladesediment fra ca. 25 søer i Tysk-
land med henblik på en korrelering af recente
dansemyg og fosforindholdet. Materialet omfatter
nu overfladesedimentprøver fra ca. 100 danske og
25 tyske søer med varierende fosforindhold (K.
Brodersen og C. Lindegaard). 

Ændringer i danske søer 1965-1992 baseret på
chydoride-faunaen
En undersøgelse af Chydoridae (Cladocera) sam-
mensætningen i 32 danske søer i 1965 og 1992
danner baggrund dels for en analyse af chydori-
dernes forekomst i relation til fosforindholdet i
søerne og dels til en vurdering af hvorledes søer-
nes tilstand har ændret sig i perioden (M. C. Whi-
teside, C. Lindegaard og K. Brodersen).

Populationsdynamik hos bunddyrene i
Stigsholm Sø
De i 1995 startede kvantitative indsamlinger i
Stigsholm Sø med henblik på en undersøgelse af
bunddyrenes abundans, populationsdynamik og
produktion er fortsat i 1996. Heri indgår en analy-
se af flyveperioderne hos vandinsekter fanget i fly-
vefælder ved søen (C. Lindegaard og K. Broder-
sen).

Undersøgelse af kildefauna
Udvalgte grupper af invertebratfaunaen (Plana-
ria, Crustacea, Ephemeroptera, Plecoptera, Tri-
choptera, Psychodidae, Ptychopteridae, Chirono-
midae) i ca. 100 danske kilder indgår i en analyse
af kildefaunaens fordeling i forhold til en række
miljøvariable. Der er i 1996 indsamlet og analyse-
ret for fysiske og kemiske variable i samtlige kilder
(C. Lindegaard, K. Brodersen, P. Wiberg-Larsen
og Jens Skriver).

Forekomsten af deformiteter hos Chironomus ri-
parius i danske vandløb
Sublethale koncentrationer af toxiske stoffer
(f.eks. tungmetaller og pesticider) inducerer de-
formiteter hos en række invertebrater heriblandt i
munddelene hos dansemyggelarver. En analyse af
deformitetstype og deformitetsfrekvens hos Chiro-
nomus riparius i ca. 50 danske vandløb skal kort-
lægge, hvor udbredt fænomenet er i Danmark. En
korrelation til vandløbstype og forureningstype
foretages (H. If, K. Brodersen og C. Lindegaard).

Respirationsfysiologi (Makroinvertebrater)
Der er i 1996 indledt undersøgelse af respiration-
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stilpasninger til iltstress hos vandløbsinvertebra-
ter. Målingerne udføres på arter af slørvinger,
døgnfluer og vårfluer, der karakteriseres som rent-
vandsarter (P. C. Dall, M. J. Toman).

Effekter af vandløbsrestaurering
Der blev i 1995 iværksat et projekt til belysning af
makroinvertebraternes reaktion på vandløbsre-
staureringer. De kvantitative analyser af inverte-
bratsamfundene sammenholdes med resultaterne
af almindeligt brugte metoder til forureningsbe-
dømmelse. Analyserne gennemføres ved anven-
delse af randomniseret resampling (Bootstrap).
Parallelt hermed er der i 1996 indledt undersøgel-
se af naturlig substratpræference hos vandløbsin-
vertebrater (P. Gørtz, S. Podgornik, P. Myler, P. C.
Dall).

Zooplanktons horisontale fordeling
Undersøgelse af pelagiale zooplanktonarters hori-
sontale fordeling i Frederiksborg Slotssø. Herun-
der de vigtige arters produktion, deres populati-
onsdynamik og vandringer mellem den pelagiale
og littorale zone specielt med henblik på arternes
forskellige strategi overfor fiskeynglens predation
(S. Bosselmann).

Zooplanktons i relation til predation fra fisk
Undersøgelse af materiale fra Stigsholm Sø af
planktoniske og semiplanktoniske crustacéers
vandringer i makrofytbevoksninger: Crustacéer-
nes døgnvandringer i makrofyternes umiddelbare
nærhed i relation til tilstedeværelsen af fisk. Cilia-
ters betydning i den pelagiske omsætning i littora-
le systemer i relation til mængden af makrofyter
(S. Bosselmann).

Betydningen af vandplanter for mikrobielle
samfund
Det er et velkendt fænomen at fisk gennem deres
predation på zooplankton kan skabe en trofisk ka-
skade, der påvirker mængden og sammensætnin-
gen af fytoplankton. Det er ligeledes kendt -om
ikke i detaljer – at vandplanter kan skabe et refu-
gium for zooplankton, således at fytoplanktonet i
perioder kan kontrolleres af zooplankton selv
med et overskud af tilgængelige næringssalte.
Denne viden om trofiske kaskader i planktonet
har også ført til en hypotese om, at kaskaden skul-
le virke på mikrobielle samfund. Internationalt er
det empiriske materiale til at understøtte hypote-
sen dog mangelfuldt. Gennem en serie af eksperi-
mentelle forsøg med vandplanters effekt som re-
fugium for zooplankton er det lykkedes at spore et
signal selv på det bakterielle niveau. Høj tæthed af
Daphnia bortgræsser ikke blot fytoplankton, men
kontrollerer også forekomsten af ciliater, flagella-

ter og bakterier. Bakterieplanktonets antal og bio-
masse blev reduceret med en faktor 3-5, hvorimod
deres specifikke vækstrate øgedes. Ændringen i
den biologiske struktur medførte at den bakteriel-
le produktion ikke længere blev omsat af ciliater
og flagellater, men blev kanaliseret direkte til me-
sozooplanktonet og dermed potentielt til fisk
uden det tab af energi, der finder sted i den mi-
krobielle løkke. Tilstedeværelsen af makrofyter
med en meget produktiv biofilm kompenserede
tilsyneladende tabet af fytoplankton som substra-
tgrundlag for bakterierne, således at den bakteri-
elle produktion var uændret med og uden makro-
fyter (M. Søndergaard, J. Theil-Nielsen, K. Chri-
stoffersen, L. Schlüter).

Mikrobiel nedbrydning af vandplanter
Nedbrydning af højere vandplanter (makrofyter)
er helt overvejende bakteriel og forløber i en ka-
rakteristisk tidsmæssig sekvens. Initielt kan der ske
en dramatisk frigivelse af opløst organisk stof til
omgivelserne samtidig med at plantematerialet
koloniseres af bakterier med et højt og diverst hy-
drolytisk potentiale. Efter det første hurtige tab af
stof foregår henfaldet med aftagende hastighed.
Udforskningen af vandplanters nedbrydning har
oftest været gennemført ved simple målinger af
vandplanternes nedgang i vægt over tid og analy-
ser af planteresternes indhold af næringsstoffer,
hvorimod der har været lagt mindre vægt på at un-
dersøge i hvor høj grad planternes indhold af or-
ganisk stof og næringssalte udnyttes af bakterier.
For at klarlægge dynamikken i frigivelsen af næ-
ringssalte og DOC til omgivelserne er der gen-
nemført en serie nedbrydningsforsøg under aero-
be og anaerobe forhold med to typer af makrofy-
ter. Søsalat (Ulva lactuca) repræsenterer en simpel
makrofyt uden vævsdifferentiering og Ålegræs
(Zostera marina) er modelorganisme for mere
komplekse vandplanter med strukturvæv. De fore-
løbige resultater viser (som forventet) en klar for-
skel i nedbrydningshastighed og en meget mar-
kant frigivelse af DOC fra planterne, specielt un-
der anaerobe betingelser. Især afgiver Søsalat sto-
re mængder af DOC under både aerobe og anae-
robe betingelser. Målinger af den bakterielle om-
sætning og DOC frigivelsen kan godtgøre at un-
der henfald vil en betydelig del af plantemateria-
let blive omsat i de frie vandmasser og dermed bli-
ve tilgængelig for den mikrobielle fødekæde. En
restmænge af DOC omsættes meget langsomt og
forbliver trods belysning med UV-B utilgængelig
for bakteriel omsætning. Resultaterne bearbejdes
fortsat og vil indgå i en detaljeret model for ma-
krofyters henfald, både hvad angår næringssalte
og organisk stof (M. Søndergaard, M. R. Flindt, J.
Salomonsen, E. Törnblom).
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Bakteriel produktion på planteoverflader
I lavvandede områder med bevoksninger af ma-
krofyter danner blade og stængler en stor overfla-
de, hvor der udvikles en meget aktiv biofilm af mi-
kroalger og bakterier. Den samlede planteoverfla-
de kan være 20-30 m2 per m2 søbund. Den bakteri-
elle produktion, der finder sted på planternes
overflader, indgår normalt ikke i en samlet op-
gørelse af lavvandede områders bakterielle pro-
duktion. De fleste målinger foretages i vandfasen
ud fra en betragtning om at den bakterielle pro-
duktion overvejende er afhængig af fytoplankto-
nets primærproduktion. I en række undersøgelser
i lavvandede søer og kystnære områder har vi målt
den bakterielle produktion på planteoverflader
og sammenlignet denne med bakterieplanktonets
produktion. Resultaterne viser at areal produktio-
nen på planteoverflader kan være 3-5 gange høje-
re end bakterieplanktonets areal produktion. Un-
dersøgelserne er de første der beskriver en årscyk-
lus og er gennemført i Ålegræs bede i Roskilde
Fjord og i Dystrup Sø, der har en tæt bevoksning
af Tornløs Hornblad (M. Søndergaard, E. Törn-
blom og J. Theil-Nielsen).

Bakteriel udnyttelse af opløst organisk kulstof
(DOC)
Den største pulje af organisk stof i akvatiske økosy-
stemer findes i en opløst form (DOC). DOC til-
føres fra omgivelserne og dannes ud fra systemer-
nes interne primærproduktion. Nedbrydningen
af DOC er domineret af bakterier, der er den ene-
ste gruppe af organismer med en kvantitativ bety-
dende kapacitet til at optage og udnytte opløst or-
ganisk stof. DOC kan dog også nedbrydes og om-
dannes af sollys. For at måle den biotilgængelige
del af DOC har vi hidtil været henvist til ret lang-
varige inkubationer (dage, uger), hvor naturlige
bakterier sættes til at »spise« DOC og faldet i kon-
centration kan måles. Med udviklingen af en bak-
teriel bioreaktor, hvor der er etableret et kom-
plekst mikrobielt samfund i en kolonne med po-
røst glas, har vi nu mulighed for at foretage en må-
ling af labilt DOC i løbet af 3-4 timer. De opstille-
de reaktorer har nu fungeret i ca. _ år uden pro-
blemer og er testet i forhold til traditionelle lang-
tids inkubationer. Bioreaktorernes specificitet
med hensyn til lokalitet undersøges. De nuværen-
de reaktorer »fodres« med DOC fra Esrum Sø, og
de nuværende undersøgelser skal vise om de dan-
nede samfund har kapacitet til at omsætte alt la-
bilt DOC fra andre lokaliteter. Med denne meto-
demæssige udvikling er det blevet muligt at un-
dersøge DOC labilitet med en relevant tidsop-
løsning (timer) i forhold til de processer, der pro-
ducerer DOC (M. Søndergaard, J. Worm, L.
Kaplan).

Diagnostiske plantepigmenter
Mikroalger indeholder karakteristiske markør-pig-
menter, der kan anvendes til at bestemme deres
taksonomiske tilhørsforhold (grønalger, cyano-
bakterier, panserflagellater m.fl.). Pigmenterne
kan identificeres ved højtryks væske kromatografi
(HPLC). Metoden giver således en principiel mu-
lighed for en hurtig bestemmelse af den kvalitati-
ve sammensætning af fytoplankton – på gruppe
niveau – uden brug af tidskrævende mikroskopi.
Det har dog hidtil været et problem, at resultater-
ne kun har kunnet tolkes kvalitativt og ikke kvanti-
tativt. Gennem en omfattende undersøgelse af
forskellige typer af planktoniske samfund, hvor
der er foretaget meget detaljerede mikroskopiske
opgørelser af planteplanktonets sammensætning,
antal og størrelser og samtidige målinger af mar-
kør-pigmenter, er det lykkedes at påvise en klar
sammenhæng mellem de to typer af målinger. Det
er således muligt at oversætte en hurtig og for-
holdsvis simpel HPLC analyse til resultater, der
har både kvalitative og kvantitative informationer.
Med en kommende udvikling af algoritmer til
oversættelse af HPLC-resultater vil det i fremtiden
blive muligt at bestemme sammensætningen og
mængden af fytoplankton i løbet af få timer og
ikke dage. I fortyndings-serier (hvor græsningen
fortyndes bort) har vi vist at det også er muligt at
anvende denne følsomme metode til at bestemme
de enkelte algegruppers vækstrater og græsnings-
rater. Hermed er der udviklet et værktøj til at ud-
forske fytoplanktonets vækst og succession på en
hurtig og følsom måde (L. Schlüter og M. Sønder-
gaard).

Forekomst og skæbner af toksiske cyanobakterier 
i søer
Projektet har til formål at kortlægge udbredelsen
af levertoksin producerende cyanobakterier i
ferskvand. Der fokuseres på sæsonvariation i tok-
sinproduktion; at identificere mulige årsager til
udvikling af toksin samt at følge skæbnen af de op-
løste toksiner i vand og sediment. Kvantitative
målinger af toksiner udføres dels via antistofbase-
rede detektionsmetoder og dels ved HPLC. Toksi-
ners direkte og indirekte effekter på populationer
af bakterier, flagellater og cladoceer undersøges i
felt- og laboratorieforsøg. Desuden undersøges re-
gulerende faktorer for toksinproduktionen vha.
kontinuerlige kulturer af Microcystis aeruginosa. Ud
fra en hypotese om at toksinproduktionen påvir-
kes af fysiologisk stress, undersøges effekten af
jern- næringssalt- og lysstress på toksinproduktio-
nen samt på cellernes almene fysiologiske tilstand
herunder indhold og ratio af nucleotidfosfaterne
ATP, ADP, AMP. De potentielle økologiske effek-
ter af toksinet på det mikrobielle samfund i eutro-
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fe søer undersøges vha. mikrokosmos forsøg med
radioaktivt-mærket toksin. Der samarbejdes med
institutter i Norge, Sverige, Finland, England,
Holland, Tyskland og New Zealand (K. Christof-
fersen og S. Lyck)

Vækst og regulering af heterotrofe mikro-
organismer
Vækstpotentiale af enkeltarter og af naturlige po-
pulationer af mikro- og mesozooplankton under-
søges i intensive feltstudier i en række søer, hvor
der manipuleres med fødemængde, prædations-
tryk og refugier. Vækstrater og fødeoptagelse, her-
under optagelse af opløst organisk kulstof under-
søges på forskellige arter af heterotrofe nanofla-
gellater. Desuden anvendes »cross-system« analy-
ser til at opstille mere generaliserede beskrivelser
af interaktioner mellem planktongrupper (K.
Christoffersen).

Akvatisk økotoksikologi
Effekter af toksiske stoffer (detergenter, pesticider
og cyanotoksiner) på vækst og adfærd af hetero-
trofe organismer i akvatiske områder herunder
fastsættelse af økologiske grænseværdier. Samar-
bejdsprojekt med Vandkvalitetsinstituttet, Roskil-
de Universitetscenter og Danmarks Tekniske Uni-
versitet (K. Christoffersen).

Samspil mellem resuspension, makrovegetation,
næringssalttransport og næringssaltomsætninge
i Roskilde Fjord
I forbindelse med dette projekt under Det Strate-
giske Miljøforskningsprogram for marine områ-
der er der gennemført yderligere laboratoriefor-
søg over betydningen af bestandstætheder for den
koblede nitrifikation/denitrifikation i forskellige
sedimenttyper. Desuden er der gennemført yderli-
ge forsøg over sammensætning og stabilitet af se-
dimenters biofilm ved forskellige resuspensionsin-
tensiteter. Endelig er modelleringen af sediment-
transport og sedimentomsætning forsat. En 2D-
version af MIKE-modellen er kaliberet på forsøgs-
området i Frederiksværk Bredning og en 3-lags se-
dimentomsætningsmodel udviklet under MAST-
programmet er under afprøvning (L. K. Nielsen
og M. R. Flindt).

Betydningen af bentiske planter for kvælstofba-
lancen i lavvandede marine områder
Bentiske planter kan have stor indflydelse på om-
sætning, tab og transport af kvælstof i lavvandede
kystområder. Da planternes udbredelse afhænger
af kystområdernes næringsbelastning, vil en ænd-
ret belastning derfor kunne ændre kvælstofdyna-
mikken betydeligt. Planternes påvirkning sker
igennem optagelse, assimilering og senere frigivel-

se af kvælstof, ved akkumulering af kvælstofhol-
digt sediment i plantepopulationer samt ved at
ændre proceshastigheder og -veje for kvælstofom-
sætningen i sedimentet. I 1996 har ålegræssets
indflydelse på samtlige disse forhold været gen-
stand for undersøgelse. Resultaterne viser, at åle-
græssets egen optagelse og midlertidige binding
af kvælstof i løbet af vækstsæsonen er af størst be-
tydning. Kvælstof bindes tillige i sedimentet, selv
om det på lavt vand kun er en midlertidig binding
i løbet af sæsonen. Endeligt tyder eksperimentelt
arbejde på, at ålegræs hæmmer denitrifikationen i
sedimentet og dermed reducerer kystområdernes
tab af kvælstof i form af frit kvælstof. Projektet ind-
går i Det Strategiske Miljøforskningsprogram for
marine områder (J. Borum, M. F. Pedersen og K.
Sand-Jensen i samarbejde med forskere fra Aarhus
Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser og Spa-
nien).

Effekt af siltation på havgræsser, koralrev og
mangrover i Sydøstasien
Afskovning, opdyrkning af jord og etablering af
veje medfører, at silt skylles ud i kystområderne,
der rummer nogle af jordklodens mest produktive
biologiske samfund i form af havgræsbede, koral-
rev og mangrover. Dette EU-finansierede projekt
har til formål at vurdere siltationens virkninger på
de biologiske elementer ved anvendelse af simple
teknikker til beskrivelse af organismernes udbre-
delse, vækst og dødelighed. Resultaterne stammer
fra undersøgelser udført i Filippinerne og Thai-
land. Silttilførslen følges af en øget næringstilfør-
sel til kystområderne. Tilsammen bevirker tilfør-
slerne en forringelse af lysforholdene samt en til-
slamning af havgræsser og koralrev. Silten ændrer
ligeledes sedimenternes sammensætning og re-
doxforhold. Siltationen har en stærk, negativ ind-
flydelse på havgræssernes og koralrevenes arts-
sammensætning, vækst og overlevelse, medens
indflydelsen på mangroven fortrinsvis er positiv (J.
Borum, O. Geertz-Hansen, L. Kamp Nielsen, K.
Sand-Jensen samt forskere fra Spanien, Holland,
Filippinerne, Thailand og USA).

Planter, strøm og sedimentudvikling i vandløb
Planterne har en overordnet betydning for de
økologiske forhold i vandløbene blandt andet ved
at regulere strømmen og tilbageholdelsen af par-
tikler lokalt ved de enkelte planteøer og i større
rumlig skalaer over strækninger og vandløbssyste-
mer. Udvikling af små, robuste strømmålere med
stor tidslig og rumlig opløsningsevne har dels af-
sløret de detaljerede strøm- og turbulensmønstre i
og omkring planteøerne dels vist, at der findes be-
tydelige artsforskelle. Dæmpningen af strømmen
og tilbøjeligheden til at danne en mosaikagtig for-
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deling af planteøer i vandløbet er således i høj
grad artsspecifik. Tilbageholdelsen af fine,
næringsrige partikler i sedimentet afhænger af
strømmen nær bunden. Tilstedeværelsen af rod-
fæstede planter og næringsberigningen af sedi-
mentet varierer derfor også mellem plantearterne
afhængig af deres hydrauliske påvirkning.
Næringstilbageholdelsen i planteøer kan markant
nedsætte næringstransporten gennem vandløbe-
ne om sommeren ved maksimal udvikling af vege-
tationen og dermed påvirke belastningen af ned-
strøms søer og vandløb. På årsbasis er tilbagehol-
delsen sædvanligvis ubetydelig, fordi overfladese-
dimentet skylles ud ved planternes henfald om ef-
teråret. Udover det rumlige samspil mellem
strøm, planter og sediment, findes der også et tids-
ligt samspil, fordi vandføringen ændrer sig, plan-
teøerne ændrer størrelse og beliggenhed, og par-
tikeltransporten varierer. I det seneste år har vi ar-
bejdet med dette dynamiske rumlige og tidslige
samspil for om muligt at forudsige, hvor plan-
teøerne udvikler sig i forhold til strøm og sedi-
ment, og hvordan planteøerne efterfølgende
påvirker strøm og sedimentforhold. Det overord-
nede mål er at vurdere, i hvor høj grad disse for-
hold følger forudsigelige mønstre i løbet af sæso-
ner og fra år til år. Det Miljøstrategiske Forsk-
ningsprogram, afslutning januar 1997 (K. Sand-
Jensen).

Bestandsdynamik hos ålegræs i danske fjorde
Ålegræs er en vigtig primærproducent i de lavvan-
dede danske fjorde, og planten har en central rolle
i økosystemet ved at påvirke sedimentaflejringen
og de biologiske samfund. Projektets overordnede
formål har været at kunne forudsige ålegræssets
udbredelse, tidslige dynamik og påvirkningen på
strøm og sediment. Resultaterne har vist, at åle-
græsbestandene er meget dynamiske og ikke er i li-
gevægt med de fysiske og miljømæssige forhold.
Ålegræsset vokser langtfra i alle de områder, hvor
det, at dømme efter vækstforholdene, burde kun-
ne findes. Den fysiske eksponering begrænser be-
standenes udbredelse især på lavt vand, lystilgæn-
geligheden begrænser udbredelsen på dybt vand.
Men derudover begrænses udbredelsen af sporadi-
ske katastrofer (storm, langvarigt isdække, ilt-
svind) og utilstrækkelig nyrekruttering. Bestande-
ne på lavt vand er uhyre dynamiske, og de går tilba-
ge, ekspanderer og ændrer position, som funktion
af dødelighed, rekruttering fra frø og ændringer i
sedimentet som følge af sandvandringer. Frøfor-
mering er afgørende for at opretholde lavvandsbe-
standene, og overlevelse af frøplanterne udgør en
vigtig flaskehals i ålegræssets bestandsdynamik.
Det Strategiske Miljøforskningsprogram (M. F. Pe-
dersen, K. Sand-Jensen, N. Marba).

Planterne og vandløbenes økologi
Dette rammeprojekt støttet af Det Naturvidenska-
belige Forskningsråd, har til formål at vurdere: 1)
Vandløbene som en indgangsport for udvikling af
vandplanter, 2) Vandløbene som et vindue for af-
gasning af CO2 til atmosfæren, og 3) Samspillene
mellem planternes udbredelse og vækst og vand-
løbenes indhold af CO2 og næringsstoffer. Resul-
tater fra det første halve års studier har vist, at de
danske vandløb, udover et betydeligt antal af ægte
undervandsplanter, indeholder et tilsvarende an-
tal af amfibiske arter og et endnu større antal ar-
ter af landplanter, som sekundært kan vokse un-
der vand i vandløbene. De ægte vandplanter og de
amfibiske arter dominerer biomassen i vandløbe-
ne. Der er to væsentlige forudsætninger for, at
artsantallet af amfibiske og sekundære vandplan-
ter i de danske vandløb er så stort. Den første for-
udsætning er den intime fysiske kontakt mellem
vandløbet og bredzonen, som fremmer artsud-
vekslingen. Den anden forudsætning er, at vand-
løbene ofte er stærkt overmættede med CO2. Plan-
terne fra land kan ikke opnå en positiv stofbalance
under vand, med mindre vandet er overmættet
med CO2. Varierende kontaktgrad med land og
varierende CO2-indhold i vandet kan derfor for-
ventes at påvirke artssammensætningen og forhol-
det mellem de forskellige plantegrupper. I så fald
bliver det også afgørende, hvordan kantzonen er
udformet; for eksempel om der findes et stort an-
tal plantearter i de tilgrænsende enge. Med stigen-
de bredde af vandløbet, og dermed øget afstand
til udspringet, kan vi forvente, at andelen af amfi-
biske planter og sekundære vandplanter vil aftage.
Vi har undersøgt et meget stort antal vandløbs-
strækninger (150) for at teste disse hypoteser. De
varierende muligheder for kolonisering af vand-
løbsbunden fra kantzonen, for eksempel efter grø-
deskæring, vil have afgørende betydning både for
plante- og dyrelivet og den optimale vedligehol-
delse af vandløbet (K. Sand-Jensen, T. Riis, T. V.
Madsen (ÅU)).

Planters økofysiologi
I vore langsigtede studier af planters ressourceud-
nyttelse har vi i det forgangne år især studeret mi-
krostrømforhold ved planteoverflader i relation til
ionoptagelse og lysudnyttelse i blade. I samarbej-
de med Niels Peter Revsbech er der arbejdet med
at udvikle en mikrostrømsensor, som har en så lil-
le dimension (få mikrometer), at den kan måle
strøm og turbulens i grænselagene ved sedimentet
og omkring overflader af planter af dyr. Strømsen-
soren vil have en række anvendelser sammen med
mikrosensorer for ilt, kuldioxid og pH ved under-
søgelser af fotosyntese, respiration og kulstofud-
nyttelse. 
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Studier af lysabsorptionen i blade har vist, at de
er kraftigt påvirkede af pakkeeffekter. Det betyder,
at effektiviteten i lysabsorptionen falder med sti-
gende pigmentindhold og bladtørstof, når absorp-
tionen udtrykkes som effektivitet per mængde
pigment eller tørstof. Bladene er imidlertid i høj
grad i stand til at mindske pakkeeffekterne og der-
med opretholde effektiviteten i lysudnyttelsen.
Det sker dels ved at forøge lysvejen gennem bladet
ved tilstedeværelse af luftrum og dannelse af en
særlig cellestruktur (f.eks. kombineret palisade-
og svampevæv), som bevirker at lyset spredes og
tilbagekastes gentagne gange og dermed absorbe-
res bedre. Lysabsorptionen er afgørende for regu-
lering af planternes fotosyntese og vækstkapacitet
(O. Pedersen, S. Enriquez og K. Sand-Jensen).

Biodiversitet af marine havalger
De marine havalgers udbredelse og dominansfor-
hold i brakvandsområder er traditionelt især ble-
vet forklaret med effekten af forskellige saliniteter.
At dømme efter studier af andre organismer, er
det sikkert en grov forsimpling. Vi har da også
kunnet vise, at artsantallet og dominansforholde-
ne af havalger i Kattegat-Østersø området og i de
danske fjorde, udover saliniteten, er påvirket af fy-
siske spredningsbarrierer og arealet af gunstige
substrater for fasthæftning. Tilstedeværelsen af en
hård bund bestemmer bestandenes størrelse og
dermed sandsynligheden for, om en art når frem
til voksestedet og senere forsvinder under ugunsti-
ge betingelser. Artsantal og sammensætning kan
forudsiges med god præcision under hensyntagen
til salinitet, spredningsbarrierer, substratareal og
eutrofiering (A. Middelboe, K. Sand-Jensen).

Optiske forhold og primærproduktion i høj-
arktiske søer
Fytoplankton er de dominerende primærprodu-
center i havet og lidt større søer. Deres kulstoffik-
sering drives af den lysenergi som rammer vand-
overfladen, og produktionen per areal kan med
fordel betragtes som en todelt proces. Den første
del udgøres af lysets nedtrængning i vandet og ab-
sorption i fotosyntetisk aktive fytoplanktonceller.
Den anden del er konverteringen af den absorbe-
rede lysenergi til ny fytoplankton biomasse. Studi-
er af optiske forhold, fotosyntetisk aktive pigmen-
ter og kulstoffiksering i højarktiske søer i Canada
har vist: 1) at koncentrationen af opløst organisk
kulstof er afgørende for hvor meget lys fytoplank-
tonet kan absorbere og dermed for primærpro-
duktionens størrelse i oligotrofe plankton syste-
mer. 2) at lav temperatur og næringsaltbegræns-
ning virker synergistisk og begrænser primærpro-
duktionen ved lav temperatur. I forbindelse med
disse analyser er der udviklet in spektral model for

lysets svækkelse i en vandsøjle og der er beregnet
et revideret datasæt for den spektrale absorption
af rent vand (S. Markager).

Måling af fytoplanktons kulstoffiksering – en
model for mørkeoptag af 14C
Måling af fytoplanktons kulstoffiksering i naturli-
ge systemer er vanskeligt, da optaget per vandvo-
lume ofte er meget lavt. Den mest brugte metode
anvender optaget af 14C og blev udviklet i Dan-
mark i 50’erne af professor Steemann Nielsen. I
den oprindelige version foretages der en korrekti-
on for »ikke fotosyntetisk kulstofoptag« ved mør-
keprøver. Denne praksis har siden været omdisku-
teret, da man hidtil ikke har kunnet forklare me-
kanismerne bag mørkeoptaget, og nogle forskere
har på den baggrund stillet spørgsmålstegn ved
metodens anvendelighed. En analyse af mørkeop-
taget af 14C hos fytoplankton langs en transekt fra
56 oS til 23 oN i Atlanterhavet har vist: 1) at mørke-
optaget ikke udgør et problem når metoden ud-
føres korrekt. 2) at rester af uorganisk 14C kan ud-
gøre en væsentlig del af mørkeoptaget. 3) at bak-
teriernes aktivitet stiger voldsomt ved inkubations-
tider over ca. 4 timer, hvilket kan forøge mørkeop-
taget ved lange inkubationstider. Konklusionen er
at 14C-metoden kan anvendes, også under de mest
oligotrofe oceaniske forhold, og den vil derfor sta-
dig være vores eneste direkte metode til at studere
en væsentlig mekanisme i den globale kulstof cyk-
lus (S. Markager).

Produktion og omsætning af næringssalte i
littoralzonen i Riga Bugten
Rigabugten er et velafgrænset lavsalint havområde
i Østersøen, på grænsen mellem Estland og Let-
land. Området er på størrelse med Kattegat og har
især tidligere været hårdt belastet af næringssalte
og miljøgifte fra de omliggende lande og det tidli-
gere Sovjetunionen. Sammensætning, størrelse og
omsætning af planteproduktionen er blevet un-
dersøgt ved en række feltundersøgelser, og på
grundlag af disse data er der nu ved at blive op-
bygget en littoralzonemodel. Denne skal sammen
med resultaterne fra en række andre grupper
danne grundlag for en samlet model over omsæt-
ning og transport af næringssalte og miljøgifte i
Rigabugten og dens opland. Projektet er støttet af
Nordisk Ministerråd og er en del af »The Gulf of
Riga Project«, et 5-årigt projekt der bl.a. har til for-
mål at øge forskningssamarbejdet i de tre Baltiske
lande indbyrdes, og med de Nordiske lande (O.
Geertz-Hansen).

Uorganisk kulstof som regulerende faktor for
akvatisk primær produktion
Uorganisk kulstofs betydning for den pelagiske
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primærproduktion er blevet undersøgt i en lang
række danske søer med forskellig kemisk sam-
mensætning, samt i det Atlantiske Ocean på to
togter dækkende den syd-vestlige og centrale del.
Resultaterne har vist at tilgængeligheden og den
kemiske speciation af uorganisk kulstof har stor
betydning for primær produktionens størrelse
både i ferskvand og oceaniske områder og at kul-
stofbegrænsning er et mere udbredt fænomen
end hidtil antaget. Resultaterne fra det Atlantiske
Ocean vil ligeledes blive brugt til at vurdere de
oceaniske kulstofbalancer og den indflydelse pri-
mær produktion og biogen kalkdannelse har på
det oceaniske kulstofkredsløb. Samtidig er et teo-
retisk komparativt studie i gang, studiet dækker
alle størrelsesordner hos akvatiske primær produ-
center og skal vurdere ligheder og forskelle i kul-
stofoptag og mulig begrænsning af fotosyntese og
vækst (M. Hein).

Anden virksomhed:

Kongresser og rejser:
Laboratoriets medarbejdere har i 1996 deltaget i
internationale kongresser og foretaget følgende
rejser:

XX International Congress of Entomology, Fi-
renze, Italien; 3 måneders ophold ved University
of Otago, dept. of Zoology, New Zealand; First In-
ternational Congress on Toxic Cyanobacteria,
Danmark; The role of submerged macrophytes in
structuring the biological community and bio-geo-
chemical dynamics in lakes (workshop), Dan-
mark; Fifth European Marine Microbiology Sym-
posium, Bergen, Norge. Workshop i Filippinerne
og i Thailand. Ophold i Blanes, Spanien (CERDS-
projektet); Ophold ved Université Laval, Quebéc,
Canada; The Society of Canadian Limnologist,
Montreal, Canada; Ocean Science 96 arrangeret
af The American Society of Limnology and
Oceanography, San Diego, USA; Group interuni-
versitaire de limnologie, Université Quebéc ou
Montreal, Montreal, Canada; British Phycological
Meeting, Lancaster, England; Ophold i Estland og
Letland, samt koordinering og forskning ved be-
søg i Finland, Holland og Norge.

Gæsteforskere: 
Mihael Toman, prof. University of Ljubljana, Slo-
venien; Susana Enriquez, Dr. CEAB, CSIS, Spani-
en; Erik Törnblom, Uppsala Universitet, Sverige;
Lous Kaplan, Stroud Water Research Center, USA.

Gæster:
Evaristo Vazquez, Ph.D., Spanien; Heike Kiefer,
Ph.D., Tyskland; Hans Utkilen, forsker, Norge; L.

Murray og W. M. Kemp, Center for Environmen-
tal and Estuarine Studies, University of Maryland,
USA; Larisa Kapustina, Academy of Science, Skt.
Petersborg, Rusland. 

Referee arbejde, medlemskab af råd m.v.:
Laboratoriets medarbejdere fungerer som refe-
rees ved følgende tidsskrifter: Archiv für Hydro-
biologie, Journal of Plankton Research, Hydrobio-
logia, Aquatic Conservation, Ophelia, Marine Bio-
logy, Water Research, NSF-program on Biological
Oceanography, Aquatic Ecology, European Jour-
nal of Phycology, Aquatic Botany, Oikos, Limnolo-
gy and Oceanography, Japan Journal of Limnolo-
gy.

M. Søndergaard: Zoologisk Instituts bestyrelse,
bestyrelsen for Center for Strategisk Miljøforsk-
ning i Marine Områder, centerleder for Center
for Strategisk Miljøforskning i Ferskvand, medlem
af KU´s miljøudvalg, strategiudvalg for dansk fi-
skeriforskning og bedømmelsesudvalg for profes-
sorater i limnologi i Finland og Sverige, referent
for Norges Forskningsråd samt censor ved Aarhus
Universitet, Landbohøjskolen og Roskilde Univer-
sitetscenter.

C. Lindegaard: Laboratoriets repræsentant i
Naturfagligt udvalg under Danmarks Naturfred-
ningsforening, medlem af rådgivende ekspert-
gruppe for Arctic Monitoring and Assessment Pro-
gramme (AMAP), formand for bedømmelsesud-
valg vedrørende besættelse af adjunktstilling ved
Ferskvandsbiologisk Laboratorium.

K. S. Jensen: Medlem af redaktionerne i Euro-
pean Journal of Phycology, Scientias Marina og
Ophelia, referee for forskningsråd i USA, England
og Australien.

J. Borum: Censor ved Roskilde Universitet,
medlem af Biofak-gruppen, Miljøklagenævnet
samt diverse projektstyringsgrupper for Miljøsty-
relsen samt deltager i den afsluttende syntese af
resultaterne fra Hav90-programmet.

P. C. Dall: Medlem af styringsgruppen for pro-
jektet: »Kortlægning af årsagerne til den generelt
dårlige forureningstilstand i mindre danske vand-
løb«; samarbejdsprojekt mellem Miljøministeriet
og Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Fersk-
vandsøkologi, Naturbeskyttelsesrådet, formand
for bedømmelsesudvalget vedrørende Nicolai
Poulsen’s Ph.D.-projekt: Biological structure of fo-
rest streams and effects of afforestation.

K. Christoffersen: medlem af Det naturviden-
skabelige Fakultets Kvindeforskergruppe.

L. K. Nielsen: Opponent ved Danmarks Farma-
ceutiske Højskole og laboratoriets repræsentant i
Miljøfagligt udvalg under Danmarks Naturfred-
ningsforening.
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Marinbiologisk Laboratorium
Marinbiologisk Laboratorium blev oprettet i 1958.
I dag er det udbygget som et moderne biologisk
laboratorium, der som noget specielt besidder
forskningsfartøjer og et stort akvarieanlæg til at
holde marine organismer i live. Laboratoriet har
også et omfattende bibliotek. Laboratoriets over-
ordnede opgave er at studere livet i havet og her-
under marine organismers biologi, udbredelse og
fysiologi og samspillet mellem organismerne ind-
byrdes og mellem organismerne og det abiotiske
miljø.

Inden for denne ramme dyrkes mere afgrænse-
de områder. De vigtigste specialer dækkes af over-
skrifterne: Biologisk oceanografi (herunder speci-
elt omsætningen i plankton og kobling mellem
havbund og vandsøjle), adaptationsfysiologi hos
invertebrater og fisk, parasitter hos marine dyr og
mikrobiel fysiologi og økologi med specielt hen-
blik på mikroaerobe og anaerobe habitater. Labo-
ratoriets forskning er overvejende baseret på loka-
le farvande (Øresund og Kattegat), men internati-
onalt samarbejde medfører også deltagelse i forsk-
ningstogter i fjernere farvande og i arbejde på
udenlandske marinbiologiske laboratorier. Labo-
ratoriets tidligere indsats har i beretningsperio-
den givet sig udslag i 25 internationalt publicere-
de artikler. 
I beretningsperioden døde en af laboratoriets
medarbejdere gennem mange år Preben Jensen
efter længere tids sygdom. Hermed mistede labo-
ratoriet også en del af dets ekspertiseområde. En
nekrolog vil blive bragt i Dansk Naturhistorisk For-
enings Årbog, 1995-96.

Forskningsvirksomhed:

Biologisk oceanografi
Undersøgelserne over næringssaltsdynamik i
vandsøjlen er blevet fortsat i beretningsperioden.
Specielt er der foretaget en undersøgelse af den
vindgenerede omrørings betydning for primær-
produktion dels gennem undersøgelser i Maria-
ger Fjord og i Riga Bugten og dels gennem teore-
tiske modeller (Michael Olesen). En større under-
søgelse af den pelagiale kulstofomsætning i Øster-
søen er påbegyndt i beretningsperioden som led i
et EU-støttet projekt (Michael Olesen, Claus
Lundsgaard). 

Undersøgelser over sedimentation og partikel-
dannelse i vandsøjlen har været koncentreret om
omsætningen og den mikrobielle nedbrydning af
partiklerne i vandsøjlen, en mekanisme der er af-
gørende for størrelsen af sedimentationstabet
(Claus Lundsgaard). Mekanismer der kontrolle-
rer bakteriepopulationers størrelse i vandsøjlen er
foretaget i Riga Bugten; foreløbige resultater pe-

ger på at viral lysering spiller en stor rolle for bak-
teriebiomassens omsætning.

Undersøgelsen over betydningen af ferskvands-
afløbs betydning for den pelagiale omsætning (i
Randers Fjord) blev afsluttet i beretningsperioden
(Peter Koefoed Bjørnsen, Per Juel Hansen). 

Plankton mikroorganismers biologi
Indsatsen har navnlig været koncentreret om stu-
diet af »mixotrofe« flagellater (er samtidig fago-
trofe og fototrofe). En nyopdaget Gymnodinium art
har »kloroplastretention«; det vil sige den fagocy-
terer visse alger, men kan holde byttets kloropla-
ster i en funktionel tilstand i nogen tid og således
også fungere som fototrof. Undersøgelserne over
den mixotrofe dinoflagellat Fragilidium subglobo-
sum er fortsat med undersøgelser over vækstrater
og -effektivitet som funktion af forskellige lysin-
tensiteter og tæthed af fødeorganismer; resultater-
ne er for en stor dels vedkommende publicerede i
beretningsperioden (Alf Skovgaard, Per Juel Han-
sen). En analyse af publicerede data over vækstra-
ter og fødeoptagelsesrater hos planktonorganis-
mer som funktion af cellestørrelse er blevet afslut-
tet i beretningsperioden (Per Juel Hansen, Peter
Koefoed Bjørnsen). Endelig undersøges betydnin-
gen af græsning på toksiske flagellater (Per Juel
Hansen i samarbejde med Diane Stoecker, Horn
Point Laboratories, Maryland).

Adaptationsfysiologi
Invertebrater: Undersøgelser over adaptation til
lave iltspændinger, anoxi og eksponering med
svovlbrinte er fortsat i beretningsperioden. Såle-
des undersøgelserne af iltgæld hos isopoden Sadu-
ria efter eksponering med sulfid; endvidere sam-
menlignende studier af det respiratoriske pig-
ment, hæmocyanin med hensyn til iltbindingse-
genskaber som funktion af kuldioxid tension, sul-
fid og pH (Lars Hagerman, Bent Vismann). En
undersøgelse af den i Østersøens sedimenter do-
minerende amphipod Monoporeia affinis er blevet
gennemført med henblik på tolerance overfor
anoxi og sulfideksponering. Dens blodpigment
(hæmocyanin) har en relativ lav iltaffinitet og spil-
ler en ringe rolle som transportør af ilt ved lave ilt-
spændinger (Lars Hagerman og Bent Vismann i
samarbejde med Eva Sandberg, Åbo Akademi).
En undersøgelse af »spøgelseskrebsene« Upogebia
deltaura og Callocaris macandrae er blevet påbe-
gyndt. Dyrene lever nedgravede i dybe gange i se-
dimentet; specielt studeres gangenes ventilation,
ilttensionen i gangene og gasudveksling med det
omgivende sediment (Lars Hagerman og Bent
Vismann i samarbejde med Susanne Baden, Kristi-
nebergs Marinbiologiske Station).

Fisk: Der er foretaget en undersøgelse af respi-
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rationskontrol og syre-base regulering hos ål
(John Fleng Steffensen i samarbejde med Mogens
Glass, Brasilien). En sammenlignende under-
søgelse af cirkulationssystemets permeabilitet og
volumen hos tre arter (torsk, regnbueørred og
tunfisk med henholdsvis lavt, normalt og højt
blodtryk) er blevet gennemført; tunfisk blev un-
dersøgt på Hawaii (John Fleng Steffensen i samar-
bejde med D. J. Jones, University of British Co-
lumbia, P. G. Bushnell, University of Indiana og R.
Brill, National Fisheries Service, Honolulu). En
undersøgelse af metabolisk depression hos pape-
gøjefisk blev udført på Sesoko Station, University
of Ruykyus, Okinawa (John Fleng Steffensen i
samarbejde med D. J. Randall og G. Iwama, Uni-
versity of British Columbia).

Undersøgelser af metabolisk kuldeadaptation
har involveret kvantificering af enzym aktivitet og
vævsrespirations temperaturafhængighed hos ark-
tisk torsk (indsamlet på Arktisk Station, Godhavn)
og hos almindelig torsk. Endvidere er iltbindings-
kurver ved forskellige temperaturer blevet be-
stemt for torsk med forskellige genotyper (Hb-I lo-
cus) (Keith E. Korsmeyer, Susan MacFarland,
John Fleng Steffensen). 

Parasitologi
Bestræbelserne på at udrede livscyklus hos forskel-
lige rundormeparasitter i marine invertebrater er
fortsat, således med rundorme med sæler som
slutvært Phocascaris, et artskompleks af Contracae-
cum (hvis slutvært er skarv) og af arterne af slæg-
ten Cucullanus, der parasitterer fladfisk. Endvide-
re fortsættes arbejdet med at udrede artssystema-
tikken hos den digene trematod Derogenes (Mari-
anne Køie).

Studiet af ålens svømmeblæreorm (Anguillicola
crassus) er fortsat. Specielt er der i beretningsperio-
den blevet foretaget et sammenlignende studium af
de fysiologiske og immunologiske effekter af para-
sitten på japanske og europæiske ål; dette er delvis
foregået under et studieophold på Tokyos Universi-
tet i samarbejde med Kazuo Ogawa (Michael Engel-
brecht Nielsen). Endvidere er der gennemført en
undersøgelse over effekten af vaccination hos laks
(Michael Engelbrecht Nielsen i samarbejde med K.
Buchmann, Fiskepatologisk Afdeling, KVL).

Studiet af en parasitisk protist (hvis systematiske
tilhørsforhold stadig er uklart) og som forårsager
betydelig dødelighed hos embryoner af bl.a. torsk
og pighvar er blevet fortsat, specielt med henblik
på udredning af livscyklus (Benedikte Hedegaard
Pedersen i samarbejde med B. Bloch). Forekom-
sten af en lignende (identisk?) parasit i torskeæg i
Østersøen er også blevet studeret (Benedikte H.
Pedersen i samarbejde med E. Kjørsvik, Universi-
tetet i Trondheim).

Mikrobiel økologi og fysiologi
I beretningsperioden er en undersøgelse af iltgra-
dienter omkring gravende dyr blevet afsluttet og
publiceret. Det kunne vises at sedimenter med en
sådan gravende fauna består af en mosaik af oxi-
ske og anoxiske mikronicher og at mikrorganis-
mers zoneringsmønstre er mere komplicerede
end hidtil antaget (Tom Fenchel). Den største
eksperimentelle indsats har været studiet af cya-
nobakterie-måtter. Disse overvejende prokaryote
biologiske samfund er kendt fra prækambriske
fossiler (»stromatolitter«) og recent fra visse ekso-
tiske habitater (saltsøer, varme kilder). Det har
imidlertid vist sig at de dannes i alle marine lav-
vandssedimenter i fravær af en fauna, der ellers
gennem gravende aktivitet og ved at fortære de
involverede organismer hindrer dannelsen af
bakteriemåtterne. Arbejdet har i beretningsperio-
den været koncentreret om studiet af vækst og
den vertikale zonering af mikrobielle processer i
sådanne kunstigt producerede bakteriemåtter
(Tom Fenchel).

Studiet af mikrobiel »biodiversitet« er fortsat,
specielt med henblik på i hvor høj grad mikroor-
ganismer er kosmopolitiske således, at der på
trods af høj lokal diversitet kun er en begrænset
global diversitet. Specielt er ciliater blevet under-
søgt. I beretningsperioden blev det vist at i 50 kva-
dratcentimeter af et sediment kunne ca. 10% af
alle hidtil beskrevne fritlevende arter findes (T.
Fenchel i samarbejde med B. J. Finlay og G. Este-
ban, Windermere Laboratory, UK).

Tom Fenchel har endvidere i beretningsperio-
den (sammen med T. H. Blackburn, Aarhus Uni-
versitet og Gary King, University of Maine) arbej-
det på en ny udgave af T. Fenchel & T. H.
Blackburn: Bacteria and Mineral Cycling, Academic
Press, 1979.

Tidligere studier af kemosensorisk adfærd hos
mikroorganismer er blevet genoptaget i slutnin-
gen af beretningsperioden. Indsatsen har hidtil
været at opbygge et eksperimentelt udstyr, hvor
svømmespor af bakterier optages på video og
svømmeretninger og hastigheder bagefter analy-
seres automatisk med EDB. Det første problem
der vil blive studeret er bakteriers evne til at orien-
tere sig i gradienter af organiske substrater (gluco-
se, aminosyrer), men det forventes at det udvikle-
de apparatur kan anvendes til at løse en lang ræk-
ke problemer vedrørende mikroorganismers evne
til at orientere sig (Nicholas Blackburn, Tom Fen-
chel). 

Studiet over symbiose mellem søpindsvin
(Echinocardium) og mikrober i dets tarm er fortsat
og en forståelse af det tilsyneladende meget kom-
plicerede system er opnået. 
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Anden virksomhed:

Kultursamlingen af alger m.v.:
Laboratoriet opretholder en samling af kulturer
af encellede alger, cyanobakterier og vandlopper.
Disse anvendes til laboratoriets egen forskning,
men samlingen leverer også kulturer til en længe-
re række eksterne brugere i ind- og udland (Per
Juel Hansen).

Tidsskriftet OPHELIA
Den selvejende institution Ophelia Publications har
en bestyrelse der er valgt af laboratoriets faste vi-
denskabelige medarbejdere. Dets funktion er at
udgive marinbiologisk litteratur såsom monografi-
er og symposieberetninger, men først og fremmest
det internationale tidsskrift Ophelia (med Kirsten
Muus som redaktør og med en internationalt sam-
mensat Editorial Board). I beretningsperioden
udkom to bind (i alt 450 sider) med 22 afhandlin-
ger der helt overvejende har udenlandske forfat-
tere.

Andet redaktionelt arbejde:
Lars Hagermann er medredaktør af Marine Biolo-
gy; Tom Fenchel er medredaktør af Marine Ecology
Progress Series og Aquatic Microbial Ecology og med-
lem af redaktionskommiteer af yderligere syv tids-
skrifter; Marianne Køie er i redaktionskomiteen af
Diseases of Aquatic Organisms. 

Afholdelse af avancerede kurser:
I perioden 15 – 17 juli afholdtes en summerschool:
The Ecological Role of Heterotrophic and Mixo-
trophic Protists in Marine Pelagic Food Webbs (Per
Juel Hansen samt en række inden- og udenlandske
gæsteforelæsere); i kurset deltog specielt danske og
udenlandske Ph.D.-studerende.

Udadvendt virksomhed:
Laboratoriet driver i samarbejde med Helsingør
Kommune et publikumsakvarium der viser livet og
forskellige biotoper i Øresund og Kattegat. Akvari-
et er dagligt åbent for publikum ligesom der fore-
tages rundvisninger for skoleklasser med mere;
der har i beretningsperioden været knapt 40.000
besøgende. Fra 1997 vil akvariet blive ledet af en
heltidsansat AC medarbejder for at kunne opret-
holde en nødvendig fornyelse af udstillingerne.

Laboratoriet har i øvrigt afholdt rundvisninger
og foredrag for skoleklasser fra Danmark og Sveri-
ge. Det har endvidere været vært for kurser arran-
geret af DIS og for et kursus i marinbiologi for stu-
derende fra University of Hull.

Medlemskaber af råd, udvalg m.v.:
Lars Hagerman har været laboratoriets repræsen-

tant i MARS (Marine Research Station Network);
han har endvidere været i bedømmelsesudvalg
ved Ph.D.-eksaminer ved universiteterne i Glas-
gow og Odense. Marianne Køie har været oppo-
nent ved en disputats ved Oslo Universitet. Tom
Fenchel har været opponent ved to disputatser,
siddet i bedømmelsesudvalg ved tre professo-
ratsansættelser; han har desuden været referee for
udenlandske forskningsråd. 

Rejser:
Michael Olesen og Claus Lundsgaard deltog i et
symposium i Helsinki. Per Juel Hansen har delta-
get i Soc. Limnology and Oceanographys årsmøde
i San Diego og i et NATO Advanced Study Institu-
te på Bermuda. Lars Hagerman har deltaget som
inviteret foredragsholder på symposier i Plymouth
og i Münster sammen med Bent Vismann på et
forskningsophold på Kristinebergs Marinbiologi-
ske Station, Sverige. John Fleng Steffensen har
været på forskningsophold i Japan og Hawaii og
deltaget i et symposium i San Fransisco. Michael
E. Nielsen har været på et forskningsophold i Ja-
pan. Tom Fenchel har deltaget som inviteret fore-
dragsholder i symposier i Warwick og i Bonn og
på et kortere forskningsophold på Windermere
Laboratory, UK. Endelig deltog Per Juel Hansen
og Peter Koefoed Bjørnsen i et forskningstogt i
farvandene omkring Thailand.

Gæster:
En lang række udenlandske gæster har besøgt la-
boratoriet i beretningsperioden. Gæster på besøg
i længere periode som har udført arbejde på labo-
ratoriet omfatter: M. Glass, Sao Paulo; E. W. Tay-
lor, og Susan MacFarland, Birmingham; Diane
Stoecker, Horn Point Laboratories, Maryland; Da-
vid Montagnes, University of Liverpool, B. J. Finlay
og G. Esteban, Windermere Laboratory, UK,; Eva
Sandberg, Åbo Akademi og Roger F. Uglow, Uni-
versity of Hull. 

Stab:
VIP:
Sommer, Christian: Forskningsadj.

TAP:
Mouritzen, Erling: EDB-medarbejder; Setberg,
Brynhild: Kontorfuldmægtig.

Afdeling for Populationsbiologi
VIP:
Andreassen, Jørn: Lektor; Aragon, Santiago:
Forskningsass.; Arctander, Peter: Lektor; Brow-
ning, Martin: Gæsteprofessor; Cadee, Niels: Forsk-
ningsass.; Calabuig, Isabel: Undervisningsass.;
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Christensen, Bent: Professor; Christensen, Søren:
Lektor; Dyck, Jan Peter: Lektor; Ekelund, Flem-
ming: Forskningsadj.; Frederiksen, Helle Bisgård:
Ph.D.-studerende; Garcia-Mareno, Jaime: Ph.D.-
studerende; Heller, Knud Erik: Lektor; Holland,
Joanna: Ph.D.-studerende; Holm, Christine: Un-
dervisningsass.; Hindsbo, Ole.: Lektor; Holbech,
Lars Haubye: Ph.D.-studerende; Holst, Niels:
Forskningsass.; Holter, Peter: Lektor; Iskjær, Lo-
dovica Cervi Forskningsass.; Jensen, Hans Dreisig:
Lektor; Jeppesen, Leif Lau: Lektor; Jepsen, Kir-
sten: Forskningsass.; Kristiansen, Elisabeth: Forsk-
ningsass.; Lund, Anders: Forskningsadj.; Møller,
Anders Pape: Professor; Münster-Swendsen, Mika-
el: Lektor; Nachman, Gösta Støger: Lektor; Pals-
bøll, Per Jakob: Forskningsadj.; Pedersen, Henrik
Skovgaard: Forskningsstip.; Pedersen, Vivi: Forsk-
ningsstip.; Prieme, Anders: Forskningsstip.; Rabøl,
Jørgen: Lektor; Roy, Michael Shiven: Forsknings-
adj.; Ruggle, Patrick: Gæsteprofessor; Rønn, Re-
gin: Forskningsadj.; Simonsen, Bo Thisted: Ph.D.-
studerende; Slikas, Elisabeth: Forskningsadj.;
Theisen, Bent Friis: Lektor; Træholt, Carl: Forsk-
ningsadj.; Zemek, Rostislav: Forskningsstip.

TAP:
Andersen, Jette: Laborant; Andersen, John Bruun:
Ingeniørassistent; Boidin, Pia: Overassistent;
Brand, Tina Blumensaadt: Laborant; Daniel, Eva:
Dyrepasser; Friis, Pia: Laboratoriefuldm.; Hansen,
Claudine Zbinden:Overassistent; Holm, Sylvia Ma-
ria: Laborant; Jønsson, Lone: Overassistent; Jør-
gensen, Hanne: Laborant; Jørgensen, Tina G:
Overassistent; Kiel, Viktor Imanuel: Fagudd. be-
tjent; Mortensen, Tove Wendel: Rengøringsassi-
stent; Nielsen, Trine Søberg: Laborant; Olsen, Per-
nille Selmer: Hospitalslaborant; Pedersen, Wibeke
Kristina: Praktikant; Petersen, Joan: Dyrepasser;
Poulsen, Durita: Laborant; Simonsen, Tine: Over-
assistent; Spangenberg, Annette: Laborant; Tang,
Sheila T: Laborant; Wolthers, Hansen Anne Marie:
Dyrepasser.

Afdeling for Cellebiologi og Anatomi
VIP:
Egetoft, Petra Anita Lowack: Forskningsass.; Glen-
ner, Henrik: Ph.D.-studerende; Grimmelikhuij-
zen, Cornelis J.P: Professor; Hansen, Georg Nør-
gaard: Lektor (Docent); Hansen, Henrik: Ph.D.-
studerende; Hansen, Inge Vibeke: Forskningsass.;
Hauser, Frank: Adjunkt; Høeg, Jens Thorvald:
Lektorvikar; Jackerott, Malene: Ph.D.-studerende;
Jensen, Poul Vagn: Lektor; Jespersen, Åse: Lektor;
Leviev, Ilia: Videnskabelig medarb.; Lützen, Jør-
gen Gjerom: Lektor; Mossin, Jens: Forskningsass.;
Munk, Ole: Lektor (Docent); Nilsson, Jytte Reich-
stein: Lektor (Docent); Staubli, Frank: Forsk-

ningsass.; Svane, Pernille Charlotte: Ph.D.-stude-
rende; Tingstedt, Jens-Erik: Ph.D.-studerende.

TAP:
Beyerholm, Elisabeth: Teknisk tegner; Færch-
Jensen, Christina: Laboratorietekniker; Hansen,
Anne Marie: Overassistent; Hansen, Flemming
Møller: Ingeniørassistent; Hansen, Philip Stellfeld:
Fotograf; Jensen, Astrid Juel: Overassistent; Jen-
sen, Charlotte: Rengøringsassistent; Jørgensen,
Flemming: Fotograf; Kristiansen, Alice Rongsted:
Laboratorietekniker; Meilvang, Karen Pors: Over-
assistent; Olesen, Tina: Laborant; Williamson, Mi-
chael: Laboratorietekniker.

Ferskvandsbiologisk Laboratorium
VIP:
Borum, Jens: Lektor; Bosselmann, Suzanne: Lek-
tor; Brodersen, Klaus Peter: Ph.D.-studerende;
Christoffersen, Kirsten: Lektor; Dall, Peter Chr.:
Lektor; Dominquez, Susana: Forskningsstip.; Gar-
di, Krisline: Ph.D.-studerende; Flindt, Mogens:
Forskningsadjunkt; Geertz-Hansen, Ole: Forsk-
ningsadjunkt; Hein, Mette: Ph.D.-studerende; Ja-
cobsen, Dean: Adjunkt; Jensen, Kaj Sand: Lektor;
Lindegård, Petersen Claus: Lektor; Lyck, Susan-
ne: Ph.D.-studerende; Markager, Stiig Forsknings-
lektor; Middelboe, Anne Lise: Forskningsass.;
Nielsen, Jon Theil: Ph.D.-studerende; Nielsen,
Lars Kamp: Lektor; Pedersen, Morten Foldager:
Forskningsstip.; Pedersen, Ole: Adjunkt; Petersen,
Søren: Ph.D.-studerende; Riis, Tenna: Videnska-
belig medarb.; Tornblom, Erik Dag: Gæsteforsker;
Schlüter, Louise: Ph.D.-studerende; Søndergaard,
Morten: Professor; Worm, Jakob: Forskningsass.

TAP:
Andersen, Charlotte: Laborant; Brundam, Flem-
ming: Ingeniørassistent; Eplov, Lis Grabowski: La-
boratorietekniker; Foverskov, Signe: Videnskabe-
lig medarb.; Heegaard, Hanne Birgit: Laborant;
Holding, Inge Christoffersen: Kontorassistent; Ja-
cobsen, Anne Jensinius: Laboratorietekniker; Ja-
cobsen, Gitte: Laborant; Jensen, Dorte: Prakti-
kant; Kjøller, Birgit: Laborant; Klem, Susanne Emi-
lie: Laborant; Kristensen, Karen: Assistent; Lem-
meke, Heidi: Praktikant; Lindgaard, Else Marie:
Rengøringsassistent; Møller, Hanne: Kontorassi-
stent; Pedersen, Finn Erik Ingeniørassistent; Peter-
sen, Jytte: Rengøringsassistent; Poulsen, Ena: La-
borant; Willumsen, Nils: Laborant.

Marinbiologisk Laboratorium
VIP:
Bjørnsen, Peter Koefoed: Lektor; Dolmer, Per:
Ph.D.-studerende; Fenchel, Tom: Professor;
Funck, Peter: Kandidatstip.; Glenner, Henrik:
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Cand.scient.; Hagerman, Lars Anders: Lektor;
Hansen, Inge Vibeke: Cand.scient.; Hansen, Per
Juel: Lektor; Køie, Marianne: Lektor; Leview, Il-
lea: Post.doc.; Lundsgaard, Claus Ole: Forsknings-
adj.; Lützen, Jørgen Gjerum: mag.scient.; Magnus-
sen, Eydfinnur: Ph.D.-studerende; Mossin, Jens:
Cand.scient.; Munk, Ole: dr.phil.; Muus, Kirsten:
Lektor; Nielsen, Michael Engelbrecht: Ph.D.-stu-
derende; Nielsso, Jytte Reichstein: Dr.phil.; Ole-
sen, Michael: Lektor; Pedersen, Benedikte Hede-
gaard: Seniorforsker; Petersen, Knud Jørgen: Lek-
tor; Skovgaard, Alf: Ph.D.-studerende; Staubli,
Frank: Ph.D.-studerende; Steffensen, John Fleng:
Lektor; Svane, Pernille: Cand.scient; Thorsen,
Marianne Seneca: Ph.D.-studerende; Vismann,
Bent: Lektor.

TAP:
Aagaard, Ib: Laboratoriebetjent; Allerup, Merete:
Laborant; Beyerholm, Elisabeth: Tegner; Brander,
Birgit Lisager: Laborant; Ernsted, Marianne: Kor-
respondent; Hansen, Harriet Herlufsdatter: La-
borant; Hansen, Inge Seier: Assistent; Hansen,
Flemming Møller: Ingeniørass.; Hansen, Thor
Bjørn: Fisker; Holm, Anne Borup: Korrespon-
dent; Jensen, Astrid Juel: Kontor; Færch-Jensen,
Alice: Laboranter; Jensen, Charlotte: Laboratorie-
glasvask; Johansen, Jeanne: Laborant; Jørgensen,
Bendt Keld: Laboratoriebetjent; Knudsen, Leif:
Ingeniørassistent; Korsmeyer, Keith: Forsknings-
adj.; Kristiansen, Alice Rongsted: Laborant; Meil-
vang, Karen: ProsKontor; Nielsen, Christine Mø-
gelvang: Praktikant; Olesen, Tina: Orlov; Thrue,
Benly Carl: Styrmand; Willianson, Michael: Labo-
rant; Østergaard, Bente: Praktikant.

Ph.D.-afhandlinger:
Børgesen, Lisbeth Westergaard: Aspects of social

regulation in Pharaoh’s ant, Monomorium pha-
raoni.

Bloch, Paul: Studies on immunodiagnosis and im-
munoepiderniology of Dracunculus medinensis
infections.

Brøgger-Jensen, Steffen: The influence of forest
management on the occurence and densities of
Danish woodland birds.

Børgesen, Lisbeth Westergaard: Aspects of social
regulation in Pharaoh’s ant, Monomorium pha-
raonis (L.).

Ekelund, Flemming: Heterotrophic soil flagel-
lates.

Friberg, Nickolai: Biological structure of forest
streams and effects of afforestation.

Funch, Peter: Morphology and Life Cycle of Cycli-
ophora.

Hansen, Henrik Schurmann: Indflydelse af tem-

peratur og ilt på fysiologi og adfærd hos fisk.
Hansen, Jørgen L.Skovgaard: Aggregering af

planktoniske kiselalger: mekanismer og adapti-
ve aspekter.

Holst, Niels: A simulation model of the winter
wheat agroecosystem.

Lundsgaard, Claus Ole:Sedimentationsprocesser
og partikeldannelse i havets frie vandmass.

Pedersen, Søren Anker: Fiskeriets betydning for fi-
ske- og rejebestande i Vestgrønland.

Pedersen, Ole: Vand- og gastransport hos under-
vandsplanter.

Prieme, Anders: Regulering af Jordbundens Oxi-
dation af Atmosfærisk Metan.

Specialer:
Albjerg, Juliane: Et studie af zooplankton-dyna-

mikken i danske farvande.
Anderson, Michael: Regulering af copepodbestan-

de i lavvandede fjorde – betydningen af fødebe-
grænsning og mortalitet.

Hansen, Anja Alling: Epiifytter og græssere i åle-
græsområder: græsningens betydning for epi-
fytbiomassen.

Hansen, Gitte: Effekter af toksiske stoffer på mari-
ne mikroorganismer og økosystemer.

Jensen, Lars Henrik Hjort: Resuspensions indfly-
delse på sedimentomsætning og næringssaltdy-
namik i Roskilde Fjord (Frederiksværk Bred-
ning).

Johansson, Liselotte Sander: Effekter af LAS og
TBT på marine copepoder – belyst ved labora-
torie.

Jørgensen, Christian B.: Morphology and role af
the non-germinal male cells in the testes of asci-
dians (Urochordata).

Levinsen, Henrik: Protozooplanktons betydning i
et arktisk pelagisk fødenet.

List, Karin: Generation of monoclonal antibodies
against human recombinant activator. Charac-
terization of antobodies that interfere with the
receptor/ligand interaction.

Keller, Tine: Cystedannelse i cellekulturer inoku-
leret med toxoplasma gondii.

Kristensen, Line: Forsøg på infektivitetsvurdering
af Heligmosomoides polygyrus larver.

Lyck, Susanne: Toksiske Cyanobakterier belyst ved
teoretiske og praktiske studier.

Lyholt, Hans Christian Klarskov: Økologiske studi-
er af diplostomum spathaceum i danske regn-
bueørreder. 

Madsen, Niels: Nordsøens økosystem og fiskeriet. 
Riis, Tenna: 1) Forsuring og udvikling af vegetati-

onen i Grane Langsø og Kalgaard Sø. 2) Vækst-
mønstre og vækstregulering hos mandmosser.

Skovgaard, Alf: Fragilidium – en mixotrof dinofla-
gellat. 
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Sørensen, Ole: Mikrocystin i danske søer og bioas-
say med Artemia.

Thorbjørn, Lone: Macrofauna relateret til Ikkasøj-
lerne, Sydvestgrønland.

Thygesen, Lise Marianne: A possible role for p53
and associated proteins in the pathogenesis of.

Uldal, Anders In vivo og in vitro studier af to en-
cellede parasitter fra danske regnbueørred.

Worm, Jakob: Fasthæftede bakterier i eutroft fersk-
vand: Heterotrof bakteriel dynamik på blågrøn-
algen Microcystis spp.

Østergaard, Pia: Interactions between the life hi-
stories of a parasitec Copepod and its brittlestar
host. An anatomical and development study of
an endoparasitic copepod Parachordeumium
amphiurae Hérouard) living in the brittlestar
Amphipholis squamata (Delle Chiaje).

Publikationer:
Ahmed E.S., Daffalla A., Christensen N.Ø., Mad-

sen H.: Patterns of infection and transmission
of human schistosomiasis mansoni and schisto-
somiasis haematobium in White Nile province,
Sudan. Annals of Tropical Medicine and Parasi-
tology 90, s. 173-180, 1996.

Arctander P., Kat P.W., Aman R.A., Siegismund
H.R.: Extreme genetic differences between po-
pulations of Gazella granti, Grant’s gazelle, in
Kenya. Heredity 75, s. 465-475, 1996.

–, Kat P.W., Simonsen B.T., Siegismund H.R.: Po-
pulation genetics of Kenyan impalas-conse-
quences for conservation. i: Molecular Genetic
Approaches in Conservation, T. B. Smith, R. K.
Wayne (eds.), s. 399-412, Oxford 1996.

Bernard C., Fenchel T.: Some microaerobic cili-
ates are facultative anaerobes. Europ.J.Protistol.
32, s. 293-297, 1996.

Boesgaard T.M., Jørgensen A., Schiøtt M., Schan-
dorff S., Simonsen T.: Uegnede målsætninger
for monitering i Øresund. Vand & Jord 6, 3.
årg., s. 234-235, København 1996.

Borum J., Sand-Jensen K.: Is total primary pro-
duction in shallow coastal marine waters stimu-
lated by nitrogen loading? Oikos 76, s. 406-410,
1996.

–: Shallow waters and land/sea boundaries. Coa-
stal and Estuarine Studies 52, s. 179-203, 1996.

Buchmann K., Nielsen M.E., Uldal A., Dalsgaard
I., Larsen J.L., Pedersen K., .: X. Vaccinering
forbedrer overlevelse af delayed release lakse-
molt i netbursperioden i Østersøen ved Born-
holm. i: In: Forbedret overlevelse af laksemolt i
Østersøen efter vaccinering (En undersøgelse
af sundhedsstatus hos laks for ægstadie til hav-
fisk, K. Buchmann, I. Dalsgaard, J. Garcia, O.
Heuer, J. L. Larsen, M. E. Nielsen, K. Pedersen,
A. Uldal, s. 38-52, København, Danmark 1996.

Bæk J., Simonsen P.E., Friis H., Christensen N.Ø.:
Zinc deficiency and host response to helminth
infection: Echinostoma caproni infections in
CBA mice. Journal of Helminthology 70, s. 7-12,
1996.

Bøgh H.O., Willingham A.L., Barnes E.H., Johan-
sen M.V., Christensen N.Ø., Nansen P.: A me-
thodological study on egg counts in tissues from
pigs infected with Schistosoma japonicum. Ve-
terinary Parasitology 65, s. 21-27, 1996.

–, Andreassen J., Lemmich J.: Anthelmintic usage
of extracts of Embelia schimperi from Tanzania.
Journal of Ethopharmacology Vol. 50, s. 35-42,
Elsevier Science, Ireland 1996.

Chimbari M.J., Ndamba J., Madsen H.: Food selec-
tion behaviour of potential biological agents for
control of intermediate host snails for schistoso-
miasis: Sargochromis codringtoni and Tilapia
rendalli. Acta Tropica 61, s. 191-199, 1996.

Christensen P.B., Møhlenberg F., Lund-Hansen
L.C., Borum J., Christiansen C., Larsen S.E.,
Hansen M.E., Andersen J., Kirkegaard J.: Hav-
miljøet under forandring. Havforskning fra Mil-
jøstyrelsen 61, s. 120, 1996.

Christensen S., Ambus P., Arah J.M. .R., Clayton H.,
Galle B., Griffith D.W.T., Hargreaves K.J., Kle-
medtsson L., Lind A., Maag M., Scott A., Skiba U.,
Smith K.A., Welling M., Wienhold F.G.: Nitrous
oxide emission from an agricultural field deter-
mined from soil cover boxes and comparison
with micrometeorological tecniques. Atmos-
pheric Environment 30, s. 4183-4190, 1996.

–, Rønn R., Ekelund F., Andersen B., Damgaard J.,
Friberg-Jensen U., Jensen L., Kiil H., Larsen B.,
Larsen J., Riis C., Thingsgaard K., Thirup C.,
Tom-Pedersen A., Vesterdal L.: Soil respiration
profiles and protozoan enumeration agree as
microbial growth indicators. Soil Biology and
Biochemistry 28, s. 865-868, 1996.

Christoffersen K., Bernard C., Ekebom J.: A com-
parison of the ability of different heterotrophic
nanoflagellates to incorporate dissolved macro-
molecyles. Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Adv.
Limnol. 48, s. 73-84, 1996.

–: Effect of microcystin on growth of single species
and on mixed natural populations of hetero-
trophic nanoflagellates. Natural Toxins 3, s.
215-220, 1996.

–: Ecological implications of cyanobacterial toxins
in aquatic food webs. Phycologia 35, s. 42-50,
1996.

–, Olrik K.: Giftige alger i Esrum Sø og Å. Vand og
Jord 3, s. 21-24, 1996.

Dabelsteen T.: The signal value of overlapping ver-
sus alternating singing in robins (Erithacus ru-
becula). i: 24th. Int. Ethol. conf. Abstracts, s. 37,
Honolulu, Hawaii 1995.
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–, McGregor P.K.: Dynamic acoustic communicati-
on and interactive playback. i: Ecology and evo-
lution of acoustic communication among birds,
D. E. Kroodsma, E. H. Miller, s. 398-408, Ithaca,
New York 1996.

–: Review of Bird song- biological themes and vari-
ations. Ibis 138, s. 132-133, 1996.

–, McGregor P.K., Shepherd M., Whittaker X., Pe-
dersen S.B.: Is the signal value of overlapping
different from that of alternating during mat-
ched singing in great tits? J. Avian Biol. 27, s.
189-194, 1996.

Dall P.C., Hamburger K.: Recruitment and growth
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Zoologisk Museum

Bestyrelse: Henrik Enghoff (museumsbestyrer),
Hans J. Baagøe, Jytte Fredskov, Niels P. Kristensen,
Kay W. Petersen, Tom Schiøtte og Ole Tendal.

Zoologisk Museum er, udover at være et univer-
sitetsinstitut, Danmarks nationale museum for
zoologi. Museet består af fire afdelinger: Verte-
bratafdelingen, Invertebratafdelingen, Entomolo-
gisk Afdeling og Udstillingsafdelingen. Herud-
over er der fælles sektioner for værkstederne og
administration.

I 1996 blev besættelsen af museets fire professo-
rater fuldført med ansættelsen af Henrik Enghoff
som professor i zoologisk systematik og zoogeo-
grafi, Jon Fjeldså som professor i biodiversitet og
Reinhardt Møbjerg Kristensen som professor i in-
vertebratzoologi.

EDB-registreringen af museets videnskabelige
samlinger er fortsat og vil også fremover udgøre en
væsentlig aktivitet på linie med udbygningen af
samlingerne, som sker gennem egne indsamlin-
ger, bytte og foræring. Sigtet er, at samlingerne
dels skal blive så systematisk dækkende som muligt,
dels skal omfatte hele faunaen i udvalgte områder,
specielt områder hvor museet har en særlig for-
pligtelse, såsom Danmark og Grønland. Formålet
med registreringen af samlingerne er at lette og in-
tensivere udnyttelsen af dem, herunder at gøre
dem tilgængelige på Internettet. Sammen med til-
svarende samlinger på museer i andre lande udgør
de en enorm basisressource for forskning, under-
visning og miljøforvaltning. For at forbedre mulig-
hederne for en rationel udnyttelse af denne res-
source har Zoologisk Museum i 1996 sammen med

ni andre store naturhistoriske museer og botaniske
haver i Europa grundlagt »Consortium of Euro-
pean Taxonomic Facilities« (CETAF). En særlig
type samling er Zoologisk Museums uhyre om-
fangsrige database over fugleringmærkninger og
fuglegenmeldinger. I årets løb er der ført forhand-
linger med Miljøministeriet om en evt. ressource-
tilførsel til museets ringmærkningsadministration,
men en afklaring foreligger endnu ikke.

Forskningsvirksomhed:
Zoologisk systematik og zoogeografi er museets
centrale forskningsområder. På baggrund af studi-
er af udvalgte dyregruppers taxonomi og fylogeni
opstilles og testes hypoteser om de pågældende
dyregruppers biologiske evolution og zoogeografi.
Desuden arbejdes der med udvalgte regioners
artsrigdom, zoogeografi og faunistik, herunder
den danske faunas sammensætning og historiske
udvikling, samt med teoretiske emner inden for
fylogeni og biogeografi. Det er naturligt, at denne
type forskning drives på et institut, der har store
videnskabelige samlinger. Udnyttelsen af museets
samlinger afspejler sig dels i de ansattes egne af-
handlinger, men i høj grad også i talrige afhand-
linger af andre forfattere, som helt eller delvis er
baseret på Zoologisk Museums materiale. En del
af disse andre forskere har besøgt museet i kortere
eller længere perioder.

Vertebratafdelingen
Hvirveldyrafdelingens forskning tager sit udgangs-
punkt i studier af fisk, padder, krybdyr, fugle og
pattedyr. Fuglene og pattedyrene er taxonomisk så
godt kendte, at forskningen her især koncentrerer
sig om fylogeni, zoogeografi og generel biologi
(navnlig økologiske og adfærdsmæssige aspekter).
I modsætning hertil står krybdyr, padder og fisk,
hvor slægtsrevisioner med tilhørende nybeskrivel-
ser stadig udgør en væsentlig del af forskningen.
Som noget særligt har afdelingen en kvartærzoo-
logisk sektion, der forsker i hvirveldyrenes udvik-
ling og udbredelse gennem kvartærtiden, især i
Danmark og Grønland, herunder de domesticere-
de dyrs tidligste historie. Afdelingens ringmærk-
ningssektion står for ringmærkningen af fugle i
Danmark, Grønland og på Færøerne.

En af afdelingens forskere (Jon Fjeldså) har
som medlem af styringsgruppen for »Centre for
Tropical Biodiversity« (CTB) finansieret af SNF,
og for »Centre for Research on the Cultural and
Biological Diversity of Andean Rainforests«
(DIVA) finansieret af det Strategiske Miljøforsk-
ningsprogram, deltaget i planlægningen af forsk-
ningsaktiviteter, der omfatter ca. 35 forskere og
studerende ved 8 danske institutioner og diverse
institutioner i projektlandene.
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Meget af afdelingens forskning, hvad enten den
udføres af fastansatte eller leveres af de mange
eksternt lønnede og ulønnede medarbejdere, har
stor betydning for andre instansers arbejde med
naturbevarelse og fredningsplanlægning både i
indland og udland.

På utallige måder er der overordentlig stor of-
fentlig interesse for hvirveldyrene (amatørzoolo-
ger, kunstnere, forfattere, oversættere og mere al-
ment videbegærlige borgere). På afdelingen anser
man det for en vigtig formidlingsopgave, at der er
et sted hvor befolkningen kan få den bedst mulige
hjælp vedrørende seriøse spørgsmål angående
hvirveldyr. Derfor bruger især visse af afdelingens
ansatte megen tid på besvarelse af lødige henven-
delser.

Fisk
Fortsat revision af de meget artsrige ophidiide dy-
bhavsslægter Bassozetus og Neobythites samt under-
søgelse af en samling dybhavsfisk fra Vanuatu. Har
som hovedredaktør arbejdet med en FAO publika-
tion: »FAO species catalogue – Ophidiiformes«.
En bearbejdning af de ophidiiforme fisk fra Ny
Caledonien er trykt ( J. Nielsen).

Taxonomiske studier af slægten Lycodes og
Lycenchelys (P. Rask Møller).

Krybdyr og Padder
Afsluttet arbejde over to arter af slangeslægten
Crotaphopeltis og fortsat undersøgelser af de to re-
sterende arter inden for slægten. Fortsat arbejdet
med kortlægning af afrikanske slangers udbredel-
sesmønstre i samarbejde med CTB og publicerin-
gen af dansksprogede artikler (2) om samme.
Påbegyndt et projekt med en mere detaljeret kort-
lægning af de i Østafrika (Etiopien, Kenya, Tanza-
nia, Uganda og Somalia) forekommende slanger,
dels baseret på angivelser fra litteraturen, dels på
den stadige tilgang af nyt og spændende materia-
le, som tilgår museet i disse år. Har yderligere ind-
ledt et samarbejde med Ivan Ineich (Museum Na-
tional d’ Historie Naturelle, Paris) om Centralafri-
kas slanger, og med T. Ziegler (Museum Koenig,
Bonn) om penisstrukturen hos boigine slanger (J.
B. Rasmussen).

En række slægter af Afrikanske colubrider er
blevet undersøgt med henblik på DNA sekvente-
ring af mitochondrielle gener. Specielt er en ræk-
ke populationer af colubrid-slægten Crotapholtis
blevet sekventeret. Slægten er endemisk for bjerg-
regnskov på bjergtoppene af den østafrikanske
»Eastern Arc« (P. Gravlund).

Påbegyndt monografi over havslanger i samar-
bejde med forskere fra England, Indien, Thailand
og Indonesien. Arbejdet indeholder en identifika-
tionsnøgle, beskrivelse af biologien og udbredel-

sen for de enkelte arter samt epidemiologiske og
kommercielle aspekter. Projektet skal munde ud i
en bog udgivet af FAO, og løber frem til 1. april
1998. Afsluttet artikel om New Caledonias havslan-
ger i samarbejde med Dr. I. Ineich, Paris Museet,
samt afsluttet en artikel om Hydrophis czeblukovi fra
nordvest-Australien i samarbejde med L. Smith,
Perth Museet, Australien (A. Redsted Rasmussen).

Fugle
Som fungerende formand for CTB overordnet in-
volveret i at skabe sammenhæng i botanisk og zoo-
logisk forskning i Afrika og Sydamerika. Program-
met fokuserer især på samspillet mellem evolutio-
nære og økologiske processer som forklaring på
variation i artsrigdom på forskellige rumlige skala-
er. Egen forskning omfatter udvikling af biogeo-
grafiske databaser for alle Sydamerikas fugle, og
analyser baseret herpå (med C. Rahbek), samt re-
vision af visse fuglegrupper (med J. Garcia-Mo-
reno, M. Roy og B. Slikas, Zoologisk Institut). Un-
der DIVA-programmet arbejdes med forvaltnings-
rapporter, modellering og artsdiversitet (med F.
Skov, DMU) og sammenligning med økoklimati-
ske parametre (med B. O. Poulsen og E. Lambin,
Univ. of Louvain)(J. Fjeldså). 

Skalaafhængighed og autokorrelation i biogeo-
grafiske mønstre. Højdegradienten af artsrigdom:
eksisterer der et universiel mønster. Den regionale
højdegradient af artsrigdom baseret på en analyse
af alle sydamerikanske fugle. Diversitetsmønstre
og GAB-analyser på sydamerikanske fugletaxa. Po-
pulationssvingninger og tæthedsregulering hos
baltiske spurvefugle. Evolutionen af trækruter set
fra en kladistisk indfaldsvinkel (C. Rahbek).

Dataindsamling i Ecuador i januar og februar.
Indtastning og behandling af data, samt arti-
kelskrivning resten af året. Arbejdet vedrører arts-
rigdommen og diversiteten af fugle langs en be-
grænset breddegradient i tempereret tågeskov i
Andesbjergene. To artikler er i trykken og to an-
dre er under udarbejdelse (B. O. Poulsen).

Pattedyr
Fortsat sammenskrivning af: »An atlas and analysis
of the distribution and occurrence of Danish bats
based on bat detector registrations and records
from contacts with the public«. Afsluttet følgende
artikler: »Assessing species diversity of Michrochi-
roptera« til en thailandsk publikation, 3 populære
artikler om flagermus, (heraf to sammen med J.
Rydell, Sverige), samt publikationen: »Dyr og Tra-
fik« (med mange forfattere) som resultat af flere
års arbejde indenfor Projekt »Dyr og Trafik«. Fort-
sat feltstudier af danske flagermus. Tre ugers felt-
forskning og 1 uges samlingsstudier indenfor pro-
jektet: »Species diversity concerning free flight in
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the field and adaptive wing morphology of bat
communities in southern Spain«, under The Hu-
man Capital and Mobility Programme of the Euro-
pean Community through the Doog 1 uges sam-
lingsstudier indenfor projektet: »Species diversity
concerning free flight in the field and adaptive
wing morphology of bat communities in southern
Spain«, undersøgelser af thailandske hvaler (M.
Andersen, Ph.D.-studium).

Studier af den danske hvalfauna (C. C. Kinze).
Dådyrs adfærdsmæssige reaktioner på reflektioner
fra vildtspejle (M. Ujvari).

Husmåren i Danmark. Status, forekomst og til-
pasning til bebyggelse (V. Sørensen, speciale).

Byræve i Gentofte kommune, bestandtæthed,
forekomst m.v. (S. Jørgensen, speciale).

Kvartærzoologi
Studier af danske senpleistocæne og holocæne
pattedyrs geografiske og kronologiske udbredelse
og evolution – især insektædere, gnavere og hov-
dyr: Planlagt fornyede faunahistoriske og pa-
læoøkologiske undersøgelser af især småpattedy-
rene fra et senglacialt ferskvandsbassin i Nordjyl-
land. Fortsat palæoøkologisk rekonstruktion af
Senglacial baseret på dateringer af især rensdyr,
saiga og kæmpehjort (K. Aaris Sørensen).

Fortsat undersøgelser over forhistoriske husdyr,
specielt får, hund og kvæg. I forbindelse hermed
afsluttet undersøgelser over kastrationstegn på
neolitisk kvæg. Fortsat undersøgelser over middel-
alderens dyreverden, belyst ved knoglematerialer
fra arkæologiske udgravninger (T. Hatting).

Har i forbindelse med udgravningen af et kron-
hjorteskelet i Strødam Enge ved Hillerød udtaget
en pollenserie, dels til en præcis datering af ske-
lettet, dels til en belysning af det tidligere søbas-
sins historie. Pollenserien er under udarbejdelse.
Analysearbejdet fra undersøgelsen i Dronninge-
maen ved Svendborg er afsluttet, og manuskriptet
er under udarbejdelse. Undersøgelsen af den re-
cente pollen-influx i 2 sjællandske søer er fortsat
(I. Sørensen).

Palæoøkologisk rekonstruktion af den atlanti-
ske periode, baseret på analyser af periodens fug-
lefauna (specialeprojekt). Analyser af subfossile
knoglematerialer fra arkæologiske fund fra hhv.
jernalder/vikingetid og stenalder (L. Ljungar).

Har i det forløbne år overvejende været beskæf-
tiget med at analysere knoglemateriale fra Saqqaq
og Dorset pladser i Diskobugten, Grønland. Rap-
porter er udfærdiget, og resultaterne forventes at
indgå i senere publikationer (T. Nord Andreasen).

Udarbejdet manuskript om nuværende viden
om fiskeri i jernalder, vikingetid og middelalder i
Østersø- og Nordsøområdet, baseret på analyser af
fiskeknogler (I. Bødker Enghoff).

Analyse af fugleknogler fra eskimoiske og nordbo
lokaliteter i det lavarktiske Grønland. Materialbe-
stemmelse af redskaber fra Saqqaq bopladsen i Ni-
pisat I, Sisimiut distrikt, Vestgrønland. Desuden
bestemmelse og analyse af fauna-materialet fra Ni-
pisat I, omfattende fisk, fugle og pattedyr, med
henblik på en analyse af ressourceudnyttelsen på
bopladsen (A. B. Gotfredsen).

Identificering og analyse af palæoeskimoisk
knoglemateriale fra NEWLand 93 og NEWLand
96 ekspeditionen ved Claus Andreasen, Grøn-
lands Universitet. Aldersbestemmelse af ringsæler
på baggrund af tandslib fra bestemt materiale (B.
Bendix Christensen).

Invertebratafdelingen
Forskningen rettes i første række mod faunasam-
mensætning, systematik, zoogeografi, fylogeni og
faunahistorie. Dels som forudsætninger for de
nævnte discipliner, dels som emner i sig selv, for-
skes der desuden i generel morfologi, ultrastuktur
og embryologi, samt i mindre omfang i områder
grænsende til fysiologi, økologi og palæontologi.
Alle afdelingens kuratorer, enkelte fra den tekni-
ske stab og de fleste emeriti og gæsteforskere ar-
bejder med marine grupper. En emeritus studerer
ferskvandsdyr, en anden udvalgte dele af fagets hi-
storie, mens en enkelt gæsteforsker beskæftiger
sig med terrestriske former. De studerende, der i
perioder har arbejdsplads på afdelingen, har ma-
rine specialer med meget forskellige emner. 

Protozoers og svampes systematik, zoogeografi og
biologi
En større samling svampe er indsamlet i Weddell-
Havet (Antarktis), sorteret og for en stor dels ved-
kommende bestemt. Deltog (med D. Barthel, In-
stitut für Meereskunde, Kiel) i en ekspedition til
Weddell-Havet, hvor svampe- og hexakoralfauna-
en på en serie lokaliteter fra isshelfens kant på 120
til 1700 m dybde blev gennemarbejdet. I prøverne
forekom ca. 100 arter af svampe, af hvilke ca. 25%
er ny for Weddell-Havet. Fem arter kendtes tidli-
gere kun i et eller to fund, og to arter synes at være
helt nye for videnskaben. Den kendte dybdemæs-
sige udbredelse er væsentligt udvidet for en række
arter, og en del iagttagelser over reproduktion og
associeret fauna blev gjort. Der fandtes 7 arter af
koraller, hvoraf en er ny for det antarktiske konti-
nent. Under et 5 ugers ophold på Darling Marine
Center (Maine, USA) suppleredes tidligere ind-
samlinger og iagttagelser, der arbejdedes videre
på en oversigt over Damariscotta-fjordens svampe-
fauna, og et manuskript om revision af slægten Po-
lymastia blev påbegyndt (med D. Barthel). Der ar-
bejdedes for etableringen af et internationalt
fuldt faunaprojekt for Gulf of Maine. En efter-
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hånden stærkt påkrævet checkliste og bibliografi
over protistgruppen Xenophyophora er blevet
sammenstillet og er under trykning. Undersøgel-
sen af den boreale svampefaunas systematik og ud-
bredelse (Norge, Færøerne og Island) er fortsat
(O. S. Tendal).

Arbejdet på Ph.D.-projektet: »En faunistisk un-
dersøgelse af masseforekomster af svampe (Porife-
ra) og den dertil knyttede fauna langs shelfkanten
i det nordøstlige Atlanterhav« er fortsat. Herunder
er et omfattende materiale af arter af isopodfamili-
en Gnathiidae fra henholdsvis Færøerne, Island og
Østgrønland identificeret, målt og registreret med
henblik på en belysning af arternes zoogeografi og
biologi, herunder association med forskellige arter
af demospongier. Et omfattende datamateriale af
svampefamilien Geodiidae (Demospongiae) fra
Sverige, Norge, Færøerne, Island og Østgrønland
er indført i database med henblik på en regional
revision og en zoogeografisk analyse af denne fa-
milie i Nordatlanten. I sammenhæng med oven-
nævnte undersøgelser er der udarbejdet udbredel-
seskort for arter af Gnathiidae og Geodiidae ved
hjælp af korttegningsprogrammet MapInfo. Af-
handlingen: »Mass occurrences of large-sized
sponges (Porifera) in Faroe Island (NE atlantic)
shelf and slope areas: Characteristics, distributions
and possible causes«, er i trykken (med O. S. Ten-
dal og H. Westerberg) (A. B. Klitgaard). 

Aschelminthers systematik, zoogeografi og biologi
Afsluttet livscyclus-studier og ultrastrukturelle un-
dersøgelser over en ny dyrerække, Cycliophora,
der lever som kommensal på munddelene af tre
hummerarter (med P. Funch).

Mudderdrager (Kinorhyncha) er indsamlet
langs hele Queenslands østkyst (Australien), mens
korsetdyr (Loricifera) kun blev fundet på dybere
vand ved North Stradbroke Island og i Cairns om-
rådet (R. M. Kristensen).

Ledormes systematik, zoogeografi og biologi
Undersøgelser over phyllodocide polychæters
nervesystem, samt over familiens fylogeni gen-
nemført og afsluttet (med L. Orrhage, Göteborg).
Fylogenetiske undersøgelser er blevet indledt,
fortsat eller afsluttet vedrørende de såkaldte
»archiannelide« familier (især Dinophilidae og
Diurodrilidae), indenfor Polychaeta som helhed,
og indenfor hele dyreriget (med C. Nielsen og N.
Scharff, begge ZMUC). Ledormenes slægtskab
med andre protostome rækker, især de såkaldte
articulate grupper, har også været under behand-
ling (med C. Nielsen). Fortsatte taxonomiske og
systematiske undersøgelser over BIOFAR og BIOI-
CE materialet af polychætfamilierne Phyllodoci-
dae, Lacydoniidae, Tomopteridae og Pisionidae.

En elektroforetisk undersøgelse af populationer i
Nordeuropa tidligere identificeret som Eulalia vi-
ridis har ført til erkendelsen af to geografisk velad-
skilte arter i området (med S. Bonse, H. Schmidt
og W. Westheide, Osnabrück). Talrige prøver af
polychæter indsamlet i Thailand er blevet opar-
bejdet med henblik på publikation. Arbejdet med
publikationen af et faunistisk værk om Canadas
arktiske polychæter er fortsat (D. Eibye-Jacobsen).
Indsamling af materiale til eget specialeprojekt:
»En taxonomisk undersøgelse af børsteormefami-
lien Flabelligeridae (Annelida: Polychaeta) i Nor-
datlanten samt en fylogenetisk analyse af familien
på slægtsniveau« er gennemført (T. Kristensen).

Færdigbehandlet manuskript til afhandling om
Færøernes polychaeter (BIOFAR). En afhandling
om 9 familier af dybhavspolychaeter fra Galathea-
ekspeditionen er i trykken. Har truffet aftale med
8 polychaetforskere om bearbejdelse af yderligere
10 familier af dybhavspolychaeter fra Galatheaeks-
peditionen, således at alt materiale af dybhavspo-
lychaeter fra denne ekspedition nu er ved at være
færdigbehandlet. Påbegyndt bearbejdelsen af 3 fa-
milier af polychaeter (Glyceridae, Goniadidae og
Nereidae) fra havet omkring Island (BIOICE) (J.
B. Kirkegaard).

Har fortsat taxonomiske studier over po-
lychæter (M. E. Petersen).

Fortsat bearbejdelse af materiale af Vestafrikan-
ske regnorme (Eudrilidae, Megascolicidae og
Glossoscolicidae) (M. W. Clausen).

Bjørnedyrs systematik, zoogeografi og biologi
Et 1-årigt meiofauna-projekt ved Queenslands
Museum og Universitet er afsluttet. I alt blev 82
indsamlingsture foretaget, de fleste i Queensland,
med nogle få afstikkere til Canberra, New South
Wales og Victoria. Selvom det indsamlede meio-
fauna-materiale ikke er færdigbearbejdet, kan
man betegne indsamlingen af bjørnedyr som en
succes. De terrestriske bjørnedyr fra Nothofagus-
skovene i Australien viser en klar Gondwana-ud-
bredelse og er beslægtede med arter fundet i New
Zealand og i Chile/Argentina. Flere af de marine
bjørnedyr fra koralsand er enestående ved at have
symbiotiske bakterier i hovedet eller i »vingerne«
på kroppen. En elektronmikroskopisk under-
søgelse er påbegyndt for at afklare hvilken funk-
tion, disse bakterier har for bjørnedyrenes
næringsoptagelse. Manuskriptet til kapitlet Tardi-
grada i »Fauna of Australia« blev afsluttet under
opholdet i Australien (R. M. Kristensen).

To manuskripter er i trykken: »New Observa-
tions on the Embryology of the Tardigrada« og
»Development, Ultra-structure and Function of
the Pharynx of Halobiotus crispae Kristensen, 1982«
(J. Eibye-Jacobsen).
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Krebsdyrs systematik, zoogeografi og biologi
I gang med at undersøge indsamlet og doneret ma-
teriale fra Zanzibar og Thailand. Udforskningen af
australske sphaeromatide isopoder fortsat, og en
slægtskarakterliste til en datamatrix med henblik
på fylogenetiske analyser er påbegyndt. Ca. 6 slæg-
ter og 20 arter ventes at blive beskrevet. Revision af
slægten Aega er påbegyndt; den har en kompleks
artssammensætning. Desuden påbegyndt fyloge-
netisk analyse af den store isopod-slægt Cirolana
(ca. 100 arter) og dens nærmeststående slægter
med henblik på at teste værdien af disse slægter på
baggrund af monofyletiske kriterier. Samarbejde
med R. C. Brusca (University of Charleston, South
Carolina) om fylogenien af familien Cirolanidae.
Beskrivelse af en næsten ukendt atlantisk art af
sphaeromatide isopoder (med D. M. Holdich, Uni-
versity of Nottingham) og implikationerne som
vedkommende slægt har for forståelsen af de fylo-
genetiske karakterer. Derudover arbejde med en
bizar slægt af isopoder, som tidligere kun var kendt
fra 2 arter på New Zealand; en tredje ubeskrevet
art er nu fundet på De Kanariske Øer. For nu-
værende er slægten, skønt beskrevet, ikke placeret
i en eksisterende isopod familie. Et samarbejde
med R. Wetzer (Univ. of South Carolina) om be-
skrivelsen af en ny slægt af sphaeromatide isopo-
der fra Costa Rica (N. L. Bruce).

Sammenlignende studier af det såkaldte nakke-
organ (»dorsal organ«) hos dafniefamilien Maro-
thricidae, ydre morfologi og larveudvikling af
krebsdyrgruppen Mystacocarida, indre anatomi af
Mystacocarida, sammenlignende studier af mus-
kulaturen af kæbe og kæbefod hos forskellige
krebsdyrgrupper, deriblandt Remipedia og Mysta-
cocarida, samt revision af isopodslægten Booralana
(J. Olesen, Ph.D.-projekt).

Afsluttet specialeprojekt: »Cirripedia (Thoraci-
ca) fra Island og Færøerne« (D. Pedersen).

Amphipodtaxonomi i forbindelse med specia-
let: »Amphipodslægten Westwooddillas systematik,
fylogeni samt biogeografi« (T. Jansen).

Har sammen med A. Brandt, Hamborg, næsten
færdiggjort manus om arter af de tre isopod-fami-
lier: Munnidae, Paramunnidae og Santiidae fra
Caribien (T. Wolff).

Studier af ferskvands-Entromostraca på Grøn-
land. En undersøgelse over arterne omkring
Godthåbsfjord, med vurdering af arternes forhold
til kystnært, lavarktisk klima, og kontinentalt, sub-
arktisk klima. Et mindre arbejde om Cladocera er
afleveret til trykning. Disse to arbejder, der tilsam-
men indeholder indsamlinger fra 130 ferskvande
omkring Godthåbsfjord, Grønland, dækker et
ferskvandsbiologisk ret ukendt område. Der er
fundet 1 ny art for Grønland: Pleuroxus truncatus
(O. F. Müller, 1785) (U. I. Røen). 

Bløddyrs systematik, zoogeografi og biologi
Behandling af bundprøver og hydrografi fra Ikka-
projekt 1995 samt indsamling og grovsortering af
bundprøver og hydrografi fra Ikkaprojekt 1996
(G. H. Petersen).

Arbejde med museets uidentificerede ottearme-
de blæksprutter fra diverse ekspeditioner samt be-
arbejdelse af materiale fra MS »Shinkai Maru’s«
forsøgsfiskeri i Davisstrædet (B. Muus).

Arbejdet med sneglefamilien Diaphanidae er
afsluttet og et manuskript afleveret. Faunistisk ar-
bejde med BIOICE-projektets tectibrancher er
fortsat (T. Schiøtte).

Afsluttet specialeprojekt: »Forekomst og forde-
ling af epifauna på Modiolus modiolus (Linné,
1758) (Bivalvia) ved Færøerne« (G. Dinesen).

Bestemt et større molluskmateriale for Tromsø
Museum. Begyndt bearbejdelse af en mindre sam-
ling blæksprutter fra det østlige Middelhav og Rø-
dehavet. Fortsat studiet af ægkapsler, larveskaller
og forplantningsstrategi hos marine forgællesneg-
le fra farvandet omkring Hong Kong. I samarbej-
de med R. Bromley, Geologisk Institut, bearbejdet
et materiale af en fossil marin forgællesnegl af
slægten Hipponix, indsamlet på Sri Lanka. I samar-
bejde med K. R. Jensen udarbejdet en liste over
marine bløddyr i området ud for Frederikshavn.
Undersøgt taxonomi og forplantningsstrategi hos
en marin forgællesnegl, Calyptraea calyptraeformis,
fra Rottnest Island, Western Australia (J. Knud-
sen).

Bearbejdet materiale af Arminidae (Nudibran-
chia) indsamlet i Hong Kong (1995); manuskript i
trykken. Afsluttet preliminær analyse af coevolu-
tion af Sacoglossa og deres fødeplanter; manu-
skript i trykken. Analyseret maveindhold af Pleuro-
branchaea brockii (Bergh) (Nudibranchia) indsam-
let under workshop i Hong Kong (1995); og ma-
nuskript indleveret. Analyseret zoogeografisk affi-
nitet af Hong Kongs opisthobranchfauna; præsen-
teret ved kongres og manuskript indleveret. Fort-
sat bearbejdelse af Indo-Pacifiske Sacoglossa (fra
Hong Kong, Guam og Australien). Påbegyndt be-
arbejdelse af materiale indsamlet på Rottnest Is-
land. Udarbejdet dansk resumé over 10 tidligere
publikationer og indleveret dette som disputats
med titlen: »Sacoglossernes systematik, fylogeni
og evolution (Mollusca, Opisthobranchia)« (K. R.
Jensen).

Arbejdet med bunddyrfaunaen i danske fjorde,
specielt Isefjorden, samt fortsat arbejdet med den
Østamerikanske (USA) brakvandsfauna, baseret
på materiale indsamlet 1971-72 (E. Rasmussen).

Mosdyr og sækdyrs systematik og biologi
Bearbejdelsen af islandske bryozoer og disses zoo-
geografi er fortsat (K. B. Hansen).
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Pighuders systematik, anatomi og biologi
Fortsat arbejdet på projektet »Echinoid body and
organ systems« med manuskriptskrivning til publi-
kationerne: »Echinoid body and organ systems
(Echinoidea)« og »Digestion systems of echi-
noids«. Fortsat arbejdet på Echinocardium projek-
tet i samarbejde med R. Bromley og U. Asgård,
(Geologisk Institut) (M. Jensen).

De flercellede dyrs fylogeni, embryologi og ultra-
struktur
I forbindelse med foredrag i London og Paris er
der udarbejdet to oversigtsafhandlinger, som nu
er i trykken: Nielsen: »The phylogenetic position
of the arthropods«, og »Animal Classification –
then and now«. Et review med titlen »Origin and
Evolution of the Metazoan Life Cycle« er under
udarbejdelse. Afhandlingen søger at dokumente-
re, at metazoernes livscyklus oprindeligt er pela-
gobenthisk, og at planktotrofe larver er oprindeli-
ge indenfor Cnidaria, Protostomia og Deuterosto-
mia; lecithotrofe larver og direkte udvikling er så
opstået flere gange uafhængigt af hinanden. Tab
af larveorganer, som f.eks. søpungelarvens hale,
kan ske blot ved udkobling af ét gen, hvorimod ny-
udvikling af sådanne organer er en kompliceret
proces. Sammen med Åse Jespersen (Zoologisk
Institut) er materiale til studier af differentierin-
gen af multiciliære prototrochceller hos annelider
og mollusker indsamlet og præpareret til trans-
missionselektronmikroskopi (C. Nielsen).

Forskelligt
Har afsluttet arkivstudier vedrørende Ingolf-eks-
peditionen 1895/96 og den første Galathea-ekspe-
dition 1845-47 med henblik på publicering om
førstnævnte i Earth Science History (T. Wolff).

Entomologisk afdeling
Afdelingen omfatter de landlevende leddyr: Insek-
ter, tusindben, arachnider (edderkopper m.m.).
Langt de fleste levende organismer er land-leddyr
(især insekter), og disse spiller da også hovedrol-
ler som planteædere, rovdyr og nedbrydere i stort
set alle landjordens (og i øvrigt også de ferske van-
des) økosystemer. På grund af de meget store arts-
tal er den komplette beskrivelse og systematise-
ring af land-leddyrene samt klarlægningen af de
enkelte formers levevis og udbredelse ganske fjer-
ne mål. I valget af studieobjekter lægges derfor
særlig vægt på at udsøge grupper, som kan være af
bredere biologisk interesse, f.eks. gennem fyloge-
netiske nøglepositioner, særpræget levevis, inter-
essante udbredelsesmønstre etc. Afdelingen dri-
ver systematisk forskning på alle niveauer i det fy-
logenetiske hierarki, fra artsrevisioner til studiet af
slægtskabsrelationer mellem ordner og klasser.

Edderkoppers fylogeni
Undersøgelse vedrørende hjulspinderfamilien
Araneidae’s fylogeni afsluttet. Studie af kønsdi-
morfi hos hjulspindere i fylogenetisk belysning af-
sluttet. Revisionen af edderkoppeunderfamilien
Gasteracanthinae er fortsat. Arbejdet med udvik-
ling af en interaktiv nøgle til alle 108 edderkoppe-
familier, herunder udarbejdelse af karakterliste i
DELTA format er fortsat (N. Scharff).

En fylogenetisk/biogeografisk behandling af
udvalgte endemisk-afromontane linyphiide-slæg-
ter er påbegyndt (P. de Place Bjørn, Ph.D.-pro-
jekt).

Mide-faunistik
Faunistiske undersøgelser af danske snudemider
(Bdellidae og Cunaxidae) er afsluttet (K. Smith,
specialeprojekt).

Tusindbens systematik og fylogeni
En fylogenetisk analyse af ordnen Spirobolida er
fortsat. Et sammenlignende morfologisk og økolo-
gisk studie (med J. Adis, Plön, G. Caoduro, Verona
og B. Messner, Greifswald) af to nærtbeslægtede,
sameksisterende arter af huletusindben, hvoraf
den ene er vandlevende, er afsluttet (H. Enghoff).
Beskrivelse af en ny art af den hidtil monotypiske
slægt Allocotoproctus er afsluttet (L. L. Sørensen).

Semiakvatiske og akvatiske tægers biologi, taxo-
nomi, evolution og biogeografi
En revision af de australske arter af underfamilier-
ne Trepobatinae og Rhagadotarsinae (Gerridae)
er afsluttet. Revisioner af de australske arter af ma-
rine Haloveliinae (Veliidae) og Hermatobatidae
er under forberedelse (med T. A. Weir, Canberra).
Et arbejde om evolutionen af kønsdimorfi hos fa-
milien Gerridae er afsluttet. To arbejder om mari-
ne tægers evolution og historiske biogeografi er
afsluttet (N. M. Andersen).

En sammenfattende fremstilling af Danmarks
akvatiske og semiakvatiske tægers udbredelse og
biologi er udarbejdet. Et Ph.D.-projekt omfatten-
de molekylær fylogeni (mitochondrielle gener
studeret ved PCR-amplifikation og sekventering
ved hjælp af Sanger-metoden) for gerride-slægter-
ne Gerris, Aquarius og Limnoporus, samt populati-
onsstruktur og geografiske populationsforskelle
hos Aquarius najas er påbegyndt (J. Damgaard).

Billers fylogeni, systematik og faunistik
Flere projekter omhandlende forskellige delgrup-
per af overfamilien Hydrophiloidea’s systematik og
fylogeni er afsluttet, bl.a. en status af familien Hy-
drochidaes to slægter med en diskussion af fyloge-
netisk vigtige karakterer, en synopsis og typerevisi-
on af de New Zealandske arter af Hydrophilidae-
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Sphaeridiinae, og en beskrivelse af den hidtil
ukendte larvetype af Hydrophilidae-Omicrini. Ka-
taloget (med udbredelsesangivelser på zootopo-
grafisk distriktsniveau) over Danmarks biller er af-
sluttet. Flere systematiske projekter (bl.a. beskrivel-
se af nye slægter, artsrevisioner af enkelte slægter)
vedrørende Hydrophiloidea er påbegyndt/ fortsat,
og et verdensartskatalog over Hydrophiloidea og
Hydraenidae er næsten afsluttet (M. Hansen).

Kortlægningen af smældere og pragtbiller i
Danmark er fortsat, med særligt henblik på de til
urørt skov knyttede arter. En revision af de pa-
læarktiske arter af smælderslægten Ampedus er vi-
dereført i samarbejde med udenlandske forskere
(O. Martin).

Årevingede insekters morfologi, fylogeni og syste-
matik
Et projekt med arbejdstitlen »Hymenopterernes
grundplan og basale diversifikation« er påbe-
gyndt. Projektet sigter på at tilvejebringe informa-
tion om så mange karaktersystemer som muligt,
tilvejebragt ved sammenlignende anatomiske un-
dersøgelser af blad- og træhvepse. En foreløbig fy-
logenetisk analyse baseret på hidtil kendte karak-
terer er afsluttet. En mindre undersøgelse af ana-
tomien omkring antennebaserne er udført; detal-
jerede studier af ovipositorapparatet er i gang (L.
Vilhelmsen, Ph.D.-projekt).

Tovingede insekters og loppers morfologi, fylo-
geni og systematik
En revision af Wiedemanns Anthomyiidae er af-
sluttet. En kritisk analyse og revideret fortolkning
af loppernes særdeles egenartede munddele er af-
sluttet. Større projekt med focus på hoved- og
thorax-anatomien (skelet/muskulatur) hos voks-
ne Diptera er fortsat. Formålet er at opnå ind-
gående forståelse af disse kropsregioners basale
arkitektur og væsentlige modifikationer inden for
denne artsrige insektorden med henblik på afkla-
ring af gruppens relation til andre endopterygo-
ter og dens basale fylogeni. Artikler er under ud-
arbejdelse vedrørende: (1) Dipterhovedets basale
anatomi; indeholder en revurdering og omfor-
tolkning af mange hævdvundne opfattelser. (2)
Stankelbenenes fylogeni baseret på sammenlig-
nende anatomiske undersøgelse af hoved- og tho-
rax anatomien hos en række udvalgte arter: fore-
løbige parsimonianalyser af et større karaktersæt
konfirmerer gruppens monofyli og indicerer, som
noget helt nyt, en basal dichotomi mellem slægten
Ula (ca. 12 arter) og alle resterende ca. 15.000 ar-
ter! (V. Michelsen).

En taxonomisk revision af australske stiletfluer
af Anabarhynchus-slægtsgruppen er fortsat (L.
Lyneborg).

Systematiske/fylogenetiske studier af basale
grupper af snylteflue-underfamilien Tachininae
er fortsat (S. Andersen).

Sommerfugles morfologi, fylogeni, systematik og
faunistik
Behandlingen af sommerfuglenes skelet- og mu-
skelanatomi til »Handbook of Zoology« er påbe-
gyndt. Morfologisk/fylogenetiske undersøgelser
over munddele hos sommerfugle-vårfluegrup-
pens basale repræsentanter er fortsat. En morfolo-
gisk undersøgelse af den primitive neopseustide-
slægt Nematocentropus er fortsat, og en morfologisk
undersøgelse (med E. S. Nielsen, Canberra) af en
meget ejendommelig, ubeskrevet repræsentant
for familien Heterobathmiidae er næsten afsluttet
(N. P. Kristensen).

Udarbejdelsen af oversigt over den gamle ver-
dens Eriocraniidae er fortsat (O. Karsholt og N. P.
Kristensen, med M. V. Kozlov, Turku). Den viden-
skabelige redaktion af »The Lepidoptera of Euro-
pe, A distributional checklist« er afsluttet; herun-
der er udarbejdet bidraget vedrørende familien
Gelechiidae samt flere mindre familier, til dels
sammen med andre specialister. Udarbejdelsen af
den årlige oversigt over nye og sjældne Microlepi-
doptera i Danmark er fortsat. Undersøgelsen over
natsommerfuglefaunaen i luftrummet over Zoolo-
gisk Museum (ved hjælp af lysfælde) er fortsat. Be-
arbejdelsen af Madeiras sommerjungle (med M.
Meyer, Luxemburg) er fortsat, og et arbejde om
Makaronesiens Scopariinae (med M. Nuss, Ber-
lin) er afsluttet. En håndbog over de europæiske
Teleiodini og Gelechiini (ca. 150 arter) er påbe-
gyndt (med P. Huemer, Innsbruck) (O. Karsholt).

Palæoentomologi
Inventeringen af insektfaunaen i det danske mo-
lér (øvre Palæocæne/nedre Eocæn) er fortsat, og
en populærvidenskabelig gennemgang af denne
fauna til »Naturens Verden« er afsluttet (N. M. An-
dersen, S. Andersen). En oversigt over fossile se-
miakvatiske tæger er næsten afsluttet, og en be-
skrivelse af »kæmpemyrer« (med Jes Rust, Göttin-
gen) er afsluttet (N. M. Andersen).

Bestemmelse og registrering af ravinsekter for
»Naturvidenskabeligt Center for Ravforskning« er
fortsat (S. Andersen).

Studier over insektrester fra sidste interglacial-
tid i Jameson Land (Grønland), og en senglacial
formation fra Nørre Lyngby (Vendsyssel) er fort-
sat. Insektrester i palæoeskimoiske kulturlag fra
bopladsen Nipisat (ved Sisimiut, Grønland) er ud-
ført (J. Böcher).

Regionale biodiversitetsmønstre
Forskningsmateriale er indsamlet med flere meto-
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der (herunder trækronegasning i Tanzania til pro-
jekt vedrørende afrikanske bjergregnskoves biodi-
versitetsmønstre, særligt belyst ved cikader (S.
McKamey).

Det store materiale af edderkopper (ca. 20.000
dyr) fra Hestehaven, Jylland er færdigsorteret, og
data-analysen af materialet, herunder estimering
af lokalitetens artstal, er påbegyndt (N. Scharff).

Arktisk entomofaunistik
Et udredningsarbejde for Grønlands Naturinsti-
tut, Nuuk, med udarbejdelse af rapport over
Grønlands biodiversitet (land- og ferskvandsled-
dyr) er udført (J. Böcher).

Generel historisk biogeografi
Analyser (med F. Ronquist, Uppsala) af historisk-
biogeografiske mønstre i den holarktiske region
og tilsvarende analyser vedrørende syd-temperere-
de områder (med O. Seberg, Botanisk Institut og
F. Ronquist er fortsat (H. Enghoff). 

Systematisk teori/metode
En metodologisk undersøgelse vedrørende fyloge-
netiske træer afsluttet (med J. Coddington, Wa-
shington DC)(N. Scharff).

Udstillingsafdelingen
I 1996 havde udstillingerne 131.348 besøgende,
hvoraf de 29.845 var skoleelever, som benyttede
Skoletjenestens undervisningstilbud.

Året har været præget af arbejdet med museets
bidrag til universitetets Kulturby 96 aktiviteter,
særudstillingen »Fabeldyr« (3. september – 1. sep-
tember 1997). Udstillingen viser fabeldyrene i den
Nordvesteuropæiske forestillingsverden fra kri-
stendommens indførelse til vore dage. Fra den tid-
lige middelalders bestiarier og kalkmalerier over
beretningerne fra renæssancens opdagelsesrejser
til vore dages udbredte tro på eksistensen af rum-
væsener viser den, hvordan fabeldyrene skubbes
fra de nære omgivelser til fjerne verdensdele og til
slut ud i rummet. Samtidig giver den en oversigt
over, og en kommentar til, naturvidenskabens ud-
vikling i 1000 år.

Til udstillingen har afdelingens konservatorer
fremstillet drage, grif, basilisk, havfruer og en-
hjørninger i fuld størrelse, afstøbt stævnen af et
vikingeskib fra Vikingeskibshallen i Roskilde og
lavet en model af en lindorm omkring en tidlig
romansk kirke. Danmarks Natur- og Lægeviden-
skabelige Bibliotek, Den Gamle By i Århus, Han-
dels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Kunstindu-
strimuseet, Orlogsmuseet, De astronomiske Sam-
linger i Rundetårn og Naturhistorisk Museum i
Basel har venligst udlånt en række genstande til
udstillingen. Jakob Stegelmann, Danmarks Radio,

TV 1, har sammensat en videofilm med udpluk af
film om rumvæsener, som vises på udstillingen
(E. Bering, B. Bindel, L. Bruun, B. Ekstrand, G.
Malling, M. Meinhold, K. W. Petersen, O. Høegh
Post).

Over sommeren vistes en mindre udstilling
»Den danske Ingolf-ekspedition 1895 og 1896«
med originalfotografier, præparater og publikatio-
ner fra ekspeditionen (T. Wolff, M. Meinhold).
Fra 14. oktober til 21. november vistes i samarbej-
de med Taiwans repræsentation i Danmark en fo-
toudstilling om Taiwans dyreliv og naturforvalt-
ning (L. Schack-Nielsen, K. W. Petersen). Som
sædvanlig vistes i december juleudstillingen »Nis-
sens Naturhistorie«, i år i en omarbejdet udgave
(M. Meinhold, O. Høegh Post, K. W. Petersen).

I forhallen har tre miniudstillinger fortalt om
forskellige sider af arbejdet på museet: »Dyrene i
Dyr« om nogle af de dyr, som har været omtalt i
museets populære tidsskrift »Dyr i natur og muse-
um« (O. Høegh Post, M. Meinhold, B. Bindel);
»Alle tiders skarv« om et Ph.D.-projekt over skar-
vens forekomst i Danmark gennem mere end
9000 år (L. Ljungar, J. Møhl); og »Grindehvalen –
Nordatlantiske gæst i danske farvande« i anled-
ning af den utilsigtede fangst af syv grindehvaler
ud for Skagen i September 1996 (C. Kinze, O. E.
Meyer, O. Høegh Post, J. Møhl).

Indførelsen af entré til udstillingerne har åbnet
mulighed for at gennemføre en række tiltrængte
fornyelser, bl.a. af informationsområdet og kio-
sken (V. Boye, K. W. Petersen), ligesom der er an-
skaffet nye gulv- og vægmontrer til særudstillings-
brug. Arbejdet med fornyelsen af afsnittet »Byens
Dyreliv« er fortsat (M. Meinhold, B. Bindel, K. W.
Petersen), og der er indledt en ombygning af en
del af »Skoven« (K. W. Petersen, O. Høegh Post).
Derimod har arbejdet med jaguardioramaet i »Fra
Pol til Pol« ligget stille på grund af arbejdet med
særudstillingen og nødvendigt arbejde med udlån
og med behandling af indkomne dyr.

Planlægning og forarbejde til en kommende
særudstilling om Øresundsregionens naturhisto-
rie er indledt i et samarbejde med Botanisk Muse-
um, Geologisk Museum, Malmø Naturmuseum og
Geografisk Institut (O. E. Meyer).

Skoletjenesten
Skoletjenestens beslutning i 1995 om at satse på
kvalitet fremfor kvantitet ved at nedskære antallet
af undervisningsoplæg, så der bliver bedre tid til
det enkelte oplæg, viste sig at fungere godt i prak-
sis. Undervisningen er nu omgærdet af meget
mere ro end tidligere, så børnene bedre kan kon-
centrere sig. En spørgeskemaundersøgelse blandt
lærerne i efteråret 1996 viste, at der er meget stor
tilfredshed med skoletjenestens undervisning – at
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man får det man forventer, at niveauet er passen-
de, at undervisningsformen fungerer godt m.v.

Undervisningen har været præget af særudstil-
lingen om fabeldyr på den måde, at mange klasser
har taget mod tilbuddet om undervisningsoplæg i
emnet. Undervisningen har dermed været mere
præget af kulturhistorie end sædvanligt, en ny og
spændende indfaldsvinkel for medarbejderne. I
forbindelse med undervisningen udgav skoletje-
nesten en folder, som giver børn og lærere mulig-
hed for at arbejde videre med fabeldyr ved at fore-
tage en byvandring i København.

I maj havde skoletjenestens medarbejdere en
fælles weekend på Rågø, hvor der foruden gavn-
ligt socialt samvær var mulighed for at deltage i
feltarbejde med fugle. 

For nogle år siden producerede skoletjenesten i
samarbejde med landsforeningen Frie Børneha-
ver og Fritidshjem en vandreudstilling om miljø.
Udstillingen har turneret land og rige rundt og
var efterhånden nedslidt. Derfor blev der i 1996
foretaget en renovering af udstillingen, så den at-
ter kan cirkulere blandt landets børnehaver.

FDB’s Skolekontakt bad først på året skoletjene-
sten om gode idéer til naturaktiviteter i forbindel-
se med et stort anlagt undervisningsmateriale om
økologi. I forbindelse med dette fik skoletjenesten
en god reklame for sit arbejde både ved udsendel-
se af en flot beskrivelse af skoletjenestens arbejde,
som blev sendt til at hav af skoler og gennem bog-
messen i Forum, hvor skoletjenesten var repræ-
senteret på FDB’s stand.

I forbindelse med, at der er kommet fri praktik-
periode på seminarierne, oplever skoletjenesten,
at flere og flere seminariestuderende henvender
sig for at få praktikperiode i skoletjenesten. Det er
en glædelig udvikling, idet der her er mulighed
for indgående at fortælle om skoletjenestens ar-
bejde til kommende lærere. Men i øvrigt bliver
der oftere og oftere spurgt om foredrag og under-
visning, der afspejler skoletjenestens arbejde. Fo-
respørgslerne kommer fra forskellige typer af se-
minarier, efteruddannelse af biologer, amtscentra-
ler m.v.
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the wild. Le Gerfaut 82, s. 51-61, 1993.

Poulsen B.O.: Structure, dynamics, home-range
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in Ecuador. Journal of Tropical Ecology 12, s.
333-343, 1996.

–: Fuglediversitet og feltarbejde i Ecuadors Andes
– et tværfagligt samarbejde. Dyr i natur og mu-
seum 1, s. 24-28, København 1996.

–: Species composition, function and home-range
of mixed- species bird flocks in a primary cloud

forest in Ecuador. Bulletin of the British Or-
nithologist Club 116, s. 67-74, Dorchester, Dor-
set, England 1996.

Rasmussen E.: Nyt om den amerikanske knivmus-
ling, Ensis americanus Gould 1870 (=E. directus
Conrad) i danske farvande. Flora og Fauna 101
(2), s. 53-60, Danmark 1996.

Rasmussen J.B.: Maxillary Tooth Number in the
African Tree-snakes Genus Dipsadoboa. Jour.
Herpetol. 30, s. 297-300, Athens 1996.

–: Afrikanske slanger (9): Naja pallida. Nord.Her-
pet.Foren. 39, s. 117-120, København 1996.

Rydell J., Baagøe H.J.: Bats and street lamps. BATS
– BAT Conservation International vol. 14, nr. 4,
s. 10-13, Austin, Texas 1996.

S.: (Uden titel) – Pp.276-277 i Comments on the
proposed suppression for nomenclatural pur-
poses of S. D. Kaicher’s Card Cataloque of
World Wide Shells 1973-1992. Bulletin of Zoo-
logical Nomenclature 53 (4), s. 273-277, Lon-
don 1996.

Tendal O.S.: Bægerkorallen – ny koral for Damark
og Færøerne. Dyr i Natur og Museum Nr. 2, s.
28-31, København 1996.

–: Synoptic checklist and bibliography of the xe-
nophyophora (Protista), with a Zoogeographi-
cal survey at the group. Galathea Report 17, s.
79-101, København 1996.

–: BIOFAR 2: Dyrelivet på det lave vand omkring
Færøerne. Dyr i Natur og Museum Nr. 2, s. 24,
1996.

Wolff T.: Runde begivenheder i glimt. i: Naturka-
lenderen 1997, N. Blædel, B. Jørgensen, s. 249-
256, København 1996.

–: The Atlantic Deep Sea: Exploration and animal
life. Anmeldelse af R. Ellis: Deep Atlantic. Life,
Death and Expliration in the Abyss. Deep-Sea
Newsletter 25, s. 26-27, København 1996.

–: I hundredåret for professor Spärck. Dyr i natur
og museum 2, s. 1-6, København 1996.

–: Dybhavets biologi. Desuden biografier, artikler
om krebsdyr m.m. i: Den Store Danske Encyklo-
pædi, s. 301-303, København 1996.

–: Bøje Benzon – museets mæcen. Dyr i natur og
museum 1, s. 2-5, København 1996.

–: Zoologisk Museum gennem 350 år. Naturligvis.
Naturvidenskab ved Københavns Universitet, s.
45-47, København 1996.

–: Livet på bunden. (Ingolf-ekspeditionen). Ber-
lingske Tidende 21.5., s. København 1995.

–: Ingolf-ekspeditionen for 100 år siden. Den
første danske udforskning af dybhavet. Dyr i na-
tur og museum 2, s. 8-13, København 1995.

–: Hundredeåret for Ingolf-ekspeditionen – den
første danske udforskning af dybhavet. Natu-
rens Verden 11-12, s. 409-429, København 1995.

–: Carlsbergfondets Dana-ekspedition 1928-30.
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Forudsætninger, gennemførelse og væsentlige
resultater (8. danske Havforksermøde Odense,
25-27.1.94). Institutpublikation 1995, s. 185-
204.

–: The Danish Ingolf Deep-Sea Expedition 1895-
96: Purpose, implementation and major results.

Abstr. 1st Nordic Marine Sciences Meeting,
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1995.
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København 1995.
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Botanik

Botanisk Institut

Botanisk Institut blev oprettet pr. 1. januar 1993
ved fusion af de tidligere institutter: Botanisk La-
boratorium, Institut for Sporeplanter og Institut
for Økologisk Botanik. Instituttet består p.t. af tre
delvis autonome afdelinger: Afdelingen for Alger
og Svampe, Botanisk Laboratorium og Økologisk
Afdeling.

Instituttets virksomhed er beskrevet af de re-
spektive afdelingers beretninger.

Afdelingen for Alger og Svampe

Forskningsvirksomhed:
Afdelingen forsker i alger og svampe og visse hete-
rotrofe flagellater. Forskningsprojekterne dækker
taksonomi, evolution, biogeografi, fysiologi, popu-
lationsbiologi, økologi og økotoksikologi.

Efter etableringen af DNA-laboratoriet er der
lagt forøget vægt på molekylære teknikker, hvilket
også er kommet til udtryk i nylige stillingsbesæt-
telser.

Algelaboratoriet
Laboratoriets forskning kan grupperes i tre ho-
vedtemaer.

1. Planktonalger.
2. Benthiske alger.
3. Skandinavisk Kulturcenter for Alger og Pro-

tozoer.

1. Plankton

1.1 Gulalger
Der er hovedsagelig arbejdet med emner inden
for gulalgernes biogeografi. EM-undersøgelser af
prøver fra NV-Grønland er afsluttet og under-
søgelser af prøver fra NØ-Grønland er påbegyndt
(J. Kristiansen sammen med L. Wilken). Der er fo-
retaget yderligere undersøgelser over gulalgernes
globale udbredelse: Brasilien (JK sammen med M.
Menezes, Rio de Janeiro), Bulgarien (JK sammen
med M. Stoyneva, Sofia) og Ålandsøerne (JK sam-
men med P. Hansen). Bearbejdelsen af Ildlandets
gulalgeflora til Flora Criptogamica de Tierra del
Fuego (JK sammen med S. Vigna, Buenos Aires)
er ved at være fuldført.

Der er påbegyndt studier over Azorernes fersk-
vandsfytoplankton (P. Hansen).

1.2 Rekylalger
Undersøgelser af ultrastrukturen af Chroomonas-
art fra Ikkafjorden, SV Grønland er fortsat (J. Kri-
stiansen & Aa. Kristiansen).

1.3 Nanoplankton i polare havområder
Undersøgelser af de polare havområders (åbent-
vandssamfund og havis) biodiversitet er fortsat
(H. A. Thomsen), og i forbindelse med projektet,
Pelagic Ecology and Carbon Flow through the
Lower Trophic Levels in West Greenland Marine
Waters, er der foretaget indsamlinger ved Arktisk
Station i perioden 15/4-5/5.

1.4 Nanoplankton i tropiske havområder
Afdelingen deltager i det DANIDA-finansierede
multidisciplinære projekt: Pelagic Andaman Sea
Community Structure, Function and Productivity
with Particular Emphasis on an Assessment of Po-
tential Fisheries Resources. Projektet har til for-
mål at redegøre for den kvalitative og kvantitative
sammensætning af marint nanoplankton i Anda-
manerhavet med særligt henblik på haptophyceer
og coccolitophoraceer (H. A. Thomsen, J. B.
Østergaard og Ø. Moestrup).

1.5 Ultrastruktur, fylogeni og taksonomi 
Underbygningen af teorien om algegruppernes
opståen og fylogeni er fortsat et væsentligt forsk-
ningsområde på afdelingen. Flagelapparatet hos
to Chrysochromulina-arter er blevet undersøgt (Ø.
Moestrup sammen med W. Eikrem, Oslo), og der
er igangværende undersøgelser af flagelapparatet
hos en række andre arter af sammen slægt (ØM
sammen med M. Ø. Jensen). DNA-sekvenseringen
af Chrysochromulina og Prymnesium er påbegyndt
(ØM og M. Ø. Jensen sammen med N. Daug-
bjerg).

Detaljerede undersøgelser af flagelapparatet af
prasinophyceen Cymbomonas tetramitiformis har
yderligere sandsynliggjort, at forfædrene til grøn-
algerne var protozoer, som har optaget blågrøn-
alger og transformeret disse til kloroplaster (Ø.
Moestrup sammen med T. Hori og I. Inouye, Tsu-
kuba, Japan).

En monografi omfattende danske arter af den
marine, planktoniske kiselalgeslægt Chaetoceros er
færdiggjort (K. G. Jensen).

Taksonomi hos Pediastrum baseret på lysmikro-
skopiske og scanningelektronmikroskopiske studi-
er af vægskulptur fortsættes (H. Nielsen).

1.6 Furealger
Undersøgelser af thecate ferskvandsfurealgers fø-
deoptagelse har vist, at disse sandsynligvis ikke er
mixotrofe i modsætning til deres marine slægtnin-
ge. De indgår derfor på anden måde i fødekæder-
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ne end deres slægtninge i havet (A. Calado sam-
men med Ø. Moestrup). 

Afgrænsningen mellem slægterne Gymnodinium
og Gyrodinium er problematisk. Der foregår under-
søgelser af finstrukturen af flagelapparatet hos ty-
pearterne for slægterne. De foreløbige under-
søgelser viser markante forskelle, og de finstruktu-
relle undersøgelser vil senere blive suppleret med
molekylærbiologiske data (G. Hansen, N. Daug-
bjerg, Ø. Moestrup).

Der er foretaget undersøgelser af korrelationen
mellem salinitetsændringer og ændringer i flora-
en af dinoflagellatcyster, samt undersøgelser af
miljøfaktorers indflydelse på cystedannelsen, spe-
cielt temperaturens effekt på encystering og excys-
tering hos Gymnodinium catenatum. Der er des-
uden foretaget sammenligninger mellem forskel-
lige stammer af Gymnodinium catenatum ved hjælp
af toxinanalyse (HPLC), rRNA sekvenser og isozy-
mer for at teste teorier om spredning af giftige ar-
ter via cystestadiet (M. Ellegaard sammen med Os-
hima, Sendai, Japan).

1.7 Toksiske planktonalger
Planktonalgers toksicitet er et vigtigt forsknings-
område på afdelingen. Der er for en femårig peri-
ode etableret et internationalt center for toksiske
alger i tilknytning til afdelingen. Centeret er spon-
soreret af International Oceanographic Commis-
sion, Danida, Københavns Universitet, Fiskerimi-
nisteriet samt Danmarks Miljøundersøgelser. Der
er ligeledes anskaffet HPLC-udstyr, således at der
kan gennemføres en kvalitativ og kvantitativ be-
skrivelse af toksinindholdet i naturlige opblom-
stringer af blågrønalger fra danske ferskvandsom-
råder samt i kulturer fra enkelte arter, som er iso-
leret herfra (P. Henriksen).

Arter af den potentielt toksiske marine slægt
Chrysochromulina, stilkalge, studeres kvantitativt og
kvalitativt i samarbejde med samtlige danske am-
ter (M. Ø. Jensen).

Der arbejdes med genetisk karakteristik af
Prymnesium-arter fra tempererede og tropiske om-
råder. Denne slægt er mange steder i verden en af
de mest skadelige marine flagellater. En klon fra
Thailand har vist sig at være ugiftig. Om dette be-
tyder, at tropiske kloner af denne art generelt er
ugiftige planlægges undersøgt, idet dette vil være
af betydning for akvakultur i disse områder (N.
Daugbjerg, Ø. Moestrup).

1.8 Fylogeni og evolution hos heterokonte alger
Der er anvendt nukleotidsekvenser fra kloroplast-
og kernekodede gener. Disse danner udgangs-
punkt for slægtskabsanalyser af rbcL og 18S
rDNA. De molekylærbiologiske data kombineres
med ultrastrukturelle og biokemiske karakterer.

Der fokuseres på Synurophyceae, Chrysophyceae
og Raphidophyceae (N. Daugbjerg).

2. Benthos

2.1 Autøkologi
Der er foretaget autøkologiske studier af brunal-
ger med hovedudbredelse i varmt tempererede
havområder. Der er foretaget sammenlignende
studier af vækst og reproduktion hos Kuckuckia
spinosa fra Cape Cod, USA; Villefranche sur Mer,
Frankrig; Bergen, Norge. Giraudia sphacelarioides
fra Danmark er sammenlignet med klon fra Lan-
zarote. Begge studier viser, at temperaturøkotyper
er almindeligt forekommende (Aa. Kristiansen og
P. M. Pedersen).

2.2 Arktiske havalger
I forbindelse med Ikka-projektet er der blevet fo-
retaget undersøgelser af den sublittorale vegeta-
tion i den øvrige del af Ikka-fjorden, SV Grønland,
til sammenligning med vegetationen på de unikke
ikaitsøjler (Aa. Kristiansen sammen med L. Dü-
wel). 

Studiet af en række enalgekulturer fra Baffin Is-
land og Grønland er fortsat, og det har vist sig, at
nogle højarktiske arter har en for brunalger sær-
præget form for reproduktion (P. M. Pedersen i
samarbejde med R. T. Wilce, Amherst, USA).

2.3 Brunalgers fylogeni og taksonomi
I forbindelse med studium af brunalgernes fylo-
geni undersøges relationerne mellem en række
slægter indenfor Ectocarpales, Scytosiphonales og
Tilopteridales ved hjælp af rbcL og Rubisco spacer
sekvenser. De molekylærbiologiske data kombine-
res med morfologiske data (B. L. Siemer sammen
med P. M. Pedersen; desuden J. Olsen og W. Stam,
Groningen). Brunalgernes stamform søges blandt
marine gulalger og blandt gulgrønalger (B. L. Sie-
mer sammen med N. Daugbjerg).

Typematerialet af slægten Microspongium er ble-
vet undersøgt i Kiel, og en revision af slægten Feld-
mannia er påbegyndt (P. M. Pedersen).

2.4 Kalkinkrusterede rødalger
Der gennemføres en revision af de kalkinkrustere-
de rødalger i danske farvande med det formål at
lave en taksonomisk revision og udarbejde en mo-
nografi over de arter, som ikke er reviderede med
moderne metoder. Arternes udbredelse under-
søges i forhold til den faldende saltholdighed i de
danske farvande (S. Wegeberg).

3. Skandinavisk Algekultursamling
Algekultursamlingen har overtaget afdøde dr.
scient. hc. Tyge Christensens kulturer, primært af
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slægten Vaucheria. Ligeledes er der modtaget en
række kulturer af kiselalgeslægten Chaetoceros fra
cand. scient. Karin G. Jensen. Mange af disse dan-
ner basis for ovennævnte monografi om Chaetoce-
ros i danske farvande.

Algekultursamlingen har i 1996 leveret kulturer
til forsknings- og undervisningsbrug såvel i ind-
som udland.

Svampelaboratoriet
Laboratoriets forskning kan grupperes i seks ho-
vedpunkter:

1. Taksonomi hos Ascomyceter.
2. Molekylær økologi og fylogeni.
3. Anthraquinoner – HPLC-analyser.
4. Arbuskulær mykorrhiza.
5. Kompostering.
6. Mikrobielle belægninger på grannåle.

1. Ascomyceter

1.1 Arktiske og subarktiske discomyceter
Der er foretaget supplerende indsamlinger af
operculate discomyceter i Denali National Park,
omkring Fairbanks, omkring Toolik Field Station,
nord for Brooks Range og ved Prudhoe Bay, Alas-
ka (H. Dissing).

1.2 Kernesvampe
Der arbejdes fortsat med studiet af tropiske kerne-
svampe (Xylariaceae), og en del projekter er nu
næsten færdiggjorte. Slægten Nemania i Skandi-
navien studeres af T. Læssøe i samarbejde med A.
Granmo, Tromsø, og det er lykkedes at få de fleste
danske arter i kultur. Et nyt projekt vedrørende
kernesvampe på plantemateriale fra palmer er
indledt i samarbejde med K. Hyde, Hong Kong.

1.3 Laver
Den taksonomiske bearbejdelse af lavslægten Cal-
oplaca i arktiske og antarktiske egne er fortsat.

Der er beskrevet en ny art fra Washington State,
USA (U. Søchting).

2. Molekylær økologi og fylogeni

2.1 Molekylær økologi
Der gennemføres populationsgenetiske under-
søgelser af arbuskulære mykorrhizasvampe og
jordbundne penicilliner, og der udvikles PCR-ba-
serede metoder til identifikation af polymorfe loci
som genetiske markører på populationsniveau.
Arbejdet er finansieret af Erhvervsfremmestyrel-
sen indenfor Center for Identifikation og Karakte-
risering af Skimmelsvampe. (S. Banke, S. Rosen-
dal og J. W. Taylor).

2.2 Molekylær fylogeni
Der anvendes ribosomale og kodende gener til
undersøgelse af fylogeni hos svampe tilhørende
Penicillium, Entomophthorales, Oomycetes og
Glomales (R. Kjøller, A.-B. Petersen, S. Rosendal
og J. W. Taylor).

Fortsatte studier af eumycota og eukaryote data-
sæt ved hjælp af parsimoni, »neighbor joining« og
»maximum likelihood«. Desuden foretages der sy-
stematiske studier af Aphyllophorales på bag-
grund af DNA-ekstraktion, PCR-amplifikation og
DNA-sekvensering (A. Gargas).

2.3 Fylogeni indenfor Teloschistales
Projektet, der startede i 1995, er fortsat. Der er fo-
retaget en fylogenetisk analyse på grundlag af
rDNA (18S) i samarbejde med F. Lutzoni, Chi-
cago, USA. Arbejdet fortsættes i samarbejde med
kolleger fra Lund og Kiev med henblik på revision
af taxonomien og udarbejdelse af fylogeni for en
række nye slægter indenfor Teloschistaceae (U.
Søchting).

3. Anthraquinoner i lichener
Arbejdet med analyse af anthraquinoners fore-
komst indenfor Teloschistales ved hjælp af HPLC
er fortsat, idet der er defineret en række kemosyn-
dromer, hvis forekomst indenfor de enkelte slæg-
ter, artsgrupper og arter er kortlagt. Analysearbej-
det fortsættes i samarbejde med en række uden-
landske kolleger i Sverige og USA (U. Søchting).

4. Arbuskulær mykorrhiza
Pesticidernes effekt på mykorrhizasvampenes me-
tabolisme undersøges sammen med betydningen
for planternes resistens mod jordbårne plantesyg-
domme. Arbejdet er finansieret af den tværmini-
sterielle forskningsindsats vedrørende pesticider
(R. Kjøller, L. Bødker, S. Rosendahl).

Undersøgelser af mikrofloraen i jorden på to
danske indlandsheder er gennemført. Undersø-
gelserne omfatter især sammensætningen af de sa-
profytiske svampe i tørvelaget samt koloniserings-
graden af lyngmykorrhiza i rødderne af hedelyng.
Projektet er en del af samarbejdsprojektet
HEATH under Center for Terrestrisk Økosystem-
forskning under Det Strategiske Miljøforsknings-
program (M. Johansson).

5. Kompost

5.1 Kompostering
Et forskningsrådsfinansieret kompostprojekt vi-
dereføres i samarbejde med Forskningscenter År-
slev, Afd. for Prydplanter, Forskningscenter Fou-
lum, Afd. for Plantevækstfaktorer, Statens Husdyr-
brugsforsøg, Forskningscenter Bygholm og Bioke-
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misk Institut, Odense Universitet. Projektets for-
mål er at tilvejebringe et nyt dyrkningsmedium.
Svampenes succession og funktion under kompo-
stering af elefantgræs undersøges (U. Søchting og
M. Klamer).

5.2 Termofile svampe i kompost
Der er indledt samarbejde med W. Gams, CBS,
Holland, om identifikation af svampe i kompostsy-
stem og påbegyndt udarbejdelse af checkliste og
nøgle til alle kendte termofile svampe i samarbej-
de med R. Samson, CBS, Holland (M. Klamer).

5.3 Mikrobiel biomasse 
Der er påbegyndt bestemmelse af mikrobiel bio-
masse i kompost ved hjælp af »phospholipid fatty
acid« (PLFA) analyser i samarbejde med E. Bååth,
Lund (M. Klamer).

6.1 Mikrobielle belægninger på grannåle
Arbejdet ned den mikrobielle succession på gran-
nåle er afsluttet bl.a. med beskrivelsen af en ny,
vidt udbredt svampeslægt (U. Søchting).

Redaktion af tidsskrifter m.m.:
H. Dissing er fagkonsulent (svampe) ved Den Sto-
re Danske Encyklopædi og sektionsredaktør for
mykologi ved Nordic Journal of Botany.

J. Kristiansen er sektionsredaktør for fykologi
ved Nordic Journal of Botany, medlem af edito-
rial board for Algological Studies og af advisory
board for Archiv für Protistenkunde; redaktør af
Biogeography of Freshwater Algae og medredak-
tør ved Encyclopedia of Algal Genera og Pro-
ceedings from Fourth International Chrysophyte
Symposium samt af Proceedings of Tenth IAP
Workshop.

T. Læssøe er medlem af editorial board for
Mycological Research; er ligeledes medredaktør
for Fungi of Northern Europe.

H. Nielsen er fagkonsulent (alger) ved Den Sto-
re Danske Encyklopædi.

Ø. Moestrup er redaktør af Phycologia, Journal
of the International Phycological Society, medlem
af editorial board for European Journal of Phyco-
logy og European Journal of Protistology samt
medredaktør af Encyclopedia of Algal Genera. As-
sociate editor, Proceedings from ISEP-11, Köln
1996 (International Society of Evolutionary Proti-
stology).

S. Rosendahl er medredaktør på Mycorrhiza. 
U. Søchting er medlem af the Nordic Lichen

Flora Executive Committee, der redigerer en nor-
disk lavflora i seks bind.

Afdelingens medarbejdere er »referees« for en
række internationale tidsskrifter.

Formidlende virksomhed:
En række medarbejdere er forfattere til Den Store
Danske Encyklopædi: H. Dissing, Aa. Kristiansen,
J. Kristiansen, Ø. Moestrup, H. Nielsen, P. M. Pe-
dersen, U. Søchting og H. A. Thomsen.

U. Søchting har udarbejdet artikel om laver
som biomonitorer til Naturligvis 96, som har resul-
teret i bred omtale i dagspressen.

T. Læssøe var medarrangør af offentlig svampe-
udstilling på Kristiansminde, Sorø. 300 personer
besøgte udstillingen, som også blev omtalt i dags-
pressen. Samarbejder med forlaget Dorling Kin-
dersley vedrørende udgivelse af populære svampe-
bøger. Ekskursionsleder for foreningen NOA.

Ikkagruppens TV-program (DR1 og DR2): For-
kalkede nordboer og flydende bjerge. (Aa. Kristi-
ansen). Aa. Kristiansen har desuden holdt fore-
drag om Ikka-projektet i Naturhistorisk Forening,
7/3, samt ved Institut für Polarökologie, Kiel,
25/11, sammen med den øvrige Ikka-gruppe.

P. Henriksen har deltaget i Studie 2000 i radio-
en. 

Kongresdeltagelse, gæsteforelæsninger, ekspedi-
tionsdeltagelse m.v.:
H. Dissing var inviteret som gæst ved 100 års jubi-
læet i British Mycological Society, Huddersfield,
september.

M. Ellegaard deltog i 9th International Palyno-
logical Congress, Houston, USA, juni, og har op-
holdt sig på Woods Hole Oceanographic Instituti-
on, Woods Hole, USA, i tre måneder.

A. Gargas deltog i 3rd Symposium International
Association for Lichenology, Salzburg, 1/9 – 7/9,
som inviteret foredragsholder. Har desuden holdt
gæsteforelæsninger ved Department of Plant Pa-
thology, University of Kentucky, Lexington, USA
og på NOVO Nordisk, København.

P. Hansen indsamlede ferskvandsfytoplankton
på Azorerne i april-maj.

P. Henriksen opholdt sig på Wright State Uni-
versity, Ohio, i februar-marts.

M. Johansson deltog i workshop Mineral
Cycling and Air Pollution Fluxes in Reforested
Heathland, 26/8 – 28/8, i Ulfborg, samt i HEATH
statusmøder i Århus, 9/9, og Risø, 22/10 – 23/10.
M. Klamer deltog i symposiet Substrate Use Tests
for Characterization of Microbial Communities in
Terrestrial Ecosystems, Innsbruck, 16/10 – 19/10.
Aa. Kristiansen og M. Ø. Jensen deltog i 9. Danske
Havforskermøde på DTU, 16/1 – 18/1.

Aa. Kristiansen og P. M. Pedersen deltog i 2nd
Symposium Fauna and Flora of the Atlantic Is-
lands, Las Palmas, Gran Canaria, 12/2 – 16/2.

Aa. Kristiansen, P. M. Pedersen, B. L. Siemer og
S. Wegeberg deltog i 9. Hansemøde, Rostock,
Tyskland, 6/9.
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Aa. Kristiansen og L. Düwel deltog i multidisci-
plinær ekspedition til Ikka-fjorden, SV Grønland,
for at fortsætte studierne af ikaitsøjlernes dannel-
se og deres plante- og dyreliv, juli-august.

J. Kristiansen deltog i Tenth Workshop of the
International Association for Phytoplankton Taxo-
nomy and Ecology, Granada, Spanien, 21/6 –
29/6. Har desuden afholdt gæsteforelæsning ved
Aristoteles universitetet i Thessaloniki, Græken-
land, 20/3.

T. Læssøe deltog som »distinguished foreign
guest« ved British Mycological Society Centenary
Spring Foray, Heresford, England, 31/3 – 7/4.
Deltog desuden i A Centenary of Mycology, Shef-
field, 9/4 – 12/4 og var gæst ved universitet i
Gent, Belgien, 9/5 – 12/5, for at initiere forsk-
ningssamarbejde. Deltog desuden i Nordisk Myko-
logisk Kongres, Finland, 26/8 – 31/8 og i svam-
peworkshop i Christiansfeld, 26/9 – 3/10.

Ø. Moestrup deltog i 11th Congress of the In-
ternational Society of Evolutionary Protistology,
Köln, 8/8 – 13/8 og holdt desuden gæstefore-
læsning ved universitetet i Zürich, Schweiz.

Ø. Moestrup, J. Kristiansen, N. Daugbjerg, B. L.
Siemer og S. Wegeberg deltog i 1st European
Phycological Congress, Köln, 11/8 – 18/8.

S. Rosendahl deltog i COST 8.21 møder: The
Functioning of MF in Natural Ecosystems, Canter-
bury, England, og i Transport and Metabolism in
Arbuscular Mycorrhizas. Risø, 28/11 – 30/11. Del-
tog desuden i 1st International Conference on
Mycorrhiza (ICOM), Berkeley, California, 5/8 –
9/8.

U. Søchting har besøgt University of Fairbanks,
Alaska, samt udført feltarbejde i Brooks Range,
Alaska. Har desuden deltaget i 3rd Symposium In-
ternational Association for Lichenology, Salzburg,
1/9 – 7/9, som inviteret foredragsholder.

H. A. Thomsen og G. Hansen deltog i Phycolog-
ical Society of America 50. Anniversary Meeting,
Santa Cruz, California, 14/7 – 19/7.

J. B. Østergaard har deltaget i togter i Andama-
nerhavet i februar-marts og august-september.

S. Wegeberg har besøgt Botaniska Museum i
Uppsala.

Længerevarende gæsteophold:
Antonio Calado, Universitetet i Aveiro, Portugal,
hele året.

Dr. Olga Gavrilova, St. Petersborg Universitet,
Rusland, 27/10 – 29/12.

Dr. Ernestas Kutorga, Universitetet i Vilneus,
Lithauen, maj-juni.

Professor John W. Taylor, Department of Bota-
ny, University of California, Berkeley, var gæste-
professor ved afdelingen indtil 1/8.

Kollegiale hverv:
H. Dissing er medlem af bestyrelsen for universite-
tets feltstation i Sorø Sønderskov.

Aa. Kristiansen er formand for ekskursionsud-
valget ved Botanisk Institut.

J. Kristiansen er medlem af bestyrelsen for Jape-
tus Steenstrup Legat.

T. Læssøe er medlem af sikkerhedsudvalget ved
Botanisk Institut.

Ø. Moestrup er præsident for International So-
ciety of Evolutionary Protistology 1996-1998. Er
desuden medlem af organisationskomiteerne for
VIIIth International Conference on Harmful Al-
gae, Vigo, Spanien, 25/7 – 29/7,1997, 6th Inter-
national Phycological Congress, Leiden, Holland,
9/8 – 16/8,1997, 2nd European Phycological
Congress, Italien, 1999, samt 9th International
Phycological Congress, Saloniki, Grækenland,
2000. Evaluator for PRAXIS XII programmet
(EU).

H. Nielsen er repræsentant for Det naturviden-
skabelige Fakultet i KUs stipendiebestyrelse.

P. M. Pedersen er afdelingsleder ved Afdeling
for Alger og Svampe og medlem af Botanisk Insti-
tuts bestyrelse. Er medlem af Det naturvidenskabe-
lige Fakultets internationale udvalg og mentor ved
Botanisk Institut. Er desuden formand for Dansk
Botanisk Forening og medlem af naturfagligt ud-
valg, Danmarks Naturfredningsforening. Er dansk
repræsentant i styringsgruppen for COST 49.

S. Rosendahl er dansk repræsentant i COST
8.21 samt koordinator for arbejdsgruppen ved-
rørende arbuskulære mykorrhizasvampes diversi-
tet og fylogeni. Er desuden medlem af kultursam-
lingen BEG (Bank of European Glomales) herun-
der ansvarlig for BEG Expert System. Medlem af
Botanisk Instituts Ph.D.-udvalg.

U. Søchting er medlem af afdelingsbestyrelsen
for Afdeling for Alger og Svampe. Er desuden
medlem af bestyrelsen for Center for Luftforure-
ningsprocesser og Modeller samt Center for Ter-
restrisk Økosystemforskning, begge under det
Strategiske Miljøforskningsprogram. Medlem af
Strødamudvalget. 

H. A. Thomsen er Institutleder ved Botanisk In-
stitut og botanisk medlem af bestyrelsen for Ark-
tisk Station, Godhavn.

S. Wegeberg er medlem af Ph.D.-studienævnet
og det centrale Ph.D.-udvalg. 

Ph.D. -afhandlinger: 
Havskum, Harry: Ecological importance of phago-

trophic, pigmented flagellates (mixotrophs) in
marine plankton.

Jensen, Anne Mette Dahl: Biochemical characteri-
zation of endophytic fungi, using Cryptosporiop-
sis species as model organisms.
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Kandidater:
Bangsholt, Jan: Årstidsvariation i kvælstofindhold,
fosforindhold og biomasse samt forekomst af
blærer og fordeling af han- og hunplanter hos Fu-
cus vesiculosus L. på to danske lokaliteter.

Damsø, Liane: Undersøgelse af toksiske blågrø-
nalger i danske drikkevandssøer og vandværker
samt et litteraturstudie.

Gedde, Dorte: Floristisk undersøgelse af kiselal-
ger tilhørende underklasserne Coscinodiscophyci-
dae og Thalassiosirophycidae indsamlet i farvan-
det ud for Phuket (Thailand) – et studium baseret
på lys- og elektronmikroskopiske observationer.

Jensen, Bitta: Ektomykorrhiza-svampes økologi
og identifikation.

Johansen, Jens Efsen: Bakterier på marine, ben-
tiske makroalger i danske farvande.

Lembke Eva og Lise Seerup: Akvatiske Hypho-
myceter i Danmark.

Nielsen, Jock: Isozymmarkører for Paxillus invo-
lutus mykorrhiza på Picea abies – evidens for eksi-
stens af genetisk forskellige værtsspecifikke under-
grupper.

Slivsgaard, Rikke: Makroalger i New Zealand –
en fytogeografisk opdeling af den sydlige vestkyst.

Sørensen. Dorte Vest: Isozymvariation hos Sapro-
legnia parasitica og nært beslægtede arter.

Ziener, Jaqueline: Store Gribsøs forsuringshisto-
rie – rekonstrueret på baggrund af søens fossile ki-
selalgeflora.

Botanisk Laboratorium

Forskningsaktiviteter: 
Laboratoriets forskning omfatter taksonomi,
struktur, evolution og udbredelse af de højere
planter (inklusive mosserne). Emnerne kan grup-
peres i 3 hovedgrupper:

1. Klassisk taksonomi, floristisk og plantegeo-
grafi.

2. Evolution og fylogeni.
3. Struktur og funktion.

1. Inden for den klassiske taksonomi, floristisk og
plantegeografi arbejdes både med skandinaviske
og mediterrane planter.

1.1 Den danske flora
Atlas Flora Danica: Som projektleder og inventør
for Atlas Flora Danica har P. Hartvig arbejdet me-
get med redigering af indkomne rapporter, feltar-
bejde, identifikation af belæg, samt udarbejdelse
af bestemmelsesnøgler til vanskelige danske plan-
tegrupper.

1.2 Den nordiske flora 
Flora Nordica: Manuskripter til bd. 1 er fortsat

blevet gransket og ajourført med oplysninger i
Flora Danica-basen, som nu er den vigtigste kilde
til data om den aktuelle forekomst af danske kar-
planter (P. Hartvig).

1.3 Fennoskandiske levermosser og hornkapsler 
Udarbejdelsen af manuskript til en ny udgave af Il-
lustrated Flora of Nordic Liver- and Hornworts er
fortsat. Udarbejdelsen af manuskript til del II,
thalløse levermosser og hornkapsler er påbegyndt
(K. Damsholt). 

Et samarbejde for deltagere i Network of Nor-
dic Bryologists, finansieret af NorFa, har resulte-
ret i udgivelsen af anden del af udbredelseskorte-
ne over bryofytter i Norden, bladmosser (A-I).
Der arbejdes på de resterende bladmosslægter for
fuldførelsen af projektet med udgivelse af vol. 3 i
løbet af 1997 (K. Damsholt).

1.4 Den mediterrane flora
Arbejdet med Flora Hellenica er fortsat på flere
fronter, og databaserne med oplysninger om her-
bariemateriale og litteratur-poster er blevet væ-
sentligt udvidet. Den største (specimen database)
indeholder nu ca. 314.000 poster (A. Strid og K.
Tan). 

Indenfor Flora Hellenica projektet har arbejdet
bl.a. været koncentreret omkring slægterne Alys-
sum, Alyssoides, Aurinia, Bornmuellera, Leptoplax og
Ptilotrichum (ca. 70 taxa) i trib. Alyssoidea, og et
manuskript er omtrent færdiggjort (P. Hartvig).

Redigering af manuskripter og udbredelseskort
til bind 1 af Flora Hellenica, totalt ca. 600 tekstsi-
der og 722 kort er afsluttet og materialet afleveret
til forlag i juni (K. Tan og A. Strid). Manuskripter
til bind 2 af Flora Hellenica, herunder store dele
af familien Brassicaceae, er under udarbejdelse
(K. Tan). 

Ligeledes til Bind 2 af Flora Hellenica er famili-
en Ranunculaceae blevet bearbejdet, ligesom der
fortsat arbejdes med forskellige plantegeografiske
problemstillinger (A. Strid). Ved hjælp af nye eks-
terne bevillinger planlægges projekter om flora og
vegetation i Rodhopi-bjergene, og om græske løg-
og knoldplanter (A. Strid). 

Der er fortsat arbejdet på et illustreret værk,
The Endemic Flora of Greece, hvor første bind
skal omhandle Peloponnes; undersøgelser over
flora, vegetation og biogeografiske forhold på
Mani-halvøen (sydl. Peloponnes) er ligeledes vi-
dereført (K. Tan).

En bog om sjældne og truede planter i Græken-
land (574 sider) er publiceret; ligeledes er Flora
Hellenica Bibliography (518 sider) udkommet (A.
Strid).

Forskning vedrørende indflydelsen af traditio-
nelle landbrugs- og kvægbrugsmetoder på vegeta-
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tion og landskab i udvalgte områder i det sydlige
Grækenland er fortsat ved hjælp af en bevilling fra
Deutsche Forschungsgemeinschaft. I 1996 er der
foretaget feltundersøgelser (floristik, plantesam-
fund) på øen Gavdos (syd for Kreta) samt i den
sydøstlige del af Peloponnes. De forskellige vege-
tationstyper er dokumenteret, herunder klippeve-
getation, forskellige degenerationsstadier af sted-
segrøn skov samt udkrudtsamfund i forbindelse
med traditionelt agerforbrug. Der er brugt plan-
tesociologiske metoder, kvantitativ og kvalitativ
fænologi samt vegetationskortlægning (E. Berg-
meier).

Ligeledes i tilknytning til Flora Hellenica er der
udført: 

1. cytotaksonomiske studier af Crepis fraasii kom-
plekset, bl.a. søges formodet primitive og avance-
rede morfologiske karakterer korreleret med evo-
lutionstendenser i karyotypen. 

2. Taxonomisk revision af familierne Saxifraga-
ceae og Parnassiaceae for bind 2 af Flora Helleni-
ca.

3. Strukturel og relationel analyse af data i for-
bindelse med det internationale projekt Common
Datastructure for European Floristic Databases
(koordineret fra Botanisk Have i Berlin). To detal-
jerede datamodeller, en for botaniske samlinger
og en for karyologiske data, er under forberedelse
(A. Anagnostopoulus).

Også en tidligere publiceret revision af slægten
Ornithogalum i Grækenland er fortsat blevet bear-
bejdet med henblik på Flora Hellenica. Der er tale
om en taksonomisk vanskelig slægt af løgplanter
med diversitetscentre i Middelhavsområdet og
Sydafrika, med bl.a. stor variation i kromosomtal
og kromosomstruktur mellem og inden for arter.
Cytotaksonomiske undersøgelser bliver fortsat for
at udrede evolutionsmønstre i visse artsgrupper.
Store mængder af tidligere ubestemt herbariema-
teriale indsamlet ved ekspeditioner i perioden
1988-95 er blevet bestemt og etiketteret med hen-
blik på interkalering i Botanisk Museum, hvortil
store samlinger (ca. 63.000 numre ) er blevet over-
ført fra hele Flora Hellenica-projektet. Arbejdet er
koncentreret om familier, der vil indgå i bind 2-3
af Flora Hellenica (Th. Landstrøm). 

Andre projekter ligeledes i mere eller mindre
tilknytning til Flora Hellenica: 

Arbejder, der er koncentreret omkring floristi-
ske og plantegeografiske studier af bjergområder i
Sterea Ellas, især bjergene Gerania, Pateras og
Kitheron, bl.a. udføres sammenlignende under-
søgelser af flora og vegetation i områder med kalk
henholdsvis serpentin. Flere end 1000 arter er re-
gistreret i området, der er af plantegeografisk in-
teresse bl.a. ved konnektioner til tørre kalkbjerge i
Sydgrækenland og SV-Tyrkiet. Flere sjældne og

truede arter, bl.a. i slægterne Stachys, Centaurea og
Asperula, er underkastet særlig opmærksomhed og
deres økologi, slægtskabsforhold m.v. søges belyst
ved forskellige metoder. Endvidere forberedes en
taksonomisk revision af slægten Onopordum i
Grækenland og biogeografiske studier af øen An-
tikithira (mellem Peloponnes og Kreta). Under-
søgelserne i Sterea Ellas vil blive præsenteret i en
Ph.D.-afhandling, der forventes fremlagt ved Uni-
versitet i Patras i foråret 1997 (Th. Constantini-
dis).

I forbindelse med Henry Nielsens stipendieop-
hold ved Universitetet i Patras, Grækenland, har
der været arbejdet med følgende opgaver:

1. Floristiske og plantegeografiske undersøgel-
ser i landskabet Aetolien-Akarnanien med særligt
henblik på ruderalflora og flora i sumpområder
omkring Mesolongion.

2. Bearbejdelse af Potentilla og en række mindre
slægter til Flora Hellenica. 

3. Fortsatte studier af floraen på øen Lesvos og
forberedelse af et plantegeografisk arbejde om
anatoliske konnektioner. 

4. Registrering af relevant materiale fra Patras-
herbariet til Flora Hellenica Database (H. Niel-
sen).

Med udgangspunkt i database for Flora Helleni-
ca Bibliography er der påbegyndt en kritisk gen-
nemgang af alle publicerede kromosomtal for
græske karplanter og påbegyndt en opbygning af
en karyosystematisk database for Flora Hellenica.
Arbejdet bliver fortsat i både i London og Patras
(M. Callimassia). 

Også mosser fra Grækenland indgår i nogle un-
dersøgelser sammen med mosser fra både Skandi-
navien og det nordlige Sibirien. Der arbejdes med
et projekt til undersøgelse af infraspecifik varia-
tion i mosser ved hjælp af molekylære metoder,
primært enzymelektroforese. Herved sammenlig-
nes variationsmønstre hos populationer af samme
arter i tidligere nedisede henholdsvis ikke-nedise-
de områder i Europa (Skandinavien og Græken-
land). Mosser, der er haploide i sin dominerende
fase og ofte er udbredt over flere klimazoner, er
velegnede for at teste hypoteser om diversitet og
floraudvikling (N. Cronberg).

Materiale af visse mosser, især Hylocomium splen-
dens, indsamlet under den skandinavisk-russiske
ekspedition langs det nordlige Sibirien i somme-
ren 1994, er blevet undersøgt med lignende meto-
der. Statistisk analyse af data viser et tydeligt geo-
grafisk differentieringsmønster (N. Cronberg).

1.5 Biogeografi 
Baseret på sekvensering af rbcL fra slægten Primu-
la er arbejdet med at belyse den klassiske pro-
blemstilling omkring bipolære udbredelsesmøn-
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stre fortsat. Der er indledt samarbejde med H.
Enghoff (Zoologisk Museum) for at analysere ud-
bredelsesmønstre på den sydlige halvkugle (O. Se-
berg).

2. Evolution og fylogeni

2.1 Orkidéfamilien 
En fylogenetisk undersøgelse af Orchidaceae (Or-
kidéfamilien), baseret på et bredt udvalg af mor-
fologiske og anatomiske karakterer, er blevet fort-
sat i samarbejde Dr. J. Freudenstein (Kent State
University, USA). Resultaterne af anatomiske un-
dersøgelser af støvdragerudviklingen er afsluttet
og publiceret; analyse af øvrige data og samkørsel
med tidligere observationer er ved at blive udført
(F. Rasmussen).

En morfologisk analyse og en taksonomisk re-
vurdering af orkidéslægten Aenhenrya er afsluttet
og publiceret sammen med dr. C. Satish Kumar,
Indien (F. Rasmussen).

2.2 Triticeae-projektet
Triticeae-projektet er et dansk-svensk forsknings-
projekt. Ved BL koncentreres undersøgelserne
om strukturelle, taksonomiske, cytologiske og mo-
lekylærfylogenetiske studier af de vilde slægtninge
til byg, rug og hvede. En række slægter er under
revision. Et manuskript om Hystrix er indleveret
(O. Seberg (OS), S. Frederiksen (SF). En morfo-
metrisk analyse af Secale er afsluttet og et manu-
skript under trykning (SF, G. Pedersen (GP). Revi-
sion af sydamerikanske Elymus-arter indleveres
snarest (OS).

Biosystematiske undersøgelser, herunder meio-
seanalyser, foretages fortsat indenfor Elymus (OS),
Eremopyrum (SF) og Secale (SF, GP). Genomanalyse
anvendes ofte til at opnå indsigt i slægtskabsfor-
hold, men metoden er kontroversiel. Et review
omfattende metodens teoretiske og praktiske pro-
blemer er næsten færdigt (GP, OS).

For at belyse om kloroplastgenomet hos Secale
nedarves maternelt eller biparentalt er en række
krydsningsforsøg gennemført (GP, OS).

Cytogenetiske studier, bl.a. baseret på Giemsa
C-båndfarvning, er indledt hos Secale (SF). En Ely-
mus-art, hvis taksonomiske placering er omdisku-
teret og har en ejendommelig kromosomcytologi,
undersøges ved hjælp af såvel C-og N-båndfarving
som in situ hybridisering (OS).

Med henblik på sammenlignende studier af
slægtskabshypoteser arbejdes der med forskellige
typer data. En kladistisk analyse baseret på morfo-
logiske data fra Triticeae er næsten færdig (SF,
OS), og arbejdet med molekylære data, sekvensda-
ta fra såvel kerne som organeller, er langt frem-
skredet (GP, OS) og dele allerede i trykken. For

Psathyrostachys er et morfologisk datasæt frem-
bragt og flere gener sekvenseret (OS, GP). Endvi-
dere sekvenseres et kernegen i et forsøg på at op-
stille en slægtskabshypotese for de sydamerikan-
ske Elymus-arter (OS), såvel et kerne- som organel-
gen hos alle arter af Hordeum (GP, OS) samt et ker-
negen hos arterne af Secale (GP, SF). Sidstnævnte
arbejder er næsten færdige.

Screening af genetisk diversitet hos byg ved
hjælp af molekylære metoder er afsluttet. Hos dyr-
ket byg er et kernegen sekvenseret, men fundet
for konservativt til studier af genetisk diversitet. I
en række populationer tilhørende den formode-
de forfader til dyrket byg er introns fra kernen se-
kvenseret, og nogen variation fundet. Projektet
blev ledet af BL, støttet af EU og involverede flere
udenlandske samarbejdspartnere (GP, OS). Arbej-
det med strukturen af Elymus Core Collection er
afsluttet og et manuskript indleveret til trykning
(OS).

Et review om metoder til screening af biologisk
diversitet (OS) er indleveret til trykning. 

Det har vist sig muligt at sekvensere DNA uden
forudgående oprensning selv fra et enkelt pollen-
korn. Der arbejdes nu med pollen fra herbariema-
teriale af varierende alder (GP, B. Johansen (BJ),
OS). 

Undersøgelse over byg-støvfangets reaktion på
bestøvning er fortsat (BJ). Med udgangspunkt i di-
gital billedanalyse undersøges ændringer i mæng-
den af heterokromatin i støvfangscellernes kerner
efter bestøvning. Arbejdet er næsten afsluttet. På
frysefikseret materiale undersøges ved hjælp af
immunomærkning rumlig og tidsmæssig forde-
ling af PR-proteiner i støvfanget før og efter be-
støvning. Som et led i undersøgelserne er in situ
PCR blevet udviklet på plantemateriale og et ma-
nuskript med protokoller er under udarbejdelse
(BJ).

2.3. Palmefamilien
De molekylære studier af palmefamilien (Arecace-
ae), især af tribus Geonomeae, er fortsat. Det har
været forbundet med store vanskeligheder at fin-
de et gen med tilstrækkelig variation til at kunne
bidrage til forståelsen af Geonomeae fylogeni (C.
Asmussen).

2.4. Biodiversitet indenfor Saintpaulia
I projektet Biodiversitet inden for Planteslægten
Saintpaulia undersøges dens fylogeni og biogeo-
grafi samt populationsbiologiske forhold. De fylo-
genetiske undersøgelser baseres på DNA sekven-
sering. De populationsbiologiske studier består af
undersøgelser af den genetiske variation inden for
og mellem populationer, reproduktionsbiologi
samt populationsstruktur hos udvalgte arter. Der
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forekommer ca. 20 kendte arter af slægten, der er
begrænset til kyst- og bjergområder i det syd- Ke-
nya og i det nordøstlige Tanzania i et samarbejde
mellem Center for Tropisk Biodiversitet, National
Museum of Kenya og Royal Botanic Gardens i Kew
og Edinburgh (C. Lindqvist).

3. Struktur og funktion

3.1 Vegetative strukturer

3.1.1 Vedanatomi
Undersøgelser af veddets opbygning set i relation
til de enkelte cellers funktion er fortsat. Specielt
de levende celler i veddet, d.v.s. marvstråler og
vedparenkym undersøges med hensyn til indhold
af stivelse. Dette bliver omsat til sucrose og kan
derved få betydning for frostresistens og vand-
transport. Marvstrålecellernes udformning, og
specielt kontaktcellernes poremembraner har stor
betydning for stivelseomsætning, det vil sige depo-
nering og mobilisering. Svingninger i marvstråle-
cellernes stivelseindhold fastlægges ved hjælp af
billedanalyse. Undersøgelsen er især koncentreret
om løvfældende og stedsegrønne egearter (J.
Dahl Møller).

3.1.2. Rodanatomi
Undersøgelsen af struktur/funktion relationer i
orkidérødder er næsten afsluttet. De yderste celle-
lag i luftrødder hos forskellige orkidéarter er vidt
forskellige i udformning, og det har betydning for
luftrøddernes evne til at opsuge vand. Denne for-
skel undersøges på rodsegmenter af 5 udvalgte ar-
ter. Undersøgelsen udføres i samarbejde med
Franz Floto, Plantefysiologisk Afdeling (J. Dahl
Møller).

3.1.3 Glucosinolatholdige planters struktur og
fylogeni
Strukturelle undersøgelser af Putranjivaceae,
(slægterne Drypetes og Putranjiva) er fortsat med
analyser dels af frøanlæg, dels af stængel og blad
for karakterisering af protein i forskellige cellety-
per ved hjælp af lys- og elektronmikroskop (L.
Bolt Jørgensen).

3.1.4. Hydatoder (vandudskillende organer)
I samarbejde med O. Pedersen, Ferskvandsbiolo-
gisk Laboratorium, er der udført strukturel beskri-
velse af de særlige hydatoder, apikalåbninger, der
findes i bladspidserne hos smalbladet pindsvine-
knop, Sparganium emersum. I de ganske unge blade
udskilles vand gennem apikalåbningen svarende til
en betragtelig vandgennemstrømning i lednings-
vævet. I ældre blade degenererer apikalåbningen
og vandudskillelsen ophører (L. Bolt Jørgensen).

3.2 Florale strukturer

3.2.1 Frø- og kimudviklinger
Analyser af Ranunculaceers kimudvikling er fort-
sat i samarbejde med U. Jensen, Bayreuth, Tysk-
land. Undersøgelsen er især koncentreret om ki-
mudviklingen hos udvalgte slægter, hvis kim på
frøafkastningstidspunktet er meget underudvikle-
de. Der er i Bayreuth foretaget videredyrkning af
sådanne frø under meget forskellige lys- og fugtig-
hedsforhold, og derefter foretaget fikserings-
prøver efter henholdsvis 14, 30 og 50 dages dyrk-
ning. Strukturelle undersøgelser af disse kim skal
belyse om ydre kår influerer på kimens modnings-
hastighed, eller om denne er genetisk bestemt og
uden påvirkning fra dyrkningsbetingelser. Bioke-
miske analyser af lignende frø, der har været udsat
for de samme dyrkningsbetingelser udføres af U.
Jensen, Bayreuth (K. Engell).

3.2.2 Kimsæk- og kimudviklinger
Studier af kimsæk og suspensor i udvalgte orkidé-
slægter og udvikling af en embryologisk observa-
tionsmetode baseret på digital konfokal mikrosko-
pi er videreført sammen med B. Johansen (F.
Rasmussen).

3.2.3 Frugt og frø
Undersøgelse af de morfologiske og anatomiske
strukturer hos frugt og frø af Brassica-arter med
henblik på disse strukturers betydning for koloni-
sering og udbredelse af patogene Alternaria-arter.
Flere Alternaria-arter er kendt som vigtige frøbår-
ne patogener, der inficerer frugt og frø direkte
(lokal smitte), og det er derfor af betydning at
fastslå svampens indfaldsveje samt faktorer, der
påvirker infektionen (E. Wester).

Anden virksomhed: 
N. Cronberg: Medlem af den svenske nationale
kommité for truede bryofyter.

K. Damsholt: Præsident for Nordisk Bryologisk
Forening. Censor ved Århus Universitet. 

K. Engell: Censor ved den Kgl. Veterinær og
Landbohøjskole, Kbh. og ved Det Færøske Natur-
historiske Museum. 

S. Frederiksen: Medlem af Landbrugsministeri-
ets Plantenavneudvalg. 

P. Hartvig: Medlem af Naturbeskyttelsesrådet
som repræsentant for Københavns Universitet og
rådets repræsentant i Skov- og Naturstyrelsens
rødlisteudvalg. Medlem af udvalg for Washington-
kommissionen. Medlem af Dansk Botanisk For-
enings bestyrelse, formand for foreningens fred-
ningsudvalg og medlem af Det Grønne Kontakt-
udvalg (samarbejdsorgan for »grønne« forenin-
ger). Medlem af gruppen Coordination of Taxo-
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nomical and Distributional Studies of the Flora of
North West Europe, medlem af nationalkomitéen
for Flora Nordica. 

J. Dahl Møller: Censor ved Kgl. Veterinær Land-
bohøjskole: Ph.D.-kurser og forstbotanik. Ved be-
stemmelser for flere offentlige og halvoffentlige
institutioner (Politi, Teknologisk Institut) Med-
lem af bestyrelsen for Dansk Dendrologisk For-
ening. Medlem af forretningsudvalget for Fonden
for Træer og Miljø. 

F. Rasmussen: Medlem af Orchid Specialist
Group, Species Survival Commission, IUCN.

O. Seberg: Medlem af organisationskommiteen
for symposiet: Palæogeografi, Biogeografi og Fylo-
geni. Geologisk Museum, 26/4 – 27/4 Underviser
ved NORFA-kurset Nordic Advanced Course in
Analytical Biogeography -Tjärnö, marts. Dansk re-
præsentant ved møde i The Erasmus Network in
Systematic Biology, Paris. Formand for bedømmel-
sesudvalg ved besættelse af adjunktur på Botanisk
Institut, algeafdelingen.

A. Strid: Medlem af bestyrelsen for OPTIMA,
Organisation for Phytotaxonomic Investigation of
the Mediterranean Area.

K. Tan: Medlem af kommitéen for floristiske un-
dersøgelser i Middelhavsområdet under OPTIMA.
K. Thingsgaard: Kontaktperson i Danmark for
European Committee for Conservation of Bryop-
hytes (ECCB).

Formidlende virksomhed:
K. Engell, P. Hartvig, L. Bolt Jørgensen, J. Dahl
Møller og F. Rasmussen: Artikler til Den Store
Danske Encyklopædi. 

Jette Dahl Møller og A. Strid: Fagkonsulenter
ved Den Store Danske Encyklopædi.

Kompendier til undervisningsbrug:
Frederiksen, S., Rasmussen, F.N., og Seberg, O.
1996. Højere planter. ca. 210 pp. Revideret udgave
af kompendium til A-modulet Højere Planter ved
Københavns Universitet.

Kollegiale organer:
K. Engell: Medlem af Botanisk Instituts bestyrelse.
Afdelingsleder på Botanisk Laboratorium. Med-
lem af styregruppen under teknisk administrati-
on, Københavns Universitet vedrørende: Genop-
retningsprojekt for driftsservice i Botanisk Have
firkanten. Medlem af Botanisk Institut Samar-
bejdsudvalg, Botanisk Instituts rejsefondudvalg og
Herboms legatudvalg. 

L. Bolt Jørgensen: Formand for Botanisk Insti-
tuts undervisningsudvalg. Medlem af Botanisk In-
stituts Samarbejds- og sikkerhedsudvalg. 

J. Dahl Møller: Medlem af Botanisk Instituts
Ph.D.-udvalg. Medlem af udvalg nedsat af fakulte-

tet vedrørende rekruttering af kvindelige forske-
re, og medlem af Mme. Curié stipendieudvalg.

F. Rasmussen: Formand for de botaniske insti-
tutters edb-udvalg. Medlem af Botanisk Instituts
Ph.D.-udvalg. 

O. Seberg: Medlem af afdelingsbestyrelsen på
Botanisk Laboratorium.

Gæsteforelæsninger:
L. Bolt Jørgensen: Universitet i Heidelberg, Tysk-
land, 8/1 – 10/1. 

G. Petersen: Institutionen for Växtförädling,
Sveriges Landbruks Universitet, Svalöv, 18/11. 

Rejser og kongresser:
E. Bergmeier: Symposium: Trockenrasen Mittel-
europas, Freiburg, Tyskland 26/1 – 27/1. Sympo-
sium: R.-Tüxen-Gesellschaft, Hannover, Tyskland,
23/2 – 25/2. Seminar: Cretan Flora and Vegetati-
on, Lund, Sverige, 19/ – 22/3. Feltarbejde: Kreta,
Gavdos, Peloponnes 26/3 – 23/6. Ekskursion med
Floristisch-soziologische Arbeitgemeinschaft, Frei-
sing,Tyskland, 12/7 – 15/7. Symposium og eks-
kursion Vegetation Science and Landscape Ecolo-
gy, Lancaster, UK, 10/9 – 16/9. 

N. Cronberg: Feltarbejde og mosindsamling på
Kreta, maj. 

K. Damsholt: Nordisk Bryologisk Forenings års-
møde og ekskursion, Hordaland, Norge, 20/7 –
28/7. 

P. Hartvig: Møde i Bochum om Coordination of
Taxonomical and Distributional Studies of the
Flora of NW Europe. 

L. Bolt Jørgensen: Seminar: Spezielle Probleme
der Cytologie, Heidelberg, Tyskland, 8/1 – 10/1. 

G. Petersen: XV International Symposium of
the Willi Hennig Society, Cape Town, South Afri-
ca, 16/12 – 20/12. Indsamlingsrejse i Cape Pro-
vince, Sydafrika, december.

Ole Seberg: XV International Symposium of the
Willi Hennig Society, Cape Town, South Africa,
16/12 – 20/12. Besøgt The Natural History Muse-
um i forbindelse med samarbejde med Dr. C. J.
Humphries, januar.

A. Strid: Feltarbejde i Grækenland, 7/4 – 17/4,
5/7 – 25/7. IV International Conference in Plant
Taxonomy i Barcelona, Spanien, med efterfølgen-
de ekskursion til østlige Pyrenæerne, 18/9 – 23/9.
Symposium om mediterran flora i Århus, 2/11.
Herbariearbejde ved Conservatoire Botanique,
Geneve, Schweiz, 2/12 – 8/12. 

K. Tan: Feltarbejde på Peloponnes og N. Ø.
Grækenland (Thrakien) 5/4 – 5/5, 1/6 – 2/7.
Herbariearbejde ved British Museum og Linnean
Herbarium, London, 17/1-25/1, i Patras og Athen
1/6 – 15/6, i Lund 11/10 – 13/10 og i Geneve
2/12 – 8/12. IV International Conference in Plant
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Taxonomy i Barcelona, Spanien, med efterfølgen-
de ekskursion til østlige Pyrenæerne, 18/9 – 23/9.
Symposium om mediterran flora i Århus, 2/11.
Forskningsophold ved Edinburgh Universitet
26/12 – 31/12. 

K. Thingsgaard: 2nd International Symposium
on the Biology of Sphagnum, Quebec, Canada in-
klusive ekskursion i USA og Canada, 5/7 – 15/7.
Feltarbejde i Norge og Sverige, samt ophold på Vi-
tenskapsmuseet, Trondheim, 14/9 – 25/9.

Redaktionsvirksomhed:
K. Damsholt: Redaktør for tidsskriftet Lindbergia.

P. Hartvig: Redaktør af Meddelelser om Atlas
Flora Danica. 

J. Dahl Møller: Redaktør for Dansk dendrolo-
gisk årsskrift. 

F. Rasmussen: Redaktør af Orchidaceae for: Fa-
milies and Genera of Flowering Plants. Medlem af
redaktionskommitéen for tidsskriftet Rheedea. 

O. Seberg: Managing editor of the Internatio-
nal Journal of the Willi Hennig Society, Cladistics. 

A. Strid: Medlem af redaktionskommitéerne for
tidsskrifterne Webbia, Flora Mediterranea, Nordic
Journal of Botany og Fragtmenta Floristica et Geo-
botanica.

Referee-virksomhed: 
Flere af laboratoriets medarbejdere udøver refe-
ree-virksomhed:

K. Engell: Nordic Journal of Botany, P. Hartvig:
Flora og Fauna, L. Bolt Jørgensen: Protoplasma, F.
Rasmussen: Nordic Journal of Botany og Plant Sy-
stematics and Evolution, K. Tan: Willdenowia, Can-
dollea, Flora Mediterranea, Plant Systematics and
Evolution, Annales der Naturhistorischen Muse-
um Wien, Folia Geobotanica og Phytotaxonomica.

Projectreviewing:
F. Rasmussen for National Science Foundation,
USA. 

O. Seberg for Natural Environment Research
Council (NERC), Great Britain.

Projektkoordination:
A. Strid er koordinator for projektet Flora Helle-
nica.

Gæster:
I forbindelse med Flora Hellenica-projektet har
flere gæsteforskere opholdt sig på Botanisk Labo-
ratorium i kortere eller længere tid. Ph.D.-stude-
rende H. Kollist, Letland, opholdt sig igen i år
nogle uger ved laboratoriet for at arbejde med
strukturanalyser af bygplanters blade efter ozon-
påvirkning og forskellig lysintensitet i samarbejde
med L. Bolt Jørgensen.

Økologisk afdeling
Afdelingens forskning omfatter undersøgelser
over terrestriske økosystemers struktur, funktion
og dynamik i relation til omverdensfaktorerne,
herunder menneskets påvirkning og udnyttelse.
Kendskab til plantedækkets produktion, vandhus-
holdning og stofoptagelse samt plantepopulatio-
nernes dynamik, og de faktorer, der virker herpå,
er nødvendig for forståelsen af andre økologiske
problemstillinger, såsom plantearternes udbredel-
se og spredning, ændringer i vegetationens sam-
mensætning i tid og rum af forskellig art, herun-
der luftforurening og klimaændringer.

Undersøgelser indenfor de nævnte områder ud-
gør den grundvidenskabelige baggrund for
løsningen af praktiske problemer i forbindelse
med luft- og jordbundsforurening, samt naturfor-
valtning og naturpleje. I det forløbne år har afde-
lingens forskning indenfor de nævnte områder
omfattet følgende emnekredse:

1. Vegetationsøkologi og -dynamik
1.1 Effekter af forhøjet temperatur og fugtighed
på jord- og planteprocesser samt sporgas-fluxe i
arktiske økosystemer. Det undersøges, hvordan
funktionen i arktiske økosystemer vil forandres
ved den forudsagte globale klimaændring, driv-
huseffekten. Undersøgelserne foregår ved mani-
pulering af miljøet i realistiske feltforsøg med ef-
terfølgende analyse af ændringer i primærpro-
duktion, mikrobiel aktivitet (inkl. mykorrhiza) og
nærings- og kulstofomsætning (S. Jonasson, A. Mi-
chelsen, T. R. Christensen, I. K. Schmidt, E. Grag-
lia).

1.2 Projektet Det Arktiske Landskab: Interaktio-
ner og feedback-mekanismer mellem fysiologiske,
geografiske og biologiske processer. (Polarforsk-
ningsprogrammet, Statens Naturvidenskabelige
Forskningsråd). I et samarbejde med Geografisk
Institut undersøges problemstillinger vedrørende
geovidenskabelige og biologiske processer i Ark-
tis. Stor vægt lægges på, hvordan processerne
påvirker kulstof- og energibalancer (S. Jonasson,
A. Michelsen, T. R. Christensen, E. Graglia).

1.3 Mediterrane stedsegrønne buskes tilpasnin-
ger til tørke. Undersøgelserne, der foregår i sam-
arbejde med forskere ved La Universitat des les
Iles Balears, omfatter fænotypiske variationer i for-
hold til den årlige udnyttelse af kulstof og vand i
den mediterrane sclerofylvegetation (S. Jonas-
son).

1.4 Eksperimentelle studier af jordbundsproces-
ser og mikroorganismer og deres betydning for
planters nærings- og kulstofoptagelse, blandt an-
det analyseret ved hjælp af stabile isotoper (15 N og
13C). Analyse af, hvorledes lys- temperatur-, biocid-
og næringsstofstress påvirker planters fysiologi,
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jordens mikrobielle aktivitet i jorden og udvekslin-
gen af sporgasser mellem jord og atmosfære i ark-
tiske dværgbuskheder (A. Michelsen).

1.5 Effekten af brand på plantediversitet, stof-
kredsløb og mikroorganismer i Etiopien (A. Mi-
chelsen, M. Jensen).

1.6 Nedbrydningspotentialet af det organiske
materiale i arktiske tørvejorde udførtes på materi-
ale indsamlet i Sibirien (T. R. Christensen).

1.7 Undersøgelser over gasudvekslingen mel-
lem jord og atmosfære dels i »Stordalen« mosen i
Nord Sverige i samarbejde med Bo Svensson, Lin-
köping Universitet, dels i eksperimentelle plots på
en subarktisk hede nær Abisko, og dels i Zacken-
berg området i Nordøst Grønland. Der er des-
uden udarbejdet modeller over den globale emis-
sion af metan fra nordlige vådområder (T. R. Chri-
stensen).

1.8 Eksperimentelle studier af klima- og næ-
ringsstofstress i subarktiske dværgbuskheder og
disse faktores påvirkning af den mikrobielle aktivi-
tet i jorden. Stor vægt er lagt på betydningen af
letnedbrydeligt kulstof (I. K. Schmidt).

1.9 Succession på kunstigt anlagte klit- og
græslandsarealer i Køge Bugt Strandpark. Vegeta-
tionsudviklingen på et antal permanente prøvefla-
der, etableret 1978-79, følges i samarbejde med K.
Hansen, Den Kongelige Veterinær og Landbohøj-
skole (P. Vestergaard).

1.10 Vegetations- og jordbundsudvikling på
brændte klit- og klithedearealer i Hansted-reserva-
tet. Et antal permanente prøveflader er blevet
genanalyseret. En rapport om undersøgelserne
1992-1995 er blevet publiceret i Skov- og Natursty-
relsens skriftserie om naturovervågning. Et samar-
bejde med Skov- og Naturstyrelsen (P. Vester-
gaard, V. Alstrup).

1.11 Succession på vade og forland foran det
fremskudte dige ved Højer. Undersøgelsen, der
blev påbegyndt 1979-80, blev afsluttet sommeren
1995, og en afhandling er under færdiggørelse (P.
Vestergaard).

1.12 En monografi, Vegetation Ecology of Coa-
stal Meadows in Southeastern Denmark er færdig-
gjort (P. Vestergaard).

1.13 Arbejdet med biodiversitetsaspekter af flo-
raen på Mascaraerne og Galápagosøerne er fort-
sat. En sammenfatning og sammenligning mellem
de to øgruppers biodiversitet er nær afslutning. Et
etnobotanisk arbejde over en udvalgt gruppe af
lægeplanter fra Réunion er færdiggjort i samarbej-
de med A. Adsersen, Danmarks Farmaceutiske
Højskole (H. Adsersen).

1.14 Et samarbejde om hedesuccession er nær
publikationsstadiet i samarbejde med H. J. Degn,
Ringkøbing Amt (H. Adsersen).

1.15 Vegetationsanalyser er udført i prøvefelter

på Anholt som led i et EU-finansieret projekt for
genopretning af Anholts ørken (H. S. Heide-Jør-
gensen, I. Johnsen).

1.16 Projektet Effekter på Agerlandets Flora og
Fauna af Reduceret Pesticidanvendelse er påbe-
gyndt i samarbejde med Den Kongelige Veterinær
og Landbohøjskole, Ornis Consult og Miljøstyrel-
sen (I. Johnsen, A. M. M. Jensen).

2. Landskabsøkologi
2.1 Indsamling af materiale til en undersøgelse af
flora og vegetation i småskove og krat i det skov-
fattige NV-Sjælland er fortsat (P. M. Petersen).

2.2 Som en del af projekt Fortid og Flora under
forskningsrådenes indsatsområde Menneske,
Landskab og Biodiversitet er der udført invente-
ring af forekomsten af skovplanter på skovlokalite-
ter i Himmerland (P. M. Petersen, B. J. Graae).
Desuden er der foretaget registrering af arter på
overdrev i Hornsherred og behandling af datama-
terialet er påbegyndt (H. H. Bruun, H. Adsersen).

2.3 Bearbejdelsen af et materiale fra Langeland
– floralister og jordprøver fra stævningsskove,
hvor driften er ophørt – indsamlet i 1988-1990, er
påbegyndt (P. M. Petersen, B. J. Graae).

2.4 Flora, fauna, økologi og forvaltning i den
beskyttede naturtype overdrev. Et bogprojekt i
samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen (H. H.
Bruun).

2.5 En naturtype-monografi, Strandenge – en
Beskyttet Naturtype er under udarbejdelse i sam-
arbejde med Skov- og Naturstyrelsen (P. Vester-
gaard).

3. Planter og luftmiljø
3.1 UV-B strålingens mulige skadevirkning på ark-
tisk hedevegetation, med hovedvægt på under-
søgelser af rensdyrlav’en Cladonia mitis er afsluttet
(I. Johnsen, H. S. Heide-Jørgensen, J. Zeuten).

3.2 Vand- og kulstofbalancen i kronelaget på
træbevoksninger. Målingerne i Ulborg Statsskov-
distrikt er fortsat med kontinuerte CO2- og H2O-
gradientmålinger gennem hele året (36, 18 og 9
m’s højde), og i juli blev de udvidet med kontinu-
erte målinger af jordbunds- og stammerespiration
ved hjælp af et nyudviklet kuvettesystem. Gradi-
ent- og kuvettedata transmitteres via modem til
Botanisk Institut. Målingerne gør det muligt at be-
regne skovøkosystemets brutto- og nettoprodukti-
on samt vandbalance på halvtimebasis. Dette har
bl.a. gjort det muligt at belyse effekterne af tørken
i 1995-96. Det Strategisk Miljøforskningsprogram-
og EU-skovsundhedsovervågning med deltagelse
af Danmarks Miljøundersøgelser, Forskningscen-
ter Risø, Forskningscenter for Skov og Landskab,
Forsøgsanlæg Foulum (H. Ro-Poulsen).

3.3 En velfungerende facilitet til feltforsøg med
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UV-B stråling er opbygget (J. Zeuthen, H. Ro-Poul-
sen).

3.4 Overvågning af danske højmoser for Dan-
marks Miljøundersøgelser (M. Risager, B. Aaby).

3.5 Luftforureningseffekter på de danske høj-
moser. Herunder forsøg på at finde »critical load«
for nitrogen, dels ved kemiske analyser af indsam-
let Sphagnum, dels ved gødskningseksperimenter
(M. Risager).

4. Populationsbiologi
4.1 Genetisk variation og populationstruktur hos
planter og dyr belyses ved hjælp af isozymer, mi-
crosatelliter og DNA-sekvensering. I undersøgel-
serne sættes den genetiske variation i populatio-
nen i forhold til forskellige aspekter såsom repro-
duktionssystemet (selvbestøvningsrater, effektiv
populationsstørrelse), demografi (alders- og stør-
relsesfordeling og overlevelse), geografisk afstand
og placering samt habitatens historie. Der fokuse-
res særligt på evolutionære processer som gene-
tisk drift, genspredning, hybridisering og introg-
ression. Der arbejdes for tiden med følgende ar-
ter: I Danmark: Som en del af projektet Fortid og
Flora, Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris) og
Stor Fladstjerne (Stellaria holostea) (I. Weidema, L.
Magnussen), desuden Engelsk Græs (Armeria mari-
tima) (M. Philipp, H. R. Siegismund, I.Weidema).
Nobilis Gran (Abies procera) (samarbejde med E.
Kjær, Den Kongelige Veterinær og Landbohøjsko-
le, H. R. Siegismund), Stilkeg (Quercus robur) og
Vintereg (Q. petrea) i samarbejde med J. Svejgard
Jensen og N. Jøhnk, Den Kongelige Veterinær og
Landbohøjskole (H. R. Siegismund). I Grønland:
Rypelyng (Dryas integrifolia) (H. R. Siegismund, M.
Philipp) og Tue Limurt (Silene acaulis) (M. Phil-
ipp); I Zimbabwe: Sneglen Bulinus globosus i sam-
arbejde med S. Mukaratirwa, University of Zim-
babwe (H. R. Siegismund); I Afrika: Bovider i sam-
arbejde med P. Arctander, Københavns Universi-
tet (H. R. Siegismund). I Sydamerika, Afrika og
Asien: Teak (Tectona grandis) i samarbejde med E.
Kjær, Den Kongelige Veterinær og Landbohøjsko-
le (H. R. Siegismund); I Nordatlanten: Marsvin
(Phocoena phocoena) i samarbejde med L. Ander-
sen, Aarhus Universitet (H. R. Siegismund).

4.2 Materialet til belysning af sammenhæng
mellem blomsterstørrelse, frøsætning og afkom-
mets fitness hos Blodrød Storkenæb (Geranium
sanguineum) er bearbejdet (M. Philipp).

4.3 Et langsigtet feltforsøg til belysning af 35 for-
skellige skovplanters spredning i sluttet skov,
påbegyndt i 1990, er fortsat (P. M. Petersen, M.
Philipp).

4.4 Den demografiske undersøgelse af Brænde-
skærm (Cnidium dubium) er videreført på Kalve-
bod Fælled (H. Tybjerg).

5. Andre emnekredse:
Botanikkens historie: En udredning af Purpur En-
sian (Gentiana purpurea) historie i Norge er udvi-
det, navnlig med hensyn til Georg Tycho Holms
rapporter og Linnés varierende navnebrug og an-
givelser af forekomst (H. Tybjerg).

5.2 Laver og lavboende svampe: Materiale fra
Danmark, Grønland og Kenya er undersøgt og
manuskripter påbegyndt (V. Alstrup). Et materia-
le fra British Columbia er bearbejdet og et manu-
skript udarbejdet i samarbejde med M. Cole, St.
Paul, USA (V. Alstrup).

5.3 Materiale om Færøernes lavflora indsamlet i
1995 er færdigbehandlet i samarbejde med S. N.
Christensen, Botanisk Museum (V. Alstrup).

5.4 Lavfloraen i 2 egekrat ved Billund er under-
søgt i samarbejde med Danmarks Miljøunder-
søgelser (V. Alstrup).

5.5 Et manuskript om epifytiske skorpelaver er
påbegyndt for Gads forlag (V. Alstrup).

5.6 En rapport rekvireret af Miljøstyrelsen om
den grønlandske og færøske naturs sårbarhed for
klimaændringer er i afsluttende skrivefase (H. S.
Heide-Jørgensen, I. Johnsen).

Kollegiale organer:
Biologisk Studienævn, studieleder (P. M. Peter-
sen).

Fakultetets Miljøbaggrundsgruppe (H. Ro-Poul-
sen).

Botanisk Instituts bestyrelse (H. Ro-Poulsen, K.
B. Jensen, P. Vestergaard, M. Philipp).

Botanisk Instituts undervisningsudvalg (H. Ty-
bjerg).

Botanisk Instituts samarbejdsudvalg (K. B.
Jensen, P. M. Petersen, M. Philipp, P. Vestergaard).

Medlem af Curie-udvalget (M. Philipp).
Formand for Botanisk Instituts Ph.D.-udvalg (S.

Jonasson).

Anden virksomhed:
Nordisk Forening Oikos, bestyrelsen (H. Adser-
sen).

Strødamudvalget (H. Adsersen).
Miljøankenævnet (I. Johnsen, M. Philipp).
Miljøministeriets Forskningsråd (I. Johnsen).
International Geological and Biological Pro-

gramme (IGBP) (I. Johnsen).
Formand for Danmarks Naturfredningsfore-

nings (DN) naturfaglige udvalg (I. Johnsen).
Danmarks Naturfredningsforenings forret-

ningsudvalg (I. Johnsen).
Naturklagenævnet (I. Johnsen).
Bestyrelsen i Ornis Consult (I. Johnsen).
Følgegruppe for projektet Fortid og Flora (S.

Jonasson).
Medlem af Task Force for EU’s Conserted Ac-
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tion Programme: Arctic Terrestrial Ecosystems Re-
search Initiative (ARTERI): coordinator of Re-
search in European Arctic and Alpine Areas (S. Jo-
nasson).

Bestyrelsen for Københavns Universitets labora-
torium på Læsø (P. Vestergaard).

Naturbeskyttelsesrådet (P. Vestergaard).
Styringsgruppe for projekt vedrørende klitkort-
lægning, Skov- og Naturstyrelsen (P. Vestergaard).

Medlem af økologi-kommiteen samt af den dan-
ske landskomite i forbindelse med et internordi-
ske floraprojekt Flora Nordica (P. Vestergaard).

Arbejdsgruppe under IUBS til udarbejdelse af
et vegetationskort over Europa i 1:2.5 mio. (P. Ve-
stergaard).

Science Commission under European Union
for Coastal Conservation (EUCC) (P. Vester-
gaard).

Censorer ved Den Kongelig Veterinær og Land-
bohøjskole (H. Adsersen, P. Vestergaard), Aarhus
Universitet (H. Adsersen, P. Vestergaard, M. Phi-
lipp, H. R. Siegismund), Roskilde Universitets
Center (H. Adsersen).

Medlem af projektgruppe under Nordisk Mini-
sterråd om Hotade och representativa kustbioto-
per i Norden (P. Vestergaard).

Kongresser og rejser:
International Association for Lichenology, IAL 3,
Salzburg (V. Alstrup).

Kongres om N-deposition på heder, Aberdeen
(I. Johnsen).

Arktisk Biologisk Forskermøde, København (H.
S. Heide-Jørgensen, M. Philipp).

Seminar om Climate and Man in the Arctic (H.
S. Heide-Jørgensen).

ITEX Workshop, København (E. Graglia, H. S.
Heide-Jørgensen, S. Jonasson, A. Michelsen, M.
Philipp, I. K. Schmidt).

Fourth Circumpolar Symposium on Remote
Sensing og the Polar Environment, Lyngby (H. S.
Heide-Jørgensen).

TRILOGY. Art – Nature – Science. Internatio-
nal 

Conference, København, Odense, Tranekær
(H. S. Heide-Jørgensen).

Naturpleje i Anholt-ørkenen, Anholt (H. S. He-
ide-Jørgensen, P. Vestergaard).

Responses to Multiple Manipulations of Arctic
Ecosystems. Abisko, Sverige (S. Jonasson (organi-
sator), E. Graglia, A. Michelsen, I. K. Schmidt).

Wetland for the Future: INTECOL’S Vth Inter-
national Wetlands Conference. Perth, Australia,
(S. Jonasson).

Global Change and Tundra Soil Biology – An
International Workshop. København (T. R. Chri-
stensen, S. Jonasson, A. Michelsen, I. K. Schmidt).

Europe’s Cold Regions: Scenarious for Ecosy-
stem Response to Global Change. Copenhagen
(S. Jonasson, indbudt forelæser).

Scenarios for Ecosystem Responses to Global
Change, ARTERI, København (TR. Christensen,
E. Graglia, A. Michelsen, I. K. Schmidt).

Transport and Metabolism in Arbuscular
Mycorrhizas, COST 8.21, Risø (A. Michelsen).

Abisko, feltarbejde (A. Michelsen).
Zackenberg, feltarbejde (A. Michelsen).
International workshop Mineral Cycling and

Air Pollution Fluxes in Reforested Heathland, Ve-
dersø Klit (H. Ro-Poulsen).

17° International Meeting for Specialists in Air
Pollution Effects on Forest Ecosystems: Stress Fac-
tors and Air Pollution, Firenze (H. Ro-Poulsen).

Præsentation af Fortid og Flora i Landskabsøko-
logisk Forening (P. M. Petersen).

International Conference on Advances in Fo-
rest and Woodland History, Nottingham (P. M. Pe-
tersen).

Workshop om bogprojektet: Methods for Risk
Assessment in Transgenic Plants, Schweiz (M.
Philipp).

Ophold på San Cataldo (M. Philipp).
Gæsteforelæsning i Göteborg (M. Philipp).
Ophold på Arktisk Station, Grønland (M. Phi-

lipp, H. R. Siegismund).
Scandinavian Pollination Ecologist Symposium,

Umeå (L. Magnussen, M. Philipp, H. R. Sie-
gismund, I Weidema).

Second International Symposium on the Biolo-
gy of Sphagnum, Quebec, Canada (M. Risager).

Studierejse til Kenya, Tanzania, Uganda (H. R.
Siegismund).

Nordisk Ministerråds projekt om Hotade och
representative kustbiotoper i norden, Oksbøl (P.
Vestergaard).

Studierejse til Thailand og Malaysia (P. Vester-
gaard).

Redaktion af tidsskrifter:
Referee for Oikos (S. Jonasson), Journal of Ecolo-
gy (S. Jonasson,) Oecologia (S. Jonasson), Global
Change Biology (S. Jonasson), Annales Botanici
Fennici (I. Johnsen), Acta Botanica Fennica (I.
Johnsen), Water, Air & Soil Pollution (I. Johnsen),
Journal of Tropical Ecology (A. Michelsen), Arctic
and Alpine Research (M. Philipp), Opera Botani-
ca (M. Philipp), Annals of Botany (H. S. Heide-
Jørgensen), Australia Journal og Botany (H. S.
Heide-Jørgensen).

Medlem af editorial board for Journal of Coa-
stal Conservation (P. Vestergaard).

Medlem af editorial board for Ecology of Indu-
strial Regions (I. Johnsen).
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Formidling:
Folkeuniversitetet (P. Vestergaard, H. S. Heide-
Jørgensen, I. Johnsen).

Foredrag i Botanisk forening (H. S. Heide-Jør-
gensen, I. Johnsen).

Danmarks Radio ( I. Johnsen).
Debatartikler (I. Johnsen).
Ekskursioner (I. Johnsen).
Den Alpine Have, foredrag (M. Philipp).
Methods for Risk Assessment of Transgenic

Plants II. Bogprojekt i samarbejde med Danmarks
Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen
(M. Philipp).

Gæster:
Mariette Cole, St. Paul, Minnesota.

Bruce Forbes, Arctic Center, University of
Lapland, Rovaniemi, Finland.

Karin Kilian, Freiburg Universitet, Tyskland.

Guldmedalje:
Vibeke Hørlyck har modtaget universitetets guld-
medalje for besvarelse af prisopgave med titlen:
Tropiske skoves økologi og bevarelse (sammen
med BM).

Ole Seberg, institutleder

Stab:
VIP:
Adsersen, Henning Emil: Lektor; Anagnostopou-
los, Anastasios: Forskningsadj.; Andersen, Torben
Frank: Forskningsstip.; Asmussen, Conny Bruun:
Forskningsadj.; Banke, Søren: Forskningsass;
Bruun, Hans Henrik: Ph.D.-studerende; Callimas-
sia, Markella: Forskningsstip.; Christensen, Steen
N.: Forskningsass.; Christensen, Torben R.: Forsk-
ningsadj.; Christiansen, Hanne Hvidtfeldt: Forsk-
ningsadj.; Clausen, Henning: Videnskabelig med-
arb.; Constantinidis, Theophanis: Forskningsass.;
Cronberg, Nils: Forskningsadj.; Damsholt, Kell:
Lektor; Daugbjerg, Niels: Forskningsadj.; Dissing,
Haenry: Lektor; Ellegaard, Marianne: Ph.D.-stu-
derende; Engell, Kirsten: Lektor; Frederiksen, Sig-
ne Elisabeth: Lektor; Fryd, Michael: Forsknings-
ass.; Gargas, Andrea: Lektor; Graae, Bente Jessen:
Ph.D.-studerende; Graglia, Envico: Ph.D.-stude-
rende; Hansen, Gert: Intet; Hansen, Ole Schou:
Forskningsass.; Hansen, Peer K.: Ph.D.-studeren-
de; Hartvig, Per: Lektor; Heide-Jørgensen, Hen-
ning: Forskningslektor; Henriksen, Peter: Under-
visningsass.; Hvalhof, Sonja: Videnskabelig med-
arb.; Jensen, Anne-Mette: Forskningsass.; Jensen,
Karin: Forskningsass.; Jensen, Karing.: Videnska-
belig medarb.; Jensen, Marianne Østergaard:
Ph.D.-studerende; Johansen, Bo: Lektor; Johans-
son, Marianne: Forskningsadj; Johnsen, Ib: Lek-
tor; Jonasson, Sven Evert: Professor; Jørgensen,

Lise Bolt: Lektor; Kjøller, Rasmus: Forskningsass;
Klamer, Morten: Ph.D.-studerende; Kristiansen,
Aase: Lektor; Kristiansen, Jørgen: Lektor; Land-
strøm, Thomas: Forskningsadj.; Larsen, Jacob:
Forskningslektor; Lindqvist, Charlotte: Ph.D.-stu-
derende; Magnussen, Line Strandholm: Ph.D.-stu-
derende; Læssøe, Thomas: Adjunkt; Michelsen,
Anders: Adjunkt; Mikkelsen, Teis Nørgaard:
Forskningsstip.; Moestrup, Øjvind: Professor;
Nielsen, Helle: Lektor; Pedersen, Kim Blanksø:
Forskningsass.; Pedersen, Poul Møller: Lektor; Pe-
tersen, Gitte: Forskningsstip.; Petersen, Peter Mi-
lan: Lektor; Philipp, Marianne: Lektor; Poulsen,
Mette Risager: Videnskabelig medarb.; Rasmus-
sen, Finn Preben Nygaard: Lektor; Riis-Nielsen,
Torben: Ph.D.-studerende; Ro-Poulsen, Helge:
Lektor; Rosendahl, Søren: Lektor; Schmidt, Inger
Kappel: Ph.D.-studerende; Seberg, Ole: Lektor; Si-
egismund, Hans Redlef: Lektor; Siemer, Berit
Lumbye: Ph.D.-studerende; Strid, Per Arne Kr.:
Professor; Søchting, Ulrik: Lektor; Tan, Kit: Forsk-
ningsstip.; Taylor, John Waldo: Gæsteprofessor;
Thomsen, Helge Abildhauge: Lektor; Tybjerg,
Hans: Lektor; Vestergaard, Hans Peter S: Lektor;
Wegeberg, Susse: Ph.D.-studerende; Weidema, In-
ger: Forskningsadj.; Zeuthen, Jacob: Ph.D.-stude-
rende; Østergaard, Jette Buch: Ph.D.-studerende.

TAP:
Abrahamsen, John: Betjent; Afshar, Malgorzata V.:
Laborant; Andersen, Else Meier: Overassistent;
Bisgaard, Gitte: Overassistent; Bruun, Niels: Labo-
rant; Christiansen, Lene: Laboratorietekniker;
Christophersen, Helle Martha:Rengøringsassi-
stent; Czerny, Donna Grazyna: Laborant; Danbæk,
Svend: EDB-medarbejder; Duhn, Kåre: Undervis-
ningsass.; Frederiksen, Lis Munk: Laboratorietek-
niker; Gersel, Lone Birgitte: Rengøringsassistent;
Grøne, Søren: EDB-medarbejder; Hansen, Char-
lotte: Overassistent; Hansen, Finn Mørck: Betjent;
Haukrogh, Lisbeth: Klinikass. instruktør; Hein-
sen, Karna J.: Laboratorietekniker; Hermund,
Anette: Ekspeditionssekretær; Jakobsen, Ruth
Bruus: Kemotekniker; Jensen, Kate: Laboratorie-
tekniker; Jensen, Kirsten Tommerup: Laborant;
Jørgensen, Connie Irene: Assistent; Knudsen, Lis-
beth: Laboratorietekniker; Kristiansen, Kenn: La-
borant; Køfer, Annie: Laborant; Lansø, Ole Ver-
ner Bjørn: Overassistent; Larsen, Karin: Laborato-
rietekniker; Larsen, Lis Mathorne: Laboratorie-
tekniker; Larsen, Niels Henry: Laborant; Madsen,
Yvonne Annelise: Laborant; Møller, Astrid Gjøn-
nes: Rengøringsassistent; Nielsen, Alexandra
Claudius: Laboratorietekniker; Nielsen, Allan: Be-
tjent; Nielsen, Esben: Miljøtekniker; Persson,
Ruth Meta: Rengøringsassistent; Sarup, Flem-
ming: Teknisk assistent; Svendsen, Svend Aage:
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Laboratoriebetjent; Sørensen, Kirsten Rudolph:
Laborant; Wester, Irma Elisebeth: Akademisk ar-
bejder.

Ph.D.-afhandlinger:
Bohn, Johannes Michael: Endofytiske svampe i Pi-

cea Abies, P. Sitchensis; en populationsundersø.
Csiky, Olav Franz Julius: Screening ten mediter-

ranean plant species for their emissions of volat.
Dahl, Lotte: Variation in isoenzyme and allergen

characteristics among the fungus C.
Graglia, Envico: Eksperimentelt studie af udvalgte

planters respons på simulerede klima.
Hansen, Karen: Pezizales i Møens klinteskov, tak-

sonomi og økologi. 
Hansen, Peer K.: Preliminary studies on the silica-

scaled
Jensen, Rene Skree: Amterne og de lysåbne natur-

typer.
Klamer, Morten: The genus penicillium in heath-

land soils.
Kjøller, Rasmus: Interaktion mellem ærtepatoge-

net Aphanomyces 
Euteiches og en arbuskulær.
Larsen, Karin Helene: Desmidiaceer artsfordeling

i 12 danske søer. Kan desmidiacerer anvende
chrysophytes and synurophytes.

Nørfelt, Mette Warncke: Den hunlige og hanlige
gametofytudvikling hos Ceratostigma Plumba-
ginoi.

Strandberg, Morten Tune: Radioactive Trancer-
studies in natural and seminatural ecosystems.

Weidema, Inger: Long distance dispersal of pollen
in two perennial herbs Trifolium.

Specialer:
Havskum, Harry: Ecological importance of phago-

trophic, pigmented flagellates (mixotrophs) in
marine plankton.

Jensen, Anne Mette Dahl: Biochemical characteri-
zation of endophytic fungi, using Cryptospori-
opsis species as model organisms.

Johansson, Marianne: Ericoid mycorrhizal and sa-
prophic fungi in heathland soilcompositi.

Larsen, John: Interactions between arbuscular
mycorrhizal fungi and collembollan.

Munthe, Mads Henrik: Luftforurening med nitro-
gendioxid og ozon fra biler.

Nielsen, Anne-Beate: Vegetation recovery at an-
thropogenically disturbed sites in Greenland.
With emphasis on means of revegetation.

Pedersen, Jan: Effekter af herbivore vandfugles
lgrgas anser anser og pibeand.

Rafn, Pia Dorthea: Langtidsændringer i fytoplank-
tonets sammensætning og biomasse i søer.

Simonsen, Susanne Heino: Undersøgelse for tok-
sicitet i 8 arter af Chrysochromulina.

Sandal, Sanne Kortbek: Pezizales i Møens klinte-
skov, taksonomi og økologi. 

Sørensen, Per Torsten: Eu’s habitatdirektiv – bag-
grund, procedure og konsekvens.

Publikationer:
Adsersen H.: Øbiogeografi og øers biogeografi.

Danmarks og Grønlands Geologiske under-
søgelse, rapport (sumposierapport) 29, s. 6, Kø-
benhavn 1996.

Alstrup V., Vestergaard P.: Branden i Hansted-Re-
servatet i august 1993. Brandens virkninger og
de første faser af vegetationens genetablering
1992-1995. København 1996, 65 s.

–: Lavfloraen i Billund Krat og Båstlund Krat (rap-
port). Institutpublikation 1996, 11 s.

–, Christensen S.N.: Lavekskusion til Silkeborg-
området 11-14. maj 1995 (rapport). Institutpu-
blikation 1996, 20 s.

–, Olech M.: Pinacisca similis and Catillaria aniso-
spora, two lichens new to Poland. Fragmenta
Floristica Geobotanica 41, s. 492-493, Polen
1996.

–, Olech M.: Lichenicolous fungi from the Polish
Tatra mountains. Fragmenta Floristica Geobota-
nica 41, s. 747-752, Polen 1996. 

–: Nectria tatrensis sp.nov. and other lichenico-
lous fungi found on the Bryo-Lichenological
excursion in Slovakia 1993. Biologia 51, s. 13-14,
Bratislava 1996.

–, Elvebak A.: Fungi III. Lichenicolous fungi.
Norsk Polarinstitut Skrifter 198, s. 261-270, Oslo
1996.

Anagnostopoulos A.: Contributions. i: The Red
Data Book of rare and threatened plants of
Greece, D. Phitos, A. Strid, S. Snogerup, W.
Greuter (eds), s. 6, Athen 1996.

–, Athanasiou K.: Registration of rare, endemic
and threatened plants of Zakinthos (Ionian Is-
lands, Greece). Patras, Grækenland 1996, 40 s.

Arctander P., Kat P.W., Aman R.A., Siegismund
H.R.: Extreme genetic differences between po-
pulations of Gazella granti, Grant’s gazelle, in
Kenya. Heredity 75, s. 465-475, 1996.

–, Kat P.W., Simonsen B.T., Siegismund H.R.: Po-
pulation genetics of Kenyan impalas-consequ-
ences for conservation. i: Molecular Genetic
Approaches in Conservation, T. B. Smith, R. K.
Wayne (eds.), s. 399-412, Oxford 1996. 

Bergmeier E., Matthäs U.: Phänologisches Spek-
trum einer kretischen Phrygana. Tuexenia 16,
s. 433-450, Göttingen 1996.

–: Zur Bedeutung der Beweidung für die griechi-
sche Phrygana. Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. 8, s.
221-236, Hannover 1996.

–, Matthäs U.: Quantitative studies of phenology
and early effects of non- grazing in Cretan phry-
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gana vegetation. J.Veg.Sci. 7, s. 229-236, Uppsala
1996.

Buchardt B., Düwel L., Kristiansen A., Petersen
H.G., Stockmann G., Thorbjørn L., Wester-
gaard D.: En naturskabt søjlehave i Ikkafjorden
i Sydvestgrønland. Naturens Verden 7, s. 241-
250, København 1996.

Constantinidis T.: Contributions. i: The Red Data
Book of rare and threatened plants of Greece,
D. Phitos, A. Strid, S. Snogerup, W. Greuter
(eds), s. 34, Athen 1996.

–, Yannitsaros A.: A floristic report of mountains
Gerania, Pateras, Kitheron and Pastra (Sterea
Ellas, Greece). Candollea 51, s. 301-322, Genève
1996.

Cronberg N.: Isozyme evidence of relationships
within Sphagnum sect. Acutifolia (Sphagnace-
ae, Bryophyta). Pl.Syst.Evol. 203, s. 41-64, Wien
1996.

–, Dahlgren G.: Species differentiation and relati-
onships in Ranunculus subgenus Batrachium
(Ranunculaceae) elucidated by isozyme elec-
trophoresis. Acta Univ.Ups.Symb.Bot. 31, s. 91-
104, Uppsala 1996.

Damsholt K., Thingsgaard K.: Preliminary Distri-
bution maps of Bryophytes in Denmark Vol, 2
Musci (A-I) in: L. Söderström (ed.): Prelimina-
ry Distribution maps of Bryophytes in North-
western Europe vol. 2 Musci (A-I). Trondheim
1996, 72 s.

Daugbjerg N.: Mesopedinella arctica (Pedinella-
les) II: Phylogeny of Mesopedinella including a
cladistic analysis of Dictyochophyceae. Phycolo-
gia 35 (6), s. 563-568, 1996.

–: Mesopedinella arctica gen et sp. nov. (Pedinel-
lales, Dictyochophyceae) I: fine structure of a
new marine phytoflagellate from Arctic Canada.
Phycologia 35 (5), s. 435-445, 1996.

–, Andersen R.A.: Phylogeny of the heterokont
chromophytes: molecular analysis of rbcl, a
chroplast-encoded gene (abstract for 1st Euro-
pean Phycological Congress Cologne). Institut-
publikation 1996, 11 s.

Diederich P., Alstrup V.: Cystobasidium usneicola
Diederich & Alstrup, sp.nov. i: The lichenico-
lous Heterobasidiomycetes, P. Diederich, s. 25-
28, Berlin-Stuttgart 1996.

Dring M.J., Wagner A., Boeskov J., Lüning K.: Sen-
sitivity of intertidal and subtidal red algae to
UVA and UVB radiation, as monitored by chlo-
rophyll fluorescence measurements: influence
of collection depth and season, and length of ir-
radiation. European Journal of Phycology 31, s.
293-302, 1996.

Düwel L.: Undersøgelse af kalkrødalgevegationen
i Ikkafjorden, Sydvestgrønland. København
1996, 15 s. + bilag.

–, Wegeberg S.: The typification and status of Lep-
tophytum (Corallinaceae, Rhodophyta). Phyco-
logia Vol. 35, s. 470-483, U.S.A. 1996.

–, Wegeberg S.: Kalkrødalgerne ved Grønlands
vestkyst. URT, 20. årgang 3, s. 65-75, København
1996.

Freudenstein J.V., Rasmussen F.N.: Pollinium de-
velopment and number in the Orchidaceae.
American Journal of Botany 83, s. 813-824, Co-
lumbus, Ohio, U.S.A. 1996.

Hanlidou E.: Secondary metabolites in the flora of
the Vikos-Aoos National Park. A chemotaxono-
mic study. Ph.d.-afhandling fremlagt ved Uni-
versitetet i Thessaloniki. Institutpublikation
1996, c. 300 s.

Hansen G., Moestrup Ø., Roberts K.R.: Fine struc-
tural observations on some gonyaulacoid dino-
flagellates. Journal of Phycology 32 (supple-
memt), s. 20-21, 1996.

–, Moestrup Ø., Roberts K.R.: Fine structural ob-
servations on Gonyaulax spinifera (Dinophyce-
ae), with special emphasis on the flagellar appa-
ratus. Phycologia 35, s. 354-366, 1996.

Hansen P.: Spiniferomonas cetrata sp.nov. (Chry-
sophyceae) from an event of stomatocyst forma-
tion in the tropics. i: Chrysophytes – Progress
and New Horizons. CHRYS 95 Proceedings of
the Fourth International Chrysophyte Symposi-
um. – Beiheft zur Nova Hedwigia 114, Jørgen
Kristiansen, Gertrud Cronberg, s. 71-80, Berlin-
Stuttgart 1996.

–: Silica-scaled Chrysophyceae and Synurophyce-
ae from Madagascar. Archiv für Protistenkunde
147, s. 145-172, Jena, Tyskland 1996.

Härdtle W., Vestergaard P.: Veränderungen der
Ufervegetation, Salzwiesen und Dünen. i:
Warnsignale aus der Ostsee, Lozan, J. L., Lam-
pe, R., Matthäus, W., Rachor, E., Rumohr, H.,
von Westernhagen, H., s. 157-162, Berlin, Wien
1996.

Ikävalko J., Thomsen H.A., Carstens M.: A prelimi-
nary study of NE Greenland shallow meltwater
ponds with particular emphasis on loricate and
scale-covered forms (Choanoflagellida, Chryso-
phyceae sensu lato, Synurophyceae, Heliozo-
ea)... Arch. Protistenkd. 147, s. 29-42, Jena 1996.

–, Thomsen H.A.: Scale-covered and loricate fla-
gellates (Chrysophyceae and Synurophyceae)
from Baltic Sea ice. Beiheft zur Nova Hedwigia
114, s. 147-160, Germany 1996.

Jaroszewski J.W., Rasmussen A.B., Rasmussen
H.B., Olsen C.E., Jørgensen L.B.: Biosynthesis
of cyanohydrin glucosides from unnatural nitri-
les in intact tissue of Passiflora morifolia and
Turnera angustifolia. Phytochemistry 42 (3), s.
649-654, Great Britain 1996.

Jonasson S., Vestergaard P., Jensen .M., Michelsen
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A.: Effects of carbohydrate amendments on nu-
trient partitioning, plant and microbial per-
formance of a grassland-shrub ecosystem. Oikos
75, s. 220-226, København 1996.

–, Michelsen A., Christensen T.V.: Livsprocesser i
arktis – vilkår under forandring? Naturens Ver-
den 10, s. 361-370, København 1996.

–, Lee J.A., Callaghan T.V., Havström M., Parsons
A.: Direct and indirect effects of increasing tem-
peratures on subarctic ecosystems. Ecological
Bulletins 45, s. 180-191, København 1996.

–, Michelsen A.: Nutrient cycling in subarctic eco-
systems, with special reference to the Abisko
and Torneträsk region. Ecological Bulletins 45,
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Botanisk Museum og Centralbibliotek

Botanisk Museum og Centralbibliotek er under-
lagt »Bekendtgørelse om Københavns Universitets
Naturhistoriske Museer m.v. og Botaniske Have«
nr. 586 af 24. juli 1994, hvori formål og regler for
instituttets aktiviteter og ledelse fastlægges. De vig-
tigste opgaver for instituttet er kuratering (pas-
ning) af museets og bibliotekets samlinger, acces-
sion (indordning af tilgang til samlingerne), kata-
logisering og udlån, udstillingsvirksomhed, samt
formidling, forskning og undervisning.

Botanisk Centralbibliotek

Biblioteksvirksomhed:
Botanisk Centralbibliotek betjener primært uni-
versitetets forskere og studerende, men har des-
uden pligt til offentligt udlån og faste udlånstider,
idet biblioteket også er landets hovedfagbibliotek
for faget botanik. Biblioteket har åbent mandag-
torsdag kl 9.00-16.00, fredag kl 9.00-14.00. Infor-
mation, faglig vejledning og direkte ekspedition
daglig 12.00-15.00 (fredag 12.00-14.00). Som no-
get nyt tilbyder Botanisk Centralbibliotek ansatte
ved Københavns Universitet hjælp til affattelse af
latinske diagnoser ved beskrivelse af nye arter m.v.

I kalenderåret 1996 har der været udlånt 14.770
bind, idet der er ekspederet 9.411 bind til hjemlån
og yderligere 5.359 bind til brug på læsesalene.
Som interurbanlån har biblioteket ekspederet
5000 fotokopier og ca. 800 bøger.

Den registrerede tilvækst har været på 728
bøger, 134 særtryk og 957 årgange af tidsskrifter,
således at bogbestanden nu er på ca. 136.000 bib-
liografiske enheder.

Til bibliotekets 220 faste bytteforbindelser er i
årets løb udsendt 3 hæfter af tidsskriftet »Lindber-
gia« (vol. 20(2,3) og 21(1)). Årets 4 hæfter af URT
er desuden udsendt til vore skandinaviske bytte-
forbindelser. Udover hvad biblioteket har erhver-
vet ved køb og bytte, har det som de foregående år
forøget sine samlinger med gaver fra privatperso-
ner og offentlige institutioner. Fra lektor Tyge
Christensens dødsbo modtog Botanisk Centralbib-
liotek således i 1996 en lang række værdifulde
bøger, hans særtrykssamling samt hele hans brev-
samling. Registreringen er påbegyndt, men for-
ventes først afsluttet i løbet af 1997-98.

Fra bibliotekets ekspedition kan man søge di-
rekte i nogle af DNLB’s vigtigste udenlandske CD-
ROM-databaser. DNLB arbejder på at udvide den-
ne service de kommende år, og det vil fortsat være
gratis. Fra ekspeditionen kan man også stadig søge
i DANBIB uden betaling.

De uacceptable forhold omkring samarbejdet

med Dansk Bibliotekscenter (DBC) vedr. DAN-
BIB-basen er nu bragt i orden, og Botanisk Cen-
tralbiblioteks løbende periodica er igen indlagt,
for størstedelens vedkommende med bestandsan-
givelse. Årets tilvækst af bøger er inddateret, og
den retrospektive inddatering af bibliotekets tids-
skrifter er påbegyndt.

Bibliotekets lille, faste stab af medarbejdere er
ikke forøget i dette år, men det er lykkedes ved
hjælp af midler fra Tuborg- og Augustinusfonden
at fortsætte det løbende restaureringsarbejde af
bibliotekets meget anvendte gamle bøger.

Ud over den almindelige biblioteksvirksomhed
har Botanisk Centralbibliotek været bidragyder til
flere udstillinger i det forløbne år: »Parker i 1700-
tallet – en verden i harmoni«, arrangeret af Gl.
Holtegaard; »Skolen i Ribe – fortællinger 1145-
1995«, arrangeret af Den Antikvariske Samling og
Ribe Katedralskole, samt et lille bidrag til universi-
tetets egen udstilling om kunst og videnskab »Uni-
versitatis«.

Forskningsvirksomhed:
Kildestudierne vedrørende udgivelsen af »Flora
Danica« og vedrørende de botaniske anstalter på
Amalienborg er fortsat fra de foregående år. De
påbegyndte undersøgelser om Oeders rejser i
Norge 1755-60 er fortsat. I dette år er især fokuse-
ret på Oeders plantegeografiske optegnelser, som
er blevet sammenholdt med hans kilder Linnæus
og von Haller. Som nyt emne er påbegyndt en un-
dersøgelse over forbindelsen mellem Amalie
Cæcilie Fabricius og Joseph Banks. På opfordring
af Gl. Holtegaard er der udarbejdet en oversigt
over forholdet mellem engelske og franske haver
og deres plantebestande i Danmark i det 18. årh.
(P. Wagner).

Revisionen af bibliotekets samlede tidsskriftsbe-
holdninger med bestandsangivelse er fortsat, og
accessionslister for året 1996 er forberedt (A.
Hartmann).

Redaktionelle og andre hverv:
A. Hartmann: Fagreferent for »Excerpta Botani-
ca«, medlem af Konsistoriums Biblioteksudvalg,
leder af Botanisk Centralbibliotek. – P. Wagner:
Medlem af bestyrelsen for Dansk Medicinsk-Histo-
risk Selskab; sekretær i Selskabet for Dansk Kultur-
historie. 

Møder og rejser:
A. Hartmann: Deltog i biblioteksleder-mødet på
Marienlyst i november og flere temadage arrange-
ret af Danmarks Forskningsbiblioteksforening og
Statens Bibliotekstjeneste. Deltog i European Bo-
tanical and Horticultural Libraries’ 3die møde 9.
– 10. 5. på Göteborgs Universitet. P. Wagner: En
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uges studier ved British Library, London angåen-
de A. C. Fabricius og 2 dage ved universitetet i Kiel
i samme anledning.

Botanisk Museum

Forskningsvirksonhed:
Museets forskning er i vidt omfang knyttet til de vi-
denskabelige samlinger. Centrale forskningsopga-
ver er udarbejdelse af taksonomiske revisioner, be-
stemmelsesværker (florahåndbøger), floristiske
og floristisk relaterede økologiske studier, plante-
geografi, biodiversitet, vegetationshistorie og hi-
storisk dokumentation.

1. Blomsterplanter og bregner

1. 1. Overordnede fylogenetiske studier
Anatomien hos familierne Verbenaceae og Lamia-
ceae er studeret med henblik på ny information,
der kan indgå i videre fylogenetiske studier. To
manuskripter er blevet publiceret: (1) om peri-
karpstrukturen og fylogenien hos Lamiaceae; (2)
om perikarpstrukturen og fylogenien hos den mo-
nospecifikke slægt Wenchengia fra Sydkina. En arti-
kel om afgrænsningen mellem familierne Verbe-
naceae og Lamiaceae er indsendt. En tidligere
indsendt artikel om fylogenetiske (kladistiske) un-
dersøgelser af Leucas-Acrotome-Leonotis gruppen er
fortsat under redaktionel behandling (O. Ry-
ding).

1.2. Revisioner og andre taxononiske projekter
Arbejdet med en global revision af slægterne Pou-
zolzia og Boehmeria (Urticaceae) er fortsat med stu-
dier af palæotropiske arter af Boehmeria (I. Friis,
med M. Thomas, Kew).

Undersøgelser af Xyridaceae fra Sydamerika og
Asien med henblik på oversigtsartikel i tidsskrift
udgivet af den japanske avis Asahi Shimbun; artik-
len er trykt (B. Hansen).

Undersøgelse af arts-, underarts- og varietetsbe-
greber inden for slægten Dactylorhiza (Orchida-
ceae) er indledt med litteraturstudier samt enzym-
elektroforese og morfometriske populationsanaly-
ser baseret på multivariat statistik. De vigtigste re-
sultater opnået i 1996 er sammenfattet i en endnu
upubliceret rapport til Skov- og Naturstyrelsen. Til
samme projekt knytter sig et manuskript, »UV-
mønstre hos fem arter af Gøgeurt (Dactylorhiza)«
(H. Æ. Pedersen, sidstnævnte sammen med B.
Løjtnant).

Et manuskript om en ny Plectranthus-art (Lamia-
ceae) er antaget. Arbejdet med tropisk afrikanske
arter af slægten Teucrium er fortsat (O. Ryding).

Arbejdet med østasiatiske orkideer er fortsat:

fire korte afhandlinger om nye thailandske arter
er i trykken; taksonomiske og nomenklatoriske
problemer vedrørende thailandske arter af Bul-
bophyllum samt en række mindre slægter er under
udredning; ekspeditionsmateriale fra Thailand
samlet i 1995 og materiale fra Nepal er identifice-
ret. Materiale er identificeret for en række uden-
landske forskere, der dels har sendt dette, dels af-
lagt besøg (G. Seidenfaden).

1.3. Florahåndbøger
Flora of Thailand, Flore du Cambodge, du Laos et
du Vietnam og Flora Malesiana: Acanthaceae
(fortsat). Flora of Colombia og Flora of Greater
Antilles: Balanophoraceae (fortsat) (B. Hansen).
Flora of Ethiopia: Lamiaceae (fortsat) (O. Ry-
ding); Flora of Ethiopia: Ebenaceae (afsluttet);
Solanaceae (fortsat); supplement til tidligere ud-
givne bearbejdelser af Leguminosae og Cucurbita-
ceae (påbegyndt) (I. Friis). Flora of Somalia: Sa-
pindaceae (afsluttet) (I. Friis).

1.4. Historisk dokumentation og bibliografier
Arbejdet med registrering af materiale samlet af J.
G. Koenig fortsætter. Et katalog over herbariemate-
riale indsamlet af J. R. og G. Forster på Cook’s 2.
ekspedition 1772-1775 er færdiggjort sammen med
P. Wagner; kataloget ajourført ved studier i herbari-
et i Kiel og ved data fra D. Nicolson, Washington.
Manuskript er antaget til optagelse i Allertonia,
Hawaii. Bibliografiske studier over bind 6 af »Skrif-
ter av Naturhistorie Selskabet« er indledt med hen-
blik på at sandsynliggøre et publikationsår (B. Han-
sen). Det fra auktionerne på Aalholm Slot erhver-
vede Raben-herbarium fra Brasilien er under regi-
strering (B. Hansen og O. Ryding).

1.5. Floristik og økologi
Arbejdet med Circumpolar Arctic Vegetation
Mapping (CAVM) er fortsat med status for vegeta-
tionskortlægningen i Grønland (trykt). Et indlæg,
»Floristic division and vegetation zonation of
Greenland of relevance for a circumpolar arctic
vegetation map«, er udarbejdet. En artikel om re-
sultaterne af moniteringen af Salix rotundifolia un-
der ITEX-projektet er antaget i Global Change
Biology og en rapport over feltarbejdet i Alaska i
1995 er trykt. En artikel, »Polar deserts of Green-
land: structure of plant communities and distribu-
tion«, er accepteret. En redegørelse vedrørende
de grønlandske karplanters diversitet til projektet
»Biodiversitet – et grønlandsk landestudie« er ud-
arbejdet for Grønlands Naturinstitut (C. Bay).

Feltstudier i etiopisk løvfældende skovsteppe er
fortsat med undersøgelser i Gojjam, Wollega og Il-
lubabor; materiale fra 1995 er bearbejdet (I. Friis,
med Sally Bidgood, Kew).
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Feltarbejde og væksthusforsøg i forbindelse
med økologiske studier af afbrænding af savanne-
vegetation i Etiopien er påbegyndt i et samarbejde
mellem Økologisk Afdeling, BI, og Botanisk Muse-
um (M. Jensen, med I. Friis).

Under Center for Tropisk Biodiversitet er ud-
ført en række undersøgelser: Yderligere et felt (5
m gange 500 m) i skove i det vestlige Uganda og
fire i det østlige Zaïre er analyseret for skovbunds-
urter og træer over 10 cm diameter i brysthøjde.
Feltarbejdet på projektet er nu afsluttet og data
fra feltanalyserne samt jordprøver ved at blive ana-
lyseret (A. D. Poulsen). Feltarbejde i forbindelse
med studier af lian og epifytfloraen i de samme
skovområder er påbegyndt som Ph.D.-projekt (G.
Eilu og D. Hafashimana, under vejledning af A. D.
Poulsen og I. Friis). 27 felter af dimensioner som
de i Uganda og Zaire anvendte er analyseret for
pteridophyter i en lavlandsregnskov i det østlige
Ecuador. Dette projekt har som formål at sam-
menholde feltobservationer med satellitbilleder
af vegetationen (A. D. Poulsen, med Robbin Mo-
ran, Aarhus, og Hanna Tuomisto, Turku).

To artikler om spredningen i Danmark af hen-
holdsvis Ramsløg (Allium ursimum) (sammen med
C. Lange) og Stregbælg (Galega orientalis) (sammen
med B. Løjtnant) er publiceret (H. Æ. Pedersen).

1.6 Plantegeografi
Arbejdet med en sammenfattende plantegeogra-
fisk undersøgelse af Grønlands karplanteflora som
element til en ny Grønlands Flora er videreført
(C. Bay).

Bearbejdelsen af et stort materiale af vegetati-
onsanalyser fra NØ-Grønland (omtalt i sidste
årbog) er fortsat, suppleret med analyser fra årets
feltarbejde ved Zackenberg; et større manuskript
er udarbejdet (B. Fredskild).

Til et symposium i Oxford er skrevet en over-
sigtsartikel, der analyserer teorierne bag den plan-
tegeografiske inddeling af Afrika. Til en kongres i
Harare, Zimbabwe, er skrevet en oversigtsartikel
over kortlægningen af Afrikas flora (I. Friis).

Arbejdet med en monografi over vegetation,
flora og plantegeografi i og omkring bjergene
langs grænsen mellem Sudan og Uganda er fort-
sat med studiet af floristiske data fra europæiske
herbarier (I. Friis, med K. Vollesen, Kew).

Programmerne »kortmq« og »kortblmq« til teg-
ning af udbredelseskort er færdiggjorte og stillet
til rådighed som public domaine. Programmerne
kan fra koordinatfiler producere udbredelseskort
over alle områder på jorden i direkte trykklar kva-
litet med indtil 4 arter (symboler) på hvert kort
(B. Hansen).

1.7. Vegetationshistorie
Arbejdet ned pollen- og makrofossil analyserne
fra 5 søer ved Ammassalik, SØ-Grønland (omtalt i
tidligere årbøger), er næsten afsluttet. Ved årets
feltarbejde ved Zackenberg sammen med B. H. Ja-
kobsen, Geografisk Institut, blev der boret i 2 søer
for at afsløre klima- og vegetationsændringer si-
den sidste istid (B. Fredskild).

2. Mosser

2.1. Floraværker
Arbejdet med »Illustrated Moss Flora of Arctic
North America and Greenland« Vols 5-6 er inten-
siveret (G. S. Mogensen).

2.2. Revisioner, økologi og plantegeografi
Det grønlandske materiale af slægten Tremato-

don er revideret, og giver anledning til beskrivelse
af en ny slægt. Tidligere er slægten revideret for
hele Nordamerika (G. S. Mogensen).

Slægten Ptegygoneuron er revideret for arktisk
Nordamerika og slægten er rapporteret ny for
Grønlands flora. Manuskript er antaget til tryk-
ning i et amerikansk tidsskrift (G. S. Mogensen,
med G. R. Hansen og M. Dalsgaard).

Feltarbejde i Grønland, forskningsophold i New
York og undersøgelser af mere end 500 indlånte
specimens danner grundlag for en detaljeret kort-
lægning af udbredelsen af Cyrtomnium hymenophyl-
loides, et recent mos, der også er et vigtigt fossil i
boreale og arktiske egne; et manuskript om un-
dersøgelsen er udarbejdet. Det beskriver for første
gang han-planter af arten og deres forekomst i
Nordamerika (G. S. Mogensen, med N. G. Miller,
New York State Museum, Albany).

En revision af de danske arter af slægten Schisti-
dium er påbegyndt (G. S. Mogensen, med G. R.
Hansen).

3. Svanpe

3.1. Florahåndbøger
Korrekturlæsning og rentegning af tegninger til
Nordic Macromycetes, bind 3, er afsluttet og bin-
det er i trykken; til bind 1 mangler nogle indle-
dende kapitler (H. Knudsen).

3.2. Nomenklatur 
En artikel (med Lise Hansen) om nomenklatori-
ske ændringer etc. i forbindelse med Nordic Ma-
cromycetes er trykt. Sammen ned en række kolle-
ger er stillet et forslag til konservering af Hypho-
dontia mod Schizopora og forslaget er trykt i Taxon
(H. Knudsen).
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3.3. Floristik
En note om andet danske fund af Toppet Sten-
morkel er udarbejdet (H. Knudsen, med T. Læs-
søe, Botanisk Institut).

4. Laver

4.1. Floristik, plantegeografi og økologi 
Et manuskript om lavfloraen (209 taxa) ved Sisi-
miut, Kangaamiut og Maniitsoq i det centrale Vest-
grønland er afsluttet. En sammenfattende rede-
gørelse for tidligere studier af grønlandske laver
omfatter atten udvalgte publikationer (de to sid-
ste af disse forventes antaget i 1997); arbejdet in-
deholder en samlet, illustreret redegørelse for
Grønlands epifytiske, epigæiske og epilithiske la-
ver (E. S. Hansen). Fascikel 12 af »Lichenes
Groenlandici Exsiccati« er distribueret til byttefor-
bindelser. Klargøring af materiale til fascikel 13 og
14 er påbegyndt. Materialet til fascikel 3 og 4 af
»Lichenes Danici Exsiccati« er klar til udsendelse;
materialet er indsamlet af Steen N. Christensen,
Vagn Alstrup, M. Skytte Christiansen, H. Mølholm
Hansen og E. S. Hansen og er HPLC-analyseret
(E. S. Hansen, sammen med Steen N. Christensen
og stud. scient. Asger Larsen (HPLC-analyser)).

Lavmateriale, samlet i Nordgrønland i 1995 og
materiale samlet ved Godhavn i 1996 i forbindelse
med projektet, »metaltolerante laver og deres fo-
rekomst i Grønland«, er under bestemmelse (E. S.
Hansen).

5. Alger 

1. Florahåndbøger
Arbejdet med en flora for fasthæftede rød-, brun-
og grønalger i danske farvande er påbegyndt (R.
Nielsen).

2. Taxonomi
Udvalgte stammer af slægten Acrochaete er dyrket
under forskellige kulturbetingelser med henblik
på en karakterisering af en formodet ny art (R.
Nielsen, med M. Iima, Nagasaki).

Som Ph.D.-projekt foretages et studium af kalk-
inkrusterede rødalger i de danske farvande, her-
under udarbejdelse af en monografi ned taksono-
misk revision af arter, der ikke er reviderede, med
lysmikroskopi af mikrotomsnit, scanning- og elek-
tronmikroskopi og kulturforsøg. I projektet ind-
går endvidere en undersøgelse af arternes udbre-
delse i forhold til den faldende saltholdigheds-gra-
dient i de danske farvande (S. Wegeberg).

3. Floristik, økologi og plantegeografi
Studiet af algevegetationen ved Færøerne er fort-
sat (R. Nielsen, sanmmen med K. Gunnarsson,

Reykjavik, T.-E. Lein, Bergen og ansatte ved Kald-
bak Marinbiologiske Laboratorium, Færøerne).
Studiet af algevegetation på danske stenrev er fort-
sat. Det planlagte vintertogt januar-februar blev
pga. isvinter indskrænket til 4 dages indsamling på
lokaliteter i det nordlige Kattegat, og søges gen-
nemført i 1997 (R. Nielsen sammen med medar-
bejdere fra Skov- og Naturstyrelsen). Arbejdet
med en revision af en tidligere offentliggjort over-
sigt over benthiske marine alger i Nordatlanten er
fortsat (R. Nielsen, sammen med I. Tittley, Natural
History Museum, London). En karakterisering af
de boregange, som arterne under kulturbetingel-
ser danner i forskellige mollusk-skaller og calcit,
er påbegyndt (R. Nielsen i samarbejde med G.
Radtke, Wiesbaden).

Redaktionelle og andre hverv: 
C. Bay: Medlem af Circumpolar Arctic Vegetation
Mapping Executive Committee. National bidrag-
yder til CAFF (Conservation of Arctic Flora and
Fauna). Repræsentant i ITEX’s »Site classification
group«. B. Fredskild: »Regional review’er« ved-
rørende Grønland af manuskripter til »Flora of
North America«; medlem af: Nationalparkrådet
(Grønland), UNESCO-MAB nationalkomiteen og
Peary Land Fondens bestyrelse. I. Friis: Medlem af
styregrupperne for »Center for Tropisk Biodiversi-
tet« og for »Nordic Publications in Botany«, af re-
daktionskomiteen for »Flora of Ethiopia and Eri-
trea«, og af komiteen for frøplanter under den In-
ternationale Botaniske Nomenklaturkomite. B.
Hansen: Medlem af redaktionskomiteen for Flora
of Thailand, koordinerende autor for Acanthace-
ae for Flora Malesiana. G. S. Mogensen: Redaktør
af Meddelelser om Grønland, Bioscience (bota-
nik); redaktør og projektleder for Illustrated Moss
Flora of Arctic North America and Greenland. R.
Nielsen: Videnskabeligt medlem af Skov- og Na-
turstyrelsens Arbejdsgruppe vedrørende stenfiske-
ri i danske farvande, medlem af styregruppen for
»BIOFAR 2« (Flora og fauna på grundt vand ved
Færøerne). H. Æ. Pedersen: Ansvarshavende re-
daktør af »Flora og Fauna.« O. Ryding: Ekstern
bedømmer af V. Sampath Kumars doktordisputats
i systematisk botanik. S. Wegeberg: medlem af
Ph.D.-studienævnet og Det Centrale Ph.D.-udvalg.

Forskning og kongresrejser:
C. Bay: Deltog med foredrag ved 2. Circumpolar
Arctic Vegetation Mapping workshop i Arendal og
med foredrag og to posters ved 7. ITEX workshop i
København. B. Fredskild: Feltarbejde i NØ-Grøn-
land 14.7. – 3.8. I. Friis: Besøg i marts og juli i Royal
Botanic Gardens, Kew (K), i september symposium
i Oxford, i september-november feltarbejde i Etio-
pien. B. Hansen: Besøgte herbariet i Kiel 12. – 15.8.
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H. Knudsen: Var medarrangør af Fifth Internatio-
nal Symposium on Arctic-Alpine Fungi i august i
Labytnangi (Rusland) og deltog i den nordiske
kongres i Joensuu, Finland i august. G. S. Mo-
gensen: Feltarbejde i Vestgrønland (Disko og Sønd-
re Strømfjord) (27.6. – 17.7.; sammen med G. R.
Hansen); forskningsophold i New York og North
Carolina 2. – 17.10., herunder gæsteforelæsning
ved Duke University. R. Nielsen: Deltog i 1. Interna-
tional Bioerosion Workshop 2. – 7.9. med foredra-
get: »Carbonate-boring green algae«. En oversigt
over kendte arter belyst ved kulturstudier. Foretog i
april-maj og oktober rejser til Færøerne m.h.p.
forskning og administration. H. Æ. Pedersen: Tre
ugers feltarbejde i Jylland i juni. A. D. Poulsen: I au-
gust og oktober ved Royal Botanic Gardens, Kew,
og i september ved Belgiens nationalherbarium i
Meise. O. Ryding: I juni ved Belgiens nationalher-
barium i Meise, i oktober-november ved herbariet i
Paris og Firenze. S. Wegeberg besøgte Fytoteket
(det botaniske museum) i Uppsala for at finde type-
materiale og deltog på 1st European Phycological
Congress i Köln med poster.

Gæster:
Botanisk Museum samarbejder med Makerere
University Institute of Environment and Natural
Resources om to Ph.D.-studerende, Gerald Eilu og
David Hafashimana; de opholdt sig i 3 måneder
ved Museet. Algeforskeren M. Iima, Nagasaki, op-
holdt sig ved museet i 5 måneder.

Museumsvirksomhed:

Samlingerne
Museets samlinger omfatter nu 2.443.998 speci-
mens. Disse anvendtes i 1996 under 422 besøg af
gæster, heraf en del udlændinge.

I løbet af 1996 indgik 32.768 nye specimens til
museet (14.403 blomsterplanter og bregner, 2824
mosser, 3.288 laver, 1594 svampe, 10.659 alger), af
hvilke 25.759 var registreret som gaver, 2.865 som
bytte, 1062 som køb og 3082 som egne indsamlin-
ger. Til brug for videnskabelige studier formidle-
des til danske forskere 58 indlån (2.062 speci-
mens) fra udenlandske institutioner. 165 udlån
(5.639 specimens) blev udtaget fra museets maga-
siner og sendt som lån til udenlandske institutio-
ner.

Det danske herbarium for blomsterplanter og
bregner er blevet totalt reorganiseret i 1996; det
ret store og hidtil særskilt opbevarede herbarium
for ruderatplanter (»tilfældigt indslæbte planter«,
der har vokset på kulturpåvirket jord) er blevet in-
terkalleret i hovedherbariet; desuden er familie-
opfattelsen revideret og der er foretaget betydeli-

ge omlægninger for at gøre herbariet mere bru-
gervenligt. Herbariets fyldningsgrad er dog fortsat
meget høj, og det kan ikke rumme de store ind-
samlinger, der er under aflevering fra »Atlas Flora
Danica« projektet. Der er derfor indkøbt nye ska-
be til opstilling i 1997. I herbariet for grønlandske
blomsterplanter og bregner er arbejdet med be-
stemmelse og etikettering af dels ældre, hidtil ube-
handlede indsamlinger foretaget af Th. Sørensen
og K. Jakobsen, dels gaver fra de sidste år, næsten
afsluttet.

Til den i 1995-96 etablerede database over ty-
per, gjort tilgængelig via museets hjemmeside på
World Wide Web, er registreret typer i generalher-
bariet for blomsterplanter, hvis familienavne be-
gynder ned bogstaverne B og C og i algeherbariet
herbarieark af rød-, brun- og grønalger. Arbejdet
med typeregistrering forventes fortsat i de kom-
mende år.

Skoletjeneste, udstillinger, formidling:
Skoletjenesten fortsætter som følge af små bevil-
linger på lavt aktivitetsniveau. I 1996 har skoletje-
nesten været benyttet af 242 grupper (klasser), i
alt 4569 personer.

Museets egne aktiviteter i forbindelse ned Kul-
turby 96 bestod af særudstillingen »Vilde planter i
byen med særligt henblik på Københavns eksotiske
flora« og fem botaniske ekskursioner i København
og omegn. Udstillingen blev besøgt af 6.236 perso-
ner i løbet af 296 åbningstimer, 98 personer deltog
i ekskursionerne. Desuden forelæste 4 ansatte ved
museet og centralbiblioteket og afholdt rundvis-
ninger i museets samlinger i forbindelse med Kø-
benhavns Universitets »Åben Uge«. Der var beg-
rænset deltagertal i rundvisningerne, hvor i alt 84
deltog. Kulturbyarrangementerne blev koordine-
ret af E. S. Hansen. C. Bay leverede materiale om
vegetationsforhold på Grønland til DMU, Arktisk
afdelings bidrag til Kulturby 96. I. Friis og J. Ander-
sen deltog i arbejdet med udstilling af materiale fra
museets Forsskål-samling (indsamlet i 1761-63 i
Ægypten og Yemen) i forbindelse med Kulturby
96-udstillingen »Den Arabiske Rejse« på Moes-
gaard Museum ved Aarhus. Desuden udlånte mu-
seet fra Forsskål-samlingen materiale til udstillin-
gen »København – Porten til Europa«, arrangeret
af Det kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og
Tøjhusmuseet, og til Københavns Universitets
egen udstilling »Universitas« Paul Egedes Grøn-
landske bogherbarium fra 1739 og akvareller af A.
S. Ørsted fra hans rejse til Mellemamerika i 1845-
48.

E. S. Hansen har i samarbejde med de ansatte
på Holsteinsborg Museum opbygget en vandreud-
stilling om Grønlands lavflora; senere skal udstil-
lingen vises i en række andre grønlandske byer. 
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Følgende har leveret bidrag til den »Store Dan-
ske Encyklopædi«: I. Friis, E. S. Hansen, H. Knud-
sen og R. Nielsen.

Ib Friis
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al, s. 582-601, Dordrecht 1996.
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102 (4), s. 205-208, Århus 1996.

–, Pedersen H.Æ.: Blå Stregbælg (Galega orienta-
lis) – naturaliseret. Flora og Fauna 102 (3), s.
191-193, Århus 1996.

Michelsen A., Lisanework N., Friis I., Holst N.:
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rests in the Ethiopian highlands. Journal of Ap-
plied Ecology 33, s. 627-642, UK 1996.

–, Lisanework N., Friis I.: Comparisons of under-
storey vegetation and soil fertility in plantations
and adjucebnt natural forests in the Ethiopian
highlands. Journal of Applied Ecology 33, s.
627-642, London, UK 1996.
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råd For Oceanologi i samarbejde med Zoolo-
gisk Museum, KU, s. 103, København 1996.

Pedersen H.Æ., Lange C.: Rams-løg (Allium ursi-
num) – en indigen, spredningsaggressiv plante.
Urt 2, s. 46-51, København 1996.

Poulsen A.D., Nielsen I.H.: How many ferns are
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American Fern Journal 85 (1), s. 29-35, USA
1995.

–, Tuomisto H.: Small-scale to continental distri-
bution patterns of neotropical pteridophytes:
the role of edaphic preferences. i: Pteridology
in perspective, J.M. Camus, M. Gibby, R.J. Johns,
s. 551-561, Whitstate, Kent, England 1996.

Tenvolde B.G.E., Friis I.: Implications of the Con-
vention on Biological Diversity for cooperation
in Botanical Research. i: The Biodiversity of Af-
rican Plants – Proceedings XIV th AETFAT
CONGRESS, L.J.G. van der Maesen et al, L.J.G.
van der Maesen et al, s. 295-305, Dordrecht
1996.

Tuomisto H., Poulsen A.D.: Influence of edaphic
specialization on pterido phyte distribution in
neotropical rain forests. Journal of Biogeogra-
phy 23, s. 283-293, England 1996.

Veldkamp J.F., Hansen B.: New combinations un-
der Hoya verticillata (Aslepiadaceae) and a bib-
liographical note on Sperlingia. Blumea 41, s.
439-442, Leiden 1996.

Wagner P.H.: I en have på Falster. Præst, botani-
ker, tobaksryger og ægtemand. i: Guldalderens
verden 20 historier fra nær og fjern, Bente Sca-
venius, s. 40-47, København 1996.

–: In a garden on Falster. i: The golden age Revisi-
ted, Bente Scavenius, s. 40-47, København 1996.

–: Parker, planter og samfundssyn. i: En verden i
harmoni. To parker i 1700 tallet, Jane Schul, s.
8-18, Holte 1996.

Wilmot-Dear C.M., Friis I.: The New World Speci-
es of Boehmeria and Pouzolzia (Urticaceae, tri-
bus Boehmerieae). A taxonomic revision. Ope-
ra Botanica 129, s. 1-103, København 1996.

Botanisk Have

Udviklingsarbejdet omkring havens interne struk-
tur og organisation er blevet fortsat. De første re-
sultater effektueres i 1997 og vil medføre publi-
kumsadgang til husene med de insektædende
planter, de tropisk énårige og dele af samlingen af
alpine planter.

Samlinger, anlægsarbejder m. v.:
På friland har året været præget af den fortsatte
genopretning af Dansk Kvarter: I 1995 blev de sy-
stematiske bede gravet igennem og omplantet, og
i 1996 blev alle de omgivende bede taget under
behandling (d.v.s. skoven, mahonieskråningen,
hovedgangsskråningen og heden samt den såkald-
te lyngskråning). En tilsvarende grundig gennem-
gravning har ikke været foretaget i de sidste 30 år,
undtagen på heden, hvor jorden blev skiftet i be-
gyndelsen af 70’erne.

I sommerens løb bukkede endnu et par af ha-
vens elme under for elmesyge, men i december
blev de overlevende træer mellem kontorbygnin-
gen og palmehuset angrebet af kædesav, og det
overlevede de ikke. Selv om flere af dem var beva-
ringsværdige på grund af deres alder og størrelse,
blev de alle fældet, fordi de kunne udgøre en fare
for publikum og for trafikanterne på Øster Fari-
magsgade. En ny, lavere beplantning forberedes.

De af J. P. Hjerting i 1995 hjembragte indsam-
linger af vilde georginer (Dahlia) fra Mexico blev
taget i kultur i 1996. Havens samling af vilde Dah-
lia er dermed helt enestående, idet den omfatter
24 af slægtens 29 arter, foruden 4 endnu ubeskrev-
ne arter.

I væksthusene er der i palmehuset gennemført
en renovering og udbygning af Marantacé-samlin-
gen, og bundvegetationen under koglepalmerne
er ligeledes blevet renoveret. De insektædende
planter, de tropiske énårige og de alpine koldhus-
planter er gennemgået med henblik på at gøre
disse samlinger (og væksthuse) mere tilgængelige
for publikum. Havens samling af sukkulente og
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caudiciforme planter blev sidst på året forøget
med ca. 50 planter og 320 portioner frø, indsam-
let i Sydafrika af J. Damgaard, P. Krogstrup og C.
Nielsen. I vævslaboratoriet er forsøgt etableret kul-
turer af 31 nye arter fra havens samlinger, det vil
sige arter, som er vanskelige at formere på mere
traditionel vis.

Den biologiske bekæmpelse af skadedyr i vækst-
husene er fortsat, overvejende med positive resul-
tater. En særlig indsats mod Faraomyrer har haft
stor effekt, så dette problem forventes løst i 1997.

I 1996 modtog haven 330 portioner planter og
382 portioner frø. Havens frøkatalog, Index Se-
minum, indeholdt 2.978 numre, og ved årets ud-
gang havde 281 bytteforbindelser ønsket 8.833
portioner frø, hvoraf det var muligt at levere 6.344
portioner. Derudover blev der leveret 2.531 por-
tioner frø til 132 medlemmer af the Alpine Gar-
den Society.

I frø- og genbanken er nu indlagt frø af 1.800
arter fra havens egne samlinger. Desuden opbeva-
res naturindsamlinger af ca. 850 danske arter, for-
delt på ca. 4.000 kollektioner, samt diverse forsk-
ningsrelevante frø. I in vitro genbanken vedlige-
holdes kulturer af 77 arter. Årets danske indsam-
lingstur gik i august til Thy med deltagelse af F.
Arnklit, J. Andersen, B. Knudsen, C. Madsen og B.
Norsker. På grund af den tørre sommer var udbyt-
tet ret magert.

Igen i 1996 blev haven udsat for både hærværk
og tyverier, bl.a. af gamle og sjældne planter. En
bedre sikring af planter og materiel er stærkt
påkrævet.

Plantebestemmelser, revisioner og registrering
K. Rahn har i 1996 foretaget 5.684 bestemmelser
og revisioner af havens planter. K. I. Christensen
(Arboretet i Hørsholm) har revideret 61 numre af
tjørn (Crataegus). Den i 1994 påbegyndte navnere-
vision af familierne i alfabetisk rækkeføIge er af-
sluttet med behandling af familierne fra Malvace-
ae til Zygophyllaceae. I år har K. Rahn kontrolle-
ret navne og udbredelse for ca. 10.000 tilgangs-
numre og der er foretaget rettelser hos 5.215 af
disse.

Planteregistret rummede ved årets udgang
21.533 levende planter, fordelt på 25.719 steder i
haven (inklusiv Tåstrup og Sorø), samt 1.191 i
frøbank. De levende planter er fordelt på 357 fa-
milier, 2.982 slægter og 12.828 arter. Tilsyneladen-
de viser opgørelserne gennem de senere år en til-
bagegang i antallet af planter, men dette skyldes
først og fremmest navnerevisionen, hvorigennem
et antal synonymer og dubletter er blevet afsløret.

De mange bestemmelser og navnerevisionen
har medført et betydeligt arbejde med opdatering
af registeret og efterfølgende etiketteskrivning. Al-

ligevel er planteregisteret blevet forbedret, således
at det nu i langt de fleste tilfælde også indeholder
oplysninger om planternes oprindelse og leve-
ring.

Formidlende virksomhed:
Kulturbyåret satte sit præg på Botanisk Have, som
deltog i et større projekt »TRILOGI – kunst, na-
tur, videnskab« sammen med Kunsthallen Brandts
Klædefabrik, Odense, og kunstnergruppen Tic-
kon, Langeland. Haven var også aktiv i den af fa-
kultetet arrangerede »Åben Uge« . Udstillingsbyg-
ningen var rammen om 4 særudstillinger, og pal-
mehuset og udstillingsbygningen blev desuden
stillet til rådighed for adskillige TV- og filmopta-
gelser og flere forskelligartede arrangementer,
som f.eks. en bambusfløjtekoncert i palmehuset
med musik fra 6 forskellige kulturer. For nærmere
omtale henvises til det særlige afsnit om Køben-
havns Universitets informationsvirksomhed.

Flere af havens medarbejdere har fortsat leveret
artikler til Danmarks Nationalleksikon. H. V. Han-
sen har bidraget med en artikel om »Vegetationen
i enge og kær« til Naturlommekalenderen, mens
J. D. Møller har skrevet kapitler til bogen om TRI-
LOGI–projektet og til »Botanisk Have – en oase i
storbyen«.

Havens opsynspersonale klarer en stor del af
den daglige kontakt med publikum, men gartnere
og videnskabelige medarbejdere besvarer også
mange spørgsmål fra publikum om botanik og
plantedyrkning. Som sædvanlig har havens med-
arbejdere afholdt en række særrundvisninger for
interessegrupper, foreninger og haveselskaber, og
J. D. Møller holdt foredrag om havens plantesam-
ling ved Flower Showet på Knuthenborg.

I efteråret 1996 kom Botanisk Have på In-
ternettet med egen hjemmeside (adresse:
http://www.botanic-garden.ku.dk). Hjemmesiden
blev udarbejdet af stud. psych. A. Colding-Jør-
gensen i samarbejde med havens stab og med illu-
strationer udført af Kirsten L. Madsen.

Havens butik viser en positiv, stabil udvikling, og
caféen åbnede i maj med ny forpagter og nyt navn
(»Paradisfuglen«). Der var stor tilfredshed med
dette initiativ, som forsøges videreført i 1997.

Forskning:
Forskningen er koncentreret omkring to felter:

1. Taxonomi, fylogeni, plantegeografi og økologi
O. Hamann har fortsat undersøgelserne over Ga-
lápagosøernes flora og vegetationsøkologi.

H. V. Hansen har fortsat sine undersøgelser
over taxonomi, fylogeni og biosystematik hos
Asteraceae og nærtstående familier. Et manu-
skript (udarbejdet sammen med J. P. Hjerting)
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over de grundlæggende aspekter af arbejdet med
Dahlia er antaget til trykning. Flere andre manu-
skripter i denne serie er under færdiggørelse. Et
ms. om familierne Goodeniaceae’s og Brunonia-
ceae’s beslægtethed med Asteraceae og Calycera-
ceae er færdiggjort og antaget til trykning. H. V.
Hansen har også bidraget til typificering af visse
arter af Arnica sensu Linnaeus (nu henregnet til
Gerbera) for »The Linnaean plant name typificati-
on project«, der ledes af C. Jarvis, British Museum.
Desuden er et ms. om slægten Gerberas kulturhisto-
rie under færdiggørelse. Endelig har H. V. Han-
sen fortsat forsøgene med spiringstest i frø- og
genbanken.

K. Rahn har fortsat de taxonomiske studier over
Plantaginaceae og nærtstående familier. Tre artik-
ler er blevet publiceret, herunder et større fylo-
genetisk studie over Plantaginaceae.

2. Celle- og vævsbiologi
P. Krogstrup, J. V. Nørgaard og J. I. Find har fort-
sat arbejdet med vævskulturer af danske skovtræer
og af udryddelsestruede planter, samt med kryo-
præservering af celler og væv. Projekterne sigter
mod anvendelse inden for skovtræforædling og
bevarelse af plantegenetiske ressourcer. Endvidere
arbejdes med vævskultur til fornyelse af havens
samling af levende planter og fremstilling af plan-
ter til salg i Havens butik. Desuden er kontrakt-
forskningen for Phytera Inc., USA forlænget med
et år.

Følgende forskningsprojekter er i gang på vævs-
laboratoriet:

1) Nordmannsgran: Udvikling af metoder til
fremstilling af in vitro klonede planter (J. V. Nør-
gaard, J. I. Find, P. Krogstrup).

2) Kloning af plustræer af Nordmannsgran og
Rødgran til juletræsproduktion ved brug af mikro-
formering (J. I. Find, J. V. Nørgaard, P. Krog-
strup).

3) Somatic embryogenesis in Picea abies, Larix si-
birica and Abies nordmanniana (J. V. Nørgaard).

4) Udvikling af teknikker til in vitro formering
af udryddelsestruede planter (P. Krogstrup, J. V.
Nørgaard, J. I. Find). Der er udarbejdet en priori-
tetsliste over plantearter, som bør opformeres i
vævskulturlaboratoriet. Disse planter kan ikke for-
meres ved almindelige metoder, og vurderes des-
uden som værende af særlig vigtighed i relation til
havens samlingspolitik.

5) Udvikling af vævskulturmetoder for plantear-
ter med indholdsstoffer af farmakologisk interesse
(P. Krogstrup, J. V. Nørgaard, C. Nielsen, L.
Jensen, D. J. Hansen, D. Andersen, H. Christo-
phersen) (Kontraktforskning for Phytera Inc.
Worcester, MA, USA).

Service til andre institutter og undervisning:
Til undervisningsbrug har haven leveret 20.766
stk. materiale af 822 arter til Botanisk Laboratori-
um, RUC, Farmaceutisk højskole, KVL og Folke-
universitetet og til plantetegning. Næsten 2/3 af
materialet blev leveret til Botanisk Institut. Des-
uden er der fra væksthusene leveret 665 portioner
rod- og blomstermateriale til undervisningsbrug,
samt planter til formering og forsøg til Zoologisk
Have, Botanisk Institut og havens butik, foruden
materiale fra flere hundrede arter til Phytera–pro-
jektet

I august leverede haven plantemateriale (sump-
planter) til en udstilling på Holmen i forbindelse
med Den Første Økologiske Verdensudstilling.

I 1996 har 28 forskere haft 34 projekter i gang i
havens forsøgsafdeling. Forskerne har hjemme på
7 forskellige institutter (fra Københavns Universi-
tet: Botanisk Institut, Botanisk Have og Moleky-
lærbiologisk Institut; desuden fra Danmarks Tekni-
ske Universitet, Danmarks farmaceutiske Højsko-
le, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
og Forskningscentret for Skov og Landskab). Især
to projekter, som skal undersøge UV-bestrålings
indflydelse på bøg og eg, har krævet en betydelig
arbejdsindsats af gartnerne i Tåstrup.

Vævslaboratoriet har forsøgt initiering af vævs-
kulturer af Acacia cornigera for M. Neuendorf,
Göteborgs Botaniske Have. Laboratoriet havde
besøg i en måned af D. Auzenbaha fra Riga (Tem-
pus program), og haven havde som sædvanligt be-
søg af kortere varighed af forskere og kolleger fra
en række lande.

I årets løb havde 15 elever fra folkeskolen og
gartnerskolerne praktikophold i haven.

Rejser, gæsteforelæsninger & kongresdeltagelse:
O. Hamann deltog i: Internationalt symposium
om Pachyrhizus og andre knoldbærende legumino-
ser, Celaya, Mexico; bestyrelsesmøder, symposier
og workshops i the Charles Darwin Foundation
(London; Washington; Quito & Galápagos, Ecua-
dor), i the Galápagos Darwin Trust (Luxem-
bourg) og i Botanic Gardens Conservation Inter-
national (London); Journées de Plantes de Cour-
son, Frankrig.

P. Krogstrup gennemførte en kontakt- og ind-
samlingsrejse til Sydafrika (sammen med J. Dam-
gaard og C. Nielsen, BH, og B. Jørgensen, KVL).

J. D. Møller deltog i møde i the European Bota-
nic Gardens Consortium, Pisa, Italien.

J. V. Nørgaard deltog i: »Plant embryogenesis
workshop« ved Centre for Applied Plant Molecu-
lar Biology, Hamburgs Universitet; Nordisk Sam-
arbejdsprojektsmøder i BH og ved Institutionen
för Skogsgenetik, Uppsala; kontaktrejser til Dr. C.
Teisson, Centre de cooperation internationale en
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recherche agronomique pour le developpement,
Montpellier, Frankrig, vedrørende udvikling af in
vitro dyrkningssystem, og til Danverde Planteskole,
Sunds, vedrørende containerdyrkningssystemer til
fremstilling af skovtræer.

Botanisk Haves gartnere har i årets løb gennem-
ført studierejser til andre botaniske haver: J. Dam-
gaard var på to måneders studieophold i Karoo og
Kirstenbosch, Sydafrika, og deltog efterfølgende i
indsamlingstur i Sydafrika sammen med P. Krog-
strup et al. Sidst på sommeren besøgte J. Ander-
sen, K. Auvinen, G. Koch og J. Olsen de botaniske
haver i Stockholm, Åbo, Helsingfors, Tallin, Riga
og Vilnius. Flere af havens afdelinger besøgte i
årets løb Göteborgs Botaniske Have.

Internationale hverv:
O. Hamann: Vicepræsident (Europa), the Charles
Darwin Foundation for the Galápagos Isles; med-
lem. af bestyrelsen for the Galápagos Darwin
Trust og Botanic Gardens Conservation Internati-
onal; medlem af IUCNs Commission on National
Parks and Protected Areas og Species Survival
Commission; medlem af red.-kommitéen for Bio-
diversity and Conservation og Candollea; medlem
af den internationale dommerkomité ved Jour-
nées de Plantes de Courson, Frankrig.

H. V. Hansen: Reviewer for tidsskrifterne Botha-
lia og Novon.

J. V. Nørgaard og J. I. Find: Deltager i EU-regi i
COST 822, Physiology and Control of Plant Rege-
neration in Suspension Culture Systems.

Andre hverv:
F. Arnklit: Censor ved KVL.

O. Hamann: Medlem af bedømmelsesudvalg
ved Aarhus Univ. (Ph.D. og lektorat); styrings-
gruppen for det EU-støttede Pachyrhizus-projekt:
bestyrelsen for WWF-Danmark; censor ved Aarhus
Universitet og KVL; medlem af dommerkomitéen
ved Flower Show 96, Knuthenborg.

J. D. Møller: Redaktør af Dansk Dendrologisk
Årsskrift; medlem af bestyrelsen for Dansk Den-
drologisk Forening; medlem af forretningsudval-
get for Fonden for Træer og Miljø; medlem af fa-
kultetsudvalg vedrørende rekruttering af kvindeli-
ge forskere, og af Mme. Curié stipendieudvalg;
censor og medlem af Ph.D.-bedømmelsesudvalg
ved KVL.

P. Krogstrup: Vejleder for Ph.D.-studerende J. I.
Find, I. Holme (Årslev) og K. Kofoed (Årslev);
medlem af Ph.D.-bedømmelsesudvalg ved KU.

Ole Hamann

Stab:
VIP:
Arnklit, Folmer: Lektor; Find, Jens: Forskningsad-

junkt/post.doc.; Hamann, Ole Jørgen: Professor;
Hansen, Hans Vilhelm: Adjunkt; Krogstrup, Peter:
Lektor; Møller, Jette Dahl: Lektor; Nørgaard, Jens
Viktor: Forskningslektor; Rahn, Knud: Lektor.

TAP:
Andersen, Dorthe: Rengøringsassistent/glasvask;
Andersen, Jens: Gartnerformand; Andersen, Lis-
beth: Gartneriarbejder-puljejob (ansat 20/5-97);
Auvinen, Keijo Einari: Gartner; Bate, Keith: Gart-
nerformand; Borch, Arne Franz: Gartner; Bork,
Kim: Gartneriarbejder-puljejob (ansat 1/7-97;
Brekling, Eva: Overassistent; Busse, Karin Borup:
Gartner; Byrgesen, Henry Emil: Gartner; Chri-
stensen, Budde: Gartner; Christensen, Jens Ger-
ner: Gartner; Christophersen, Helle Martha: Ren-
gøringsassistent/glasvask; Danielsen, Helle: Gart-
ner; Gras, Christian: Gartneriarbejder-puljejob
(ansat 1/7 – 1/9-97); Hansen Dorte Juul: Labo-
rant; Hass, Gunhild: Gartner; Hesseldahl, Søren:
Gartnerelev (ansat 1/4-97); Hinding, Torben:
Gartner; Holst, Rainer Pfannkuche: Gartner; Is-
høy, Sven: Gartner; Jacobsen, Linda: Laborant;
Jensen, Else: Gartnerformand; Jensen, Jens Hol-
ger G.: Gartner; Jensen, Kaj Erik: Gartner; Jensen,
Leif: Gartnerformand; Jørgensen, Kurt: Assistent,
regnskab (til nov 97); Jørgensen, Preben Claudi:
Betjent; Knudsen, Birgit: Gartner; Knudsen, Erik:
Gartner; Koch, Gregers Baadsgaard: Gartner;
Krak Jan Bernhard De: Gartner; Kristensen, Britt
Rossness: Gartneriarb.–puljejob (ansat 1/5-97);
Kristensen, Søren Brogård: Puljejob; Kristiansen,
Pia Snæbjørn: Gartnerelev; Krøyer, Helen: Gart-
nerelev (1/6-96–31/5-97); Larsen, Jan Robin: Be-
tjent; Larsen, Poul Arne Krog: Gartner; Madsen,
Christian: Gartner; Mathiasen, Charlotte Yvonne:
Overassistent, Regnskab (ansat 1/5-97); Nielsen,
Cheryl: Laboratorietekniker; Olsen, Jimmy Oluf:
Gartner; Pedersen, Jørgen Smidstrup: Gartnerfor-
mand; Pedersen, Torben Baltzer: Betjentformand;
Pedersen, Torkild: Gartnerformand; Pedersen-Ny-
skov, Lene Bønløkke: Kontorassistent; Petersen,
Hans Kirkegård: Gartner; Petersen, John Funch:
Betjent; Petersen, Kirsten Hartmann: Gartner; Pe-
tersen, Villy: Gartner; Raafeldt, Kim: Betjentafløs-
er; Rasmussen, Svend Palle: Gartner; Rønkel, Per:
Betjent; Schrøder, Janne Birgit: Overassistent;
Schrøder, Nanna: Gartnerelev (ansat 17/3-97);
Schwab, Gottfried: Gartner; Thingvad, Finn Lau-
rits Lohman: Gartner; Van, Moorselaar Katja:
Gartnerelev; Velbak, Palle: Gartner; Vold, Gert:
Gartnerformand; Wang, Bjarne Grønbak: Hånd-
værkerformand; Willumsen, Karin: Assistent (1/8-
96 – 1/8-99); Worsøe, Ida Priergaard: Puljejob
(29/4-96 – 14/12-97).
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Ph.D.-afhandlinger:
Holme, Inger: Establishment of embryogenic and

regenerable suspension cultures.

Publikationer:
Arnklit F.: Index Seminum, anno 1993-1996. i: In-

dex Seminum, Folmer Arnklit, s. 67, Køben-
havn 1996.

Halfdan-Nielsen B.: Five new species of Geranium
(Geraniaceae) from Ecuador. Nordic Journal of
Botany Vol. 16, No. 3, s. 9, Odense, Danmark
1996.

Hansen H.V.: Vegetationen i enge og kær. i: Na-
turlommekalenderen 1997, N. Blædel, B. Jør-
gensen, L. Larsen, s. 216-228, København 1996.

–, Hjerting J.P.: Observations on chromosome
numbers and biosystematics in Dahlia (Astera-
ceae, Heliantheae) with an account on the
identity of D. pinnata, D. Rosea, and D. cocci-
nea. Nordic Journal of Botany 16 (4), s. 445-
456, Copenhagen 1996.

Møller J.D.: Trilogi – kunst – natur – videnskab.
Trilogy – art – nature – science. i: Trilogi – kunst
– natur – videnskab. Trilogy – art – nature – sci-
ence, Tickon, s. 233, Odense 1996.

–: Botanisk Have – en oase i storbyen. København
1996, 87 s. 

–: Wollemia nobilis, en ny anstralsk slægt og art.
Dansk Dendrologisk Årsskrift Bind XIV, s. 74,
København 1996.

–: Dansk Dendrologisk Årsskrift. Dansk Dendrolo-
gisk Årsskrift Bind XIV, s. 74, København 1996.

Rahn K.: 269. Plantaginaceae. Flora Fanerogámica
Argentina Fasciculo 3, s. 24, Córdoba, Argenti-
na 1995.

–: A phylogenetic study of the Plantaginaceae. Bo-
tanical Journal of the Linnean Society 120, s.
53, London 1996.

–: Iridoid Glucosides in Plantago alpina and P. al-
tissima. Phytochemistry 42, s. 4, Great Britain
1996.
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Molekylærbiologi

Molekylærbiologisk Institut

Instituttet består af 6 enheder: Afdeling for Biolo-
gisk Kemi(ABK), Afdeling for Generel Mikrobio-
logi(AGM), Afdeling for Molekylær Cellebiolo-
gi(AMC), Afdeling for Proteinkemi(APK), Gene-
tisk Afdeling(GEA) og Plantefysiologisk Afde-
ling(PFA). Herudover er instituttet vært for Cen-
ter for Enzymforskning (Danmarks Grundforsk-
ningsfond).

Bestyrelse:
Institutleder: Jørgen Olsen.
Stedfortræder og formand for instituttets Ph.D.-
udvalg: Torsten Nilsson-Tillgren.
Øvrige medlemmer: Jenny S. Christensen (TAP),
Karen Skriver (VIP), Marit T. Warrer (TAP), Peter
Westermann (VIP), Berthe M. Willumsen (VIP).
Observatør – student: Kaare Teilum.

Den overordnede fællesnævner for instituttets
forskning er genregulering og vækstfysiologi, dvs.
undersøgelser af de mekanismer, der er ansvarlige
for, at celler vokser og deler sig. Til disse under-
søgelser anvender vi biokemiske, genetiske og mo-
lekylærbiologiske metoder. Hovedvægten lægges
på eksperimentelt arbejde med mikroorganismer
og cellekulturer. En betragtelig del af instituttets
forskning er finansieret over eksterne bevillinger
fra offentlige og private fonde eller ved samar-
bejdsprojekter. Forskningen er primært grundvi-
denskabelig, men resultaterne har vist sig at kun-
ne anvendes inden for medicin, industri og miljø.
De anvendelsesmæssige aspekter af vor forskning
er tydeliggjort i en række af de projekter, som er
helt eller delvist finansieret over eksterne midler
fra f.eks. nationale eller internationale biotekno-
logiske programmer. 

Instituttet underviser på studierne i biokemi,
biologi og miljøkemi. En overordnet målsætning
for undervisningen på instituttet er at træne de
studerende i eksperimentel forskning, såvel på
kandidat- som på Ph.D.-niveau. Dette betyder, at
en lang række forskeruddannede fra Moleky-
lærbiologisk Institut har fået ansættelse i industri-
en. Instituttet har tradition for uddannelse af
mange Ph.D.’er og havde ved udgangen af året 57
indskrevne Ph.D.-studerende, heraf 17 med uni-
versitetsstipendium. Instituttet mangler imidlertid
løbende stipendiemuligheder til et stort antal sær-
deles højt kvalificerede ansøgere. Dette problem
kan kun afhjælpes ved en kraftig forøgelse af an-

tallet af Ph.D.-stipendier som fakultetet får til sine
uddelinger.

Nyansættelser:
Lektor Robert DeLotto (1.7.96), adjunkt Gene-
viève Thon (1.1.96).

Afgang:
Lektor Kenneth Harlow (31.8.96). Laboratoriebe-
tjent Poul Eriksen (30.11.95) blev tildelt fortjenst-
medaljen i sølv ved sin fratræden fra 43 års tjene-
ste ved instituttet.

Advisory Board:
Professor A. P. J. Trinci, Dean of School of Biolo-
gical Sciences, University of Manchester; Professor
D. Gallwitz, Director of the Max-Planck-Institut für
Biophysikalische Chemie, Abteilung Molekulare
Genetik, Göttingen; and Professor J. D. Friesen,
Banting and Best Department of Medical Re-
search, University of Toronto. 

Instituttet på Internettet:
Instituttet har oprettet en WWW server med
adresse: http://www.molbio.ku.dk/, hvor det er
meningen at oplysninger om vores forskning, kur-
ser, seminarer og andre aktiviteter er tilgængelige
for en større kreds.

Langtidsplanlægning:
Instituttet har i 1996 fortsat været stærkt engage-
ret i planerne for oprettelse af Forskningscenter
for Bioteknologi, Tagensvej 18, København. En
implementering af denne plan vil betyde en sik-
ring af den fremtidige molekylærbiologiske forsk-
ning ved Københavns Universitet. De planlagte fy-
siske rammer vil medføre en optimal løsning på
instituttets nuværende, utilstrækkelige og umo-
derne lokaleforhold for såvel forskning som un-
dervisning.

Forskningsvirksomhed:

Afdeling for Biologisk Kemi
Afdelingens forskning falder inden for følgende
områder: (1) Nukleotidstofskifte; (2) Nukleosid-
nedbrydning; (3) RNA struktur og funktion; (4)
Genom karakterisering; (5) Biosemiotik. Nogle af
afdelingens medarbejdere er endvidere tilknyttet
Center for Enzymforskning under Danmarks
Grundforskningsfond (se dette).

1. Nukleotidstofskifte
Nukleotider er vigtige elementer i den cellulære
fysiologi, bl.a. som byggesten i syntesen af nuklein-
syrerne, RNA og DNA, samt for et betydeligt antal
coenzymer. Nukleotider dannes enten ved nysyn-
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tese (de NOVO) fra mellemprodukter i det cen-
trale stofskifte eller ved genbrug af nukleosider og
baser. Nysyntese reaktionerne er ens i alle organis-
mer, mens evnen til genbrugssyntese varierer fra
organisme til organisme. Nukleosid- og baseanalo-
ger kan omdannes til potente cellegifte ved hjælp
af genbrugssyntesen, hvilket har været anvendt i
den kemoterapeutiske behandling af forskellige
mikrobielle og virale infektioner, samt ved be-
handling af visse cancertilstande. Hensigten med
studierne af nukleotidstofskiftet er at opnå en
fuldstændig karakterisering af de involverede ge-
ner og deres genprodukter, samt at opnå en detal-
jeret indsigt i de molekylære mekanismer, der er
ansvarlige for såvel den enzymatiske som den ge-
netiske regulering af denne del af stofskiftet. Både
purin- og pyrimidinsyntesen studeres. De to reak-
tionsveje adskiller sig væsentligst ved den måde,
hvorpå den aromatiske ring opbygges. I pyrimi-
dinsyntese dannes først den aromatiske ring, som
derefter påhæftes fosforibosyldelen, hvorved nu-
kleotidet dannes. I purinsyntesen begyndes der
med fosforibosyldelen, hvorpå den aromatiske
ring dannes, atom på atom. Der anvendes flere
eksperimentelle organismer, eubakterierne Esche-
richia coli og Bacillus subtilis, samt archaeaerne Sul-
folobus solfataricus og Methanobacterium thermoauto-
trophicum.

Igangværende undersøgelse omhandler:
Archaeal adenylat syntase og hypoxanthin fosfori-
bosyltransferase (J. Sauer, B. Stuer-Lauridsen, P.
Nygaard).

Karakterisering af archaeal dihydroorotat dehy-
drogenase (P. G. Sørensen, G. Dandanell).

Kloning af Sulfolobus purE og purK gener (I.
Sørensen, G. Dandanell).

Regulering af udtryk af rpiB genet, der koder
for ribose fosfat isomerase B i E. coli (T. Poulsen,
B. Hove-Jensen).

Udtryk af det humane gen for thymidin kinase,
TK1, i E. coli (J. Neuhard i samarbejde med S.
Eriksson, Uppsala).

Xanthin fosforibosyltransferase i Bacillus subtilis
(L. C. Christiansen, P. Nygaard i samarbejde med
H. H. Saxild, Lyngby).

2. Nukleosidnedbrydning
Bakterier er i stand til at anvende mange forskelli-
ge forbindelser som kulstof- og energikilde. Såle-
des kan E. coli effektivt udnytte ribonukleosider
som kulstof- og energikilde. Det sker ved at ribo-
nukleosiderne spaltes fosforolytisk til de tilsvaren-
de baser og ribose 1-fosfat. Ribose 1-fosfat kan der-
efter omdannes til ribose 5-fosfat, som katabolise-
res via hexose monofosfat shunten. Deoxyribo-
nukleosider spaltes på lignende vis til deoxyribose

1-fosfat, hvis videre nedbrydning dog foregår ad
andre veje end ovenfor. Før nedbrydning må (de-
oxy)ribonukleosiderne tages op af cellen. Dette
sker ved hjælp af specifikke transportsystemer lo-
kaliseret i den indre membran. Der er hidtil iden-
tificeret fem (deoxy)ribonukleosid transportsyste-
mer, der adskiller sig ved deres specificitet for de
forskellige nukleosider, samt på den måde deres
syntese reguleres.

Igangværende undersøgelser omhandler:
Karakterisering af nukleosidtransportsystemerne,
der kodes for af generne nupU, nupI og nupC
(M. Lund, B. Mygind).

Karakterisering af xanthosin fosforylase ope-
ron, xapABR (C. Jørgensen, G. Dandanell).

3. RNA struktur og funktion
RNA molekyler er særdeles vigtige biomolekyler.
Enhver celle indeholder et betydeligt antal struk-
turelt forskellige RNA molekyler, hver med deres
specifikke funktion. Ved transkriptionsprocessen
oversættes DNA-nukleotidsekvensen for et gen til
en analog RNA sekvens. Nogle af disse RNA mole-
kyler, rRNA, har vigtige funktioner som kompo-
nenter i ribosomer, mens andre, mRNA, oversæt-
tes (translateres) af ribosomerne til specifikke po-
lypeptider. Det har vist sig, at mange antibiotikas
funktion består i binding til forskellige positioner
på ribosomet, som derved med fatale følger for
cellen helt eller delvis mister evnen til at syntetise-
re proteiner. En gruppe af disse antibiotika, ma-
crolid-lincosamid-streptogramin B (MLS) grup-
pen, angriber selve det sted på ribosomet, pep-
tidyltransferasecentret, hvor peptiddannelsen fin-
der sted. Bakterier udvikler imidlertid MLS-resi-
stens, som består i, at en specifik adeninrest (A-
2058) i 23S RNA methyleres, hvorved disse anti-
biotika ikke kan bindes. Methyleringen katalyseres
af et specifikt enzym, hvis gen oftest findes på et
plasmid, som kan udveksles mellem forskellige
bakteriearter. MLS-resistensen kan derfor spredes
til patogene bakterier og forårsage resistens til dis-
se antibiotika.

Bakteriers mRNA molekyler er ganske ustabile,
og inaktiveres med halveringstider ofte på få mi-
nutter. Inaktiveringen af mRNA kan opdeles i to
processer, funktionel inaktivering og kemisk inakti-
vering. Hastigheden hvormed mRNA inaktiveres
skyldes dels strukturer indeholdt i mRNA moleky-
let selv (cis virkende), dels proteinfaktorer (trans
virkende). Specifikke mutationer, der påvirker
mRNA stabiliteten ved ændring af enten cis ele-
menter eller trans virkende faktorer, er isoleret.
Endvidere har det vist sig muligt ved hjælp af speci-
elle mRNA varianter at afkoble den funktionelle in-
aktivering fra den egentlige kemiske nedbrydning.
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De fleste celler indeholder desuden en del spe-
cialiserede RNA molekyler, mange med ukendt
funktion. Det gælder f.eks. det gådefulde H19
RNA molekyle, som kun udtrykkes fra det mater-
nale kromosom 11.

Igangværende undersøgelser omhandler:
Faktor-uafhængig transkriptionsterminering (J.
Christensen).

Macrolid-lincosamid-streptogramin B-resistens
bakterier (B. Vester i samarbejde med S. Douth-
waite, Odense og S. Thirup, Århus).

mRNA nedbrydning i E. coli (C. Petersen).
RNA bindende proteiner (J. Nielsen, J. Christi-

ansen).
Struktur og funktion af H19 RNA (S. Runge, J.

Christiansen).
Funktionen af individuelle rRNA områder i re-

bosomerne (R. Garrett).

4. Genom karakterisering
Genom sekvensering, det vil sige opklaring af en
organismes hele nukleotidsekvens er blevet stadig
mere betydningsfuld i den moderne moleky-
lærbiologi, idet meget præcise genkort kan etable-
res. Imidlertid kendes funktionen af et stort antal
genprodukter ikke. Der er derfor iværksat projek-
ter, som har til formål at finde ud af funktionen af
disse genprodukter ved hjælp af fysiologiske, ge-
netiske og molekylærbiologiske metoder.

Der arbejdes p.t. med opklaring af ukendte gen-
ers funktion i B. subtilis (L. C. Christiansen, P. Nyg-
gard i samarbejde med H. H. Saxild, Lyngby).

5. Biosemiotik
Biosemiotik (studiet af biologiske systemer fra et
tegn-teoretisk perspektiv) kaster et nyt lys både på
menneskets indre natur og på den omgivne natur.
I dette lys kan intentionalitetens problem placeres
i sin evolutionsmæssige sammenhæng uden at
krænke det menneskelige artsvæsens særkende.
Samtidig åbner dette muligheder for retablering
af evolutionstorien som en nødvendig bro mellem
menneske og natur. Et hovedproblem er her
spørgsmålet om tegnets forankring i den fysiske
natur (J. Hoffmeyer).

Afdeling for Generel Mikrobiologi
Efter afvikling af de fleste projekter fra det natio-
nale bioteknologiprogram er afdelingens ekster-
ne forskningsstøtte især kommet fra EU’s mil-
jøprogram, Det Strategiske Miljøforsknings Pro-
gram, Danida og Miljøstyrelsen. 

Afdelingens projekter omfatter følgende områder:

1. Nedbrydning af organisk materiale i jord
Et laboratoriestudie af nedbrydningen af majsbla-
de i 3 forskellige landbrugsjorder er ved at være
afsluttet. Der er blevet udviklet en ny metode til at
estimere små mængder af nedbrydningsenzymer,
f.eks. cellulase, kitinase og protease. Metoden er
baseret på fluorescerende modelsubstrater og der
opnås et indirekte mål for enzymaktiviteten under
nedbrydning. Denne aktivitet viser sig at være af-
hængig af jordtype og geografisk placering (Dan-
mark, Tyskland og Italien) og jordbehandling.
Desuden er aktiviteten mange gange højere på
overfladen af organisk materiale end i selve jor-
den. Enzymaktiviteten er sat i relation til forekom-
sten af mikrosvampe, og det har vist sig, at der er
korrelationer mellem visse taxonomiske grupper
af mikrosvampe og specifikke enzymer. Metoden
er under stadig udvikling, således at en lang række
enzymer i fremtiden vil kunne påvises. Projektet
har været støttet af EU (M. Miller, A. Kjøller)

2.1 Drivhusgasser fra jord, bøgeskov
Arbejdet med at måle drivhusgassen N2O fra skov-
jord er blevet afsluttet i et EU projekt, NIPHYS og
er fortsat i et nyt projekt, CANIF.

NIPHYS projektet omfattede måling af denitrifi-
kation og N2O emission fra bøgeskovsjord i Dan-
mark, Tjekkiet og Italien med feltkampagner på
forskellige årstider. Desuden er den potentielle
aktivitet for N2O dannelse blevet målt ved labora-
torieforsøg på jordsøjler eller opslæmninger. Dis-
se forsøg er afsluttede, og efter det nye projekts
start i marts er der blevet foretaget feltmålinger
månedligt i Store Bøgeskov ved Sorø. Disse målin-
ger er også blevet suppleret med laboratorie-
målinger for at optimere processen (J. Møller, S.
Struwe, A. Kjøller).

2.2 Drivhusgasser fra tropisk jord
Måling af drivhusgasser fra jord i forskellige afrikan-
ske lande er blevet muliggjort ved støtte fra EU og
DANIDA. Mængden af drivhusgasser produceret
fra tropisk jord er kun ringe kendt fra feltmålinger.
Målingerne er blevet foretaget i Zimbabwe, Zam-
bia, Tanzania og Kenya i forskellige typer landbrug-
sjord og i jord med naturlig bevoksning. Niveauer-
ne af gasudvikling varierer med jordens næringstil-
stand og fugtighed. I Senegal er der blevet foretaget
feltmålinger i en savanne før og efter afbrænding af
græslaget. Datamaterialet herfra er under bear-
bejdning. I laboratoriet vil jordprøver blive analyse-
ret for indhold af bakterier og svampe, samt for ned-
brydningsaktivitet for at påvise, hvilken effekt bran-
den har haft på de mikrobiologiske omsætninger
(J. Møller, H. J. Martinsen, S. Struwe, A. Kjøller).
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2.3 Drivhusgasser fra jord, nåleskov
Et projekt, NECO, under Det Strategiske Mil-
jøforsknings Program og et EU projekt, CORE, er
ved at blive afsluttet. I begge projekter er der ved
felt- og laboratoriemålinger blevet målt denitrifi-
kation og N2O emission fra nåleskovsjord i Dan-
mark (Klosterheden), Tyskland, Holland, Eng-
land og Irland. Resultaterne er ved at blive analy-
seret, og niveauerne viser sig at være afhængige af
klimatisk placering og af kvælstoftilførsel. Emissio-
nen fra nåleskov er lav, men på globalt plan af be-
tydning som følge af nåleskoves store udbredelse
(T. Nielsen, S. Struwe, A. Kjøller).

3. Interaktioner mellem bakteriepopulationer
Ved kombination af molekylære og traditionelle
mikrobiologiske metoder undersøges interaktio-
ner mellem bakteriepopulationer i naturlige mil-
jøer. Dette er blevet studeret i fire projekter:

3.1 Nedbrydning af xenobiotika
Formålet er at undersøge muligheden for at acce-
lerere nedbrydningen af pesticider og andre
xenobiotika ved hjælp af horisontal spredning af
gener kodende for bredspektrede »nøgleenzy-
mer« i nedbrydningsprocessen (f.eks. dioxygena-
ser). Nedbrydningen af phenoxyeddikesyre bliver
brugt som modelstof i dette projekt (S. J. Søren-
sen i samarbejde med V. Brenner, Pragh).

3.2 Biodiversitet 
Dette projekt er en del af en EU-concerted action
(MICRODIVER). Formålet med projektet er at
undersøge sammenhængen mellem biodiversitet
og funktion af et mikrobielt samfund. Den bakte-
rielle biodiversitet er blevet undersøgt i en række
jordprøver, hvor diversiteten eksperimentelt er
blevet ændret ved varierende fumigeringstid (S. J.
Sørensen).

3.3 Adaption til kviksølv forurening 
Ændringer i bakteriediversiteten i jord, som følge
af adaption til Hg2+, er undersøgt på tre forskellige
niveauer. 1) Genetisk diversitet, involverende op-
rensning af total DNA direkte fra jord, PCR på 16S
rDNA sekvenser og visualisering ved DGGE. 2)
Funktionel diversitet, der måles som antallet af C-
kilder nedbrudt i BIOLOG® plader. 3) Artsdiver-
sitet ved identificering med traditionelle metoder
af dyrkbare jordisolater. Projektet udføres i samar-
bejde med T. Barkay, Florida, USA (L. D. Rasmus-
sen og S. J. Sørensen).

3.4 Genoverførsel i jord 
Horisontal genoverførsel studeres dels med hen-
blik på risikovurdering ved udsætning af mikroor-
ganismer i miljøet (eventuelt gensplejsede), dels

for at foretage en indbyrdes kvantitativ vurdering
af de tre genoverførselsformer (konjugation,
transformation og transduktion). Genoverførslen
undersøges ved forskellige påvirkninger af jordmi-
krokosmos, såsom tilsætning af plantemateriale og
næringstilførsel ved spildevandsslam (G. Sengeløv
og S. J. Sørensen i samarbejde med Niels Kroer,
Danmarks Miljø Undersøgelser).

4. Ekstracellulære enzymer fra mikrosvampe
Studiet af udskillelsen af extracellulære enzymer
hos Thermomyces lanuginosus er fortsat. Indflydel-
sen af dyrkningsmediets C:N-forhold på produkti-
onen af ekstracellulære proteaser og kulhydrat-
spaltende enzymer er undersøgt i kemostatkultu-
rer dyrket under C- eller N-begrænsning. Der blev
anvendt et defineret medium med glukose som
eneste C-kilde og ammonium som eneste N-kilde.
Proteaseaktiviten udviste den største aktivitet ved
overgangen mellem ammonium- og glukosebe-
grænsning. Mængden af de kulhydratspaltende
enzymer blev først målelig, når kulturen var kul-
stofbegrænset og der var overskud af ammonium i
mediet (B. Jensen, M. Reeslev, J. Olsen).

Et nyt projekt omhandlende »Udskillelse og
glycosylering af alpha-amylase fra Aspergillus
oryzae« er en del af et samarbejdsprojekt med tit-
len »Protein production by Aspergillus oryzae« fi-
nansieret af Center for Bioteknologisk Proces-
forskning (DTU). I projektet undersøges den cel-
lulære udskillelsesvej for ekstracellulære enzymer
fra den filamentøse svamp A. oryzae, med alpha-
amylase som modelenzym. Undersøgelserne om-
fatter EM-studier af udskillelsesvejen, samt glycosy-
leringens betydning for udskillelse og stabilitet af
alpha-amylase. Endelig undersøges dyrkningsbe-
tingelsernes indflydelse på glycosylering af enzy-
met (S. H. Eriksen, J. Olsen, B. Jensen).

5. Sekundære metabolitter
Som afslutning på et flerårigt samarbejdsprojekt
under Center for Bioteknologisk Procesforskning
(Biotek II) med hovedtitel »Modelling of the Pe-
nicillin Fermentation Process« undersøges opta-
gelse og indbygning af phenyleddikesyre (FYL) i
penicillin hos svampen Penicillium chrysogenum.
FYL optages ved simpel diffusion ved høje sub-
stratkoncentrationer. Tilstedeværelse af et trans-
portsystem for FYL ved lave koncentrationer hos
en lavtydende stamme undersøges (S. H. Eriksen,
J. Olsen, B. Jensen).

6. Vækst og differentiering hos mikrosvampe
Konidier fra den termofile svamp Thermomyces lanu-
ginosus spirer i medier, der indeholder gærekstrakt,
hvorimod spiringen udebliver i medier, hvor enten
ammonium eller nitrat er eneste N-kilde.
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Ved at fraktionere gærekstrakt ved passage gen-
nem ultrafiltre med forskellige porestørrelser (0.5
– 20 kD) og derefter bruge de enkelte fraktioner
som N-kilde i spiringsmedium er det vist, at først
ved fraktioner med størrelse under 0.5 kD ses et
fald til 75% af den maximale spiringsprocent (B.
Jensen, S. H. Eriksen, J. Olsen).

Betydning af koncentrationen af N-kilden på
svampekoloniers udbredelseshastighed, massetil-
vækst og mikromorfologi er undersøgt. Biomasse-
tilvæksten stiger med stigende N-koncentration
for alle svampe. Med stigende N-koncentration sti-
ger udbredelseshastigheden af kolonien for nogle
svampe, men er uforandret eller falder for andre
svampe. Det undersøges, hvorledes mikromorfo-
logien adapteres til forskellige N-koncentrationer,
og om ændringer i reguleringen af mikromorfolo-
gien kan forklare forskellene på svampenes udbre-
delseshastighed ved forskellige N-koncentrationer
(M. Reeslev).

7. Populationsundersøgelser af anaerobe 
bakterier
Der er udviklet og arbejdet med flere forskellige
metoder til ekstraktion af chromosomalt prokary-
ot DNA fra jord og andre stærkt heterogene mil-
jøer. Reverse Sampling Genome Probing (RSGP)
teknikken er afprøvet til detektion af methanoge-
ner i jord og i anaerobe rådnetanke. I RSGP tek-
nikken fixeres kendte mikroorganismers genom
på en nylonmembran, hvorefter der hybridiseres
med biotinyliseret DNA ekstraheret fra en jord-
prøve eller fra et ukendt isolat efterfulgt af chemi-
luminiscensdetektion. Metoden er testet og opti-
miseret for krydshybridisering og specificitet med
en række methanogener.

Endelig er der startet forsøg med henblik på at
anvende restriktionsfragment længde polymorfi
analyse (RFLP) af PCR amplificeret 16S rRNA ge-
ner til såvel identifikation, som til populationsun-
dersøgelser af methanogener i jordmiljøer (P.
Westermann).

Afdeling for Molekylær Cellebiologi
Afdelingens forskningsprojekter omhandler ho-
vedsagelig detaljerede molekylære/cellulære me-
kanismer i såvel eukaryote som prokaryote celler.
Fælles for sådanne mekanismer er, at de i sidste
ende er afhængige af interaktioner mellem protei-
ner, og proteiner og andre molekyler.

1. Translationsprocessen i levende E. coli celler
Tidligere målinger af translationshastigheden af
individuelle codons har vist, at nogle mRNA struk-
turer ikke påvirker translationshastigheden, og at
to codon der læses af det samme tRNA, bliver
translateret med en 4 ganges forskel i hastighed.

Nu undersøges hvad tRNA anticodon-modifikatio-
ner betyder for translationshastigheden og char-
ging niveau. I retrovirale gag-pol områder sker der
ofte et skift i mRNA’s læseramme med frekvens,
formentlig foranlediget af en særlig mRNA struk-
tur i området. E. coli bruges som modelsystem til at
undersøge hvordan forskellige mRNA sekvenser
påvirker kinetikken af læseramme skiftet. Endvi-
dere undersøges aspekter af heat shock response
på proteinsyntesen (M. A. Sørensen, M. K. Krüger,
K. Arnvig, C. Olsen, S. Pedersen).

2. Et genetisk system til analyse af de mekanis-
mer, hvormed proteiner genkender overflader
Mange metaloverflader er meget velkarakterisere-
de, og udgør derfor et modelsystem for studier af
proteiners overfladegenkendelse. Genet for lamb-
da-receptoren i bakterien Escherichia coli er blevet
modificeret, således at receptoren udtrykker
tilfældige proteinsekvenser på bakteriens overfla-
de. I dette system er der i projektet selekteret og
analyseret proteiner, der er i stand til at genkende
forskellige metaloverflader (S. Brown).

3. 4.5S RNA roller i proteinsyntese og protein 
sekretion i levende celler
4.5S RNA og det protein det binder til, Ffh, i E. coli
er blevet karakteriseret. Disse to molekyler er
strukturelle homologer af de eukaryote 7S RNA og
54 kD SRP protein, som er medvirkende ved pro-
tein sekretion. Det formodes, at funktionen af dis-
se molekyler er forskellig i eukaryoter og eubac-
teria. I eubacterien E. coli er det vist, at 4.5S RNA
deltager i den almindelige translation, og denne
funktion af 4.5S RNA kræver ikke tilstedeværelse af
Ffh (C. G. Jensen, S. Brown, S. Pedersen).

4. Ras, det transformerende gen fra Harvey Sar-
com virus
Varianter af normale gener, der kan inducere
kræft, kaldes onkogener. rasH er et sådant onko-
gen som er en muteret variant af et gen, der nor-
malt udtrykkes i alle celler; det koder for et prote-
in kaldet p21 eller Ras. I normale celler optræder
Ras-proteinet enten i en aktiv form, der udsender
delingssignal til cellen, eller i en »slukket« og in-
aktiv form, og dette styres af andre proteiner i cel-
len. I visse kræftceller er proteinet ændret på en
sådan måde, at det ikke kan slukkes, og bidrager
til at cellen fortsat deler sig. Ved analyse af de om-
råder, der ikke har betydning for transformation,
viser resultater fra projektet, at visse af disse er
nødvendige for den normale funktion af protei-
ner. Interaktionen mellem Ras, og dets aktivator
GRF (guanine nucleotide release factor) under-
søges ved proteinkemiske metoder, for at bestem-
me hvilke dele af Ras der binder til GRF. I projek-
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tet undersøges desuden en anden aktivator, Sos
proteiner, og dets biologiske aktivitet ved transfek-
tion i muse-fibroblaster. Aktiviteten af forskellige
ras gener og ras homologe gener undersøges i bio-
logiske essays. De proteiner, der aktiveres af aktive-
ret Ras, er involveret i regulationen af cellecyclus.
Sammenhængen mellem udtryk af aktiveret Ras
og cellecyclus regulatorer analyseres. De fysiologi-
ske ændringer i den transformerede celle i et sy-
stem hvor syntesen af det onkogene Ras protein
kan induceres analyseres i projektet, og relateres
til de ændringer, der foregår efter vækstfaktor sti-
mulation eller transformation med andre onkoge-
ner (B. M. Willumsen, O. Gjørup, K. Jacobsen, K.
H. Nielsen, K. Rønsboe, M. Hansen, L. Gredsted). 

5. Transkriptionskontrol i mammale celler
Regulationen af urokinase plasminogen aktivator
(uPA) genet studeres. uPA er en protease, der sty-
rer en kontrolleret nedbrydning af den ekstracel-
lulære matrix, et netværk af proteiner og andre
molekyler, der omgiver de fleste af kroppens cel-
ler. Transskriptionen af uPA genet er interessant
at undersøge, fordi den er styret af mekanismer,
der kan skelne mellem normale og maligne can-
cerceller.

Arbejdet med analysen af de sekvenser, der lig-
ger tæt på transskriptionsstarten er tilendebragt.
Der er 2 bindingssites for transskriptionsfaktoren
SP-1, samt en TATA-box, der er de vigtigste DNA
elementer, nødvendige for core-promoterens akti-
vitet. Derudover har arbejdet resulteret i opdagel-
sen af en downstream initiator-sekvens, der er
overlejret af en hidtil ubeskrevet type regulation-
selement, som er blevet navngivet ODIN (Orienta-
tion Dependent INhibition).

Arbejdet med at karakterisere IGF-I transskripti-
onen er også afsluttet, og resultater herfra viser, at
transskriptionen af dette gen hovedsagelig er sty-
ret af initiator elementer, snarere end af TATA-
boxe. Bl.a. dette forklarer, at IGF-I og uPA ikke de-
ler nogle specifikke regulationsmekanismer, et
spørgsmål vi oprindelig satte os for at opklare.

Endelig fortsætter arbejdet med at undersøge
funktionen af COM regionen i uPA enhanceren.
Der er isoleret cDNA kloner, der sandsynligvis ko-
der for UEF-1 faktoren, der kan stimulere induce-
ret transskription gennem binding til uPA enhan-
ceren, men som må fungere på en anden måde
end egentlige transskriptionsaktivatorer (M. Jo-
hnsen, C. Kilstrup, A. Larsen, M. Schuster, F. Wer-
ner).

6. Transskriptionsfaktor E2F i transgene mus
To såkaldte tumor-suppressorgener, Rb og p53,
som ofte er sat ud af spil i cancerceller, har givet os
en bedre indsigt i hvordan cancer opstår. Rb ind-

går i kontrollen af celledeling, og p53 kan signale-
re celledød. Rb’s proteinprodukt, pRb, synes at
styre cellecyklus ved at blokere transskriptionsfak-
toren E2F på et bestemt punkt i cellecyklus. Når
E2F frigives, starter DNA replikationen. Gruppen
har fremstillet mus som har E2F-1 og/eller DP-1
som transgener. Begge disse geners produkter til-
hører E2F familien og fungerer sammen. I visse
væv i de fremstillede transgene mus danner celler-
ne for meget produkt fra celledelingsgenerne og
får derfor signal om en unormal celledeling.
Igangværende forsøg peger på, at cellerne i denne
situation går i apoptose, kontrolleret celledød. Ef-
fekten af dette bliver undersøgt nærmere – også i
mus der mangler p53 (C. Holmberg, K. Helin, M.
Sehestedt, O. Karlstrøm).

Afdeling for Proteinkemi
Afdelingens forskning drejer sig om at forstå den
detaljerede sammenhæng mellem et proteins mo-
lekylære struktur, dets stabilitet, og dets måde at
virke på i biologiske systemer eller bioteknologi-
ske processer.

1. Peroxidaser
Peroxidase enzymer kan omsætte giftige peroxi-
der og oxidere mange forskellige organiske eller
uorganiske molekyler. Det sidste skyldes at reak-
tionen mellem peroxidase og peroxid danner det
mest potente oxiderende biologiske makromole-
kyle man kender (redoxpotentiale nær 1 volt). I
projektet er tidsforløbet af reaktionen mellem
peroxidase og peroxid (enzymkinetik) og stabili-
teten af den oxiderede peroxidase blevet stude-
ret, for at forstå hvordan organismer kan anvende
dette enzym og undgå selvødelæggelse. De svam-
peperoxidaser man kender virker udenfor svam-
pemyceliet og nedbryder omgivelserne til føde.
Detaljerede studier af blækhat peroxidasen CIP
(Coprinus cinereus peroxidase) og ca. 20 variant-
former af CIP har vist, at proteinet kan tilpasse
sig med en række små ændringer i strukturen
både under reaktionen med substrater og i for-
hold til omgivelsernes surhedsgrad. Planter viser
sig at producere rigtig mange forskellige peroxi-
daser. Med en kombination af bioinformatik, mo-
lekylærbiologi og proteinkemi er der i projektet
identificeret 40 nye peroxidaser i modelplanten
Arabidopsis. Udvalgte peroxidaser kan produceres
i E. coli bakterier med henblik på videre studier.
En peroxidase fra bygkerner reagerer helt for-
skellig fra andre kendte peroxidaser. Arbejdet
med denne har nu vist, at den har en inaktiv
form ved neutralt pH, der omlejres til en lang-
som form ved pH 3-4, og at den langsomme form
omdannes til en hurtig form i nærvær af calcium
ioner eller fenol substrater. Disse tre former kan
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relateres til orienteringen af to centrale katalyti-
ske aminosyrer (histidin og arginin) i peroxida-
sens aktive site. Det er første gang man har vist, at
peroxidase aktivitet kan reguleres gennem kon-
formationsændringer på proteinniveau. I peroxi-
dasestudierne anvendes en kombination af en-
zymkinetiske, spektroskopiske (resonans Raman i
samarbejde med G. Smulevich, Firenze; NMR
med N. Veitch, Kew, London) og røntgenkrystal-
lografiske metoder (ved samarbejde med M. Gaj-
hede, Kemisk Institut, KU) (K. G. Welinder, C. B.
Rasmussen, A. N. P. Hiner, J. M. Jespersen, A. F.
Justesen, L. Østergaard, I. V. H. Kjærsgård, A. K.
Abelskov, R. B. Jensen, K. Teilum, K. Meno, P. D.
Cerbo, M. Nissum i samarbejde med S. K.
Rasmussen, Risø).

2. Plantekitinaser og zink-finger proteiner
Traditionelle studier af kitinasens interaktioner
med substrat komplementeres af information op-
nået ved selektion og karakterisering af kitinbin-
dende peptider fra et biologisk peptidbibliotek.
Ved hjælp af kemisk syntese er fremstillet magne-
tisk kitin, som har fungeret som ligand ved scree-
ning af peptidbibliotekskulturer. Magnetisk sepa-
ration er blevet benyttet til isolering af kloner for
peptider med affinitet overfor kitin. Adskillige be-
rigelsesrunder er udført, og de selekterede pepti-
der karakteriseres nu med hensyn til affinitet
overfor forskellige kulhydrater (K. Skriver, B. Vin-
cents, S. Brown i samarbejde med R. Leah, Carls-
berg Forskningscenter, I. Robertus, Univ. of
Texas). 

Analyse af sekventerede Arabidopsis EST (ex-
pressed sequence tags) kloner har ledt til identifi-
kation af flere nye plante zink-finger genfamilier.
En ny GATA-familie med et C2 Ca2+ signalerings-
domæne undersøges med hensyn til udtryks-
mønster og ligandbindingsevne, ligesom funktio-
nen en ny C2H2 familie undersøges bl.a. ved defi-
nition (selektion) af DNA målsekvenser (K. Skri-
ver, M. Schlein, K. L. Jensen, T. la Cour, H. M.
Jespersen, R. B. Jensen, J. Mundy).

3. Steroidhormon receptorer
Expression af funktionelle domæner af human
østrogen receptor er blevet videreudviklet med
henblik på krystallografi (K. W. Harlow, F. Ny-
gaard, U. Bertelsen).

4. PRPP synthetase
Der er lavet en række aktive-site mutanter i dette
enzym og deres aktivitet analyseret. Desuden er
det lykkedes at bestemme den allosteriske binding
af ADP og ATP med røntgen krystallografi (K. W.
Harlow, A. K. Bentsen i samarbejde med S. Larsen,
Kemisk Institut).

5. Familien af 7TM receptorer
De G-protein koblede receptorer med deres 7
transmembrane segmenter (7TM) udgør den
største superfamilie af proteiner. De fungerer som
receptorer for størsteparten af de kemiske bud-
bringere i eukaryote organismer og som kemiske
sensorer i f.eks. lugtesansen. Struktur-funktions-
forholdet er karakteriseret for en række udvalgte
receptorer for neuropeptider f.eks. substance P og
endogene opioider, for peptid hormoner, f.eks.
glucagon, samt for chemokiner (og HIV-AIDS vi-
rus). I forbindelse med neuropeptid- og pepti-
dhormonprojekterne har aktiviteterne især drejet
sig om at karakterisere ligand-receptor interaktio-
ner ved receptor mutagenese. De mest interessan-
te undersøgelser har her drejet sig om at identifi-
cere interaktionsforhold mellem de transmembra-
ne helices ved at opbygge et netværk af artificielle
metal-ion bindingssteder. Herved blev den over-
ordnede, generelle organisation af de transmem-
brane segmenter fastlagt og nogle essentielle af-
standsforhold i strukturen blev identificeret
(Thue Schwartz).

Genetisk Afdeling
Genetisk Afdelings forskning drejer sig om den
genetiske regulering af stofskiftet af aminosyrer,
pyrimidiner og lipider, parringstypeskift, rekombi-
nation og genomstruktur samt signaltransdukti-
on. Under meiosen udveksler homologe kromoso-
mer genetisk materiale; hvilke gener, der regule-
rer denne proces, studeres i bagerigær. I spaltegær
studeres den genetiske kontrol af de processer,
der fører til fusion mellem to haploide celler af
forskellig parringstype. Den fysiologiske kontrol af
biokemiske synteseveje foregår bl.a. ved regule-
ring af generne for de enzymer, der indgår i syn-
tesevejen. Denne regulering studeres for pyrimidi-
ner, aminosyrer og lipider i henholdsvis bananflu-
er, bagerigær og byg. Endelig undersøges mito-
kondriegenomets struktur i gær og vævsspecifik
ekspression og embryonaludvikling i bananfluer. I
disse projekter arbejdes tæt sammen med forskere
i andre laboratorier både herhjemme og i udlan-
det.

1. Kønsdifferentiering i spaltegær
De molekylære mekanismer, der styrer kønspro-
cesserne i spaltegæren Schizosaccharomyces pombe,
udforskes. Selv om organismen er encellet, råder
den over et nøje reguleret differentieringssystem.
De egentlige kønsprocesser består af konjugation
(zygotedannelse) og meiose, hvorefter der dannes
hvilesporer. Disse processer er underlagt en vækst-
faseregulering, således at de først går i gang efter
sult. I reguleringskaskaden indgår adskillige pro-
teinkinaser og transskriptionskontrolfaktorer. I
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den præzygotiske induktion medvirker komple-
mentære kønsferomoner og dertil passende re-
ceptorer, med efterfølgende signalprocessering.
Inden for denne problemkreds arbejdes med fer-
omonvirkning og genekspression i forbindelse
med den tidlige induktionskaskade. Der arbejdes
videre med en række gener, som er klonet af grup-
pen (map1, fus1, ste8, ste3 = ste1, mam1) eller an-
dre (mat1-Pc, mat1-Pm, mat1-Mc, mat1-Mm, pat1,
mei2, mei3, ras1, mfm1, mfm2, mfm3, abc1, sxa1,
sxa2) for at klarlægge deres funktioner og mang-
foldige vekselvirkninger. Især analyseres den ved
feromonvirkning inducerede transskriptionskon-
trol og en specifik mekanisme for arrest i G1 fasen
af cellecyklus (R. Egel, O. Nielsen, E. M. Rasmus-
sen, I. Lautrup-Larsen, S. Kjærulff, J. Petersen).
Endvidere studeres generne clr1-clr4, swi6 og
rik1, der er involveret i en positionsspecifik re-
pression af transskription (G. Thon, B. Borgs-
trøm, P. Bjerling).

2. Gærgenetik

2.1. De molekylære mekanismer bag DNA re-
kombination og genekspression i almindelig gær
(Saccharomyces)
Homolog og homoeolog rekombination under-
søges i et modelsystem, der bygger på artsfremme-
de kromosomer fra bryggerigær indført i labora-
toriegær (Saccharomyces cerevisiae). Opstrøms for
bryggerigærens ILV1 promotor er fundet et meio-
tisk rekombinations »hot-spot«. Dettes spatiale ud-
strækning samt hvilke elementer, der er af betyd-
ning for den høje rekombination, undersøges.
Endvidere isoleres og analyseres mutanter, der til-
lader udveksling af genetisk information mellem
de artsfremmede kromosomer. De cis-aktive ele-
menter, der muliggør opretholdelsen af de arts-
fremmede kromosomer, klones og analyseres mo-
lekylært (T. Nilsson-Tillgren, E. Shoubochkina, S.
Krogsgaard, V. Farup).

2.2. Gær genomstruktur
Genomets struktur i S. carlsbergensis undersøges.
Denne art er meget tæt beslægtet med S. cerevisiae.
Ved en finstrukturanalyse og DNA sekventering
søges de faktorer belyst, der har haft betydning for
den genetiske isolation mellem de to arter. Også
fjernt beslægtede arter af slægten indgår i under-
søgelsen (T. Nilsson-Tillgren, T. H. Andersen; i
samarbejde med J. Piskur, DTU, M. C. Kielland-
Brandt, C. Gjermansen, L. Hoffmann og M. B. Pe-
dersen, Carlsberg).

2.3. Signaltransduktion i transskriptionel
aktivering
Hvordan styrer signaltransduktionen aktiviteten af

transskriptionelle aktivatorer? De serin/threonin
afhængige DNA response elementer (UASCHA) og
det dertil bindende transskriptionelle aktivator
protein Cha4p er blevet identificeret og karakteri-
seret. Målet er at udrede dette signalsystem i detal-
jer for derigennem at opnå en forståelse af de me-
kanismer, der styrer genekspressionen. Da Cha4p
både har en aktiverende og represserende effekt,
giver dette en unik mulighed for at studere sam-
spillet mellem aktivering og repressering. Arbej-
det foregår i tæt samarbejde med Carlsberg Forsk-
ningscenter (T. Nilsson-Tillgren, S. Holmberg, J.
Moreira, P. Schjerling, M. Arevalo).

3. Genregulering i Drosophila

3.1. Pyrimidin metabolisme i eukaryoter
I højere organismer bestemmes mængden af pyri-
midiner af (1) de novo syntese, (2) salvage synte-
se, (3) nedbrydning. Cis- og trans-virkende DNA
segmenter, som påvirker de novo vejen, er under-
søgt ved hjælp af transfekterede Drosophila kultu-
rer. Thymidinkinasen, et enzym i salvage syntese-
vejen, er delvis oprenset fra Drosophila celler og ka-
rakteriseret med hensyn til substratspecificitet. Et
genetisk system til studiet af nedbrydning af pyri-
midiner til beta-alanin er udviklet i gær, og flere
mutanter er fundet, som vil give ny indsigt i regu-
lering af pyrimidin niveauet i eukaryoter (J. Pi-
skur, E. Bahn, L. Søndergaard; i samarbejde med
J. Rawls, Univ. Kentucky og B. Munch-Petersen,
RUC).

3.2. Regulering af æggeblommeprotein gener
Æggeblommeprotein generne reguleres bl.a. af
hunfluens fødeoptagelse. Ved hjælp af transgene
fluer undersøges, hvilke DNA segmenter der er
ansvarlige for den fødeafhængige transskription.
Endvidere søges klarlagt, hvilke neuropeptider og
receptorer der indgår i denne signaltransdukti-
onsvej (L. Søndergaard, P. Egetoft; i samarbejde
med M. Bownes, Univ. Edinburgh).

3.3. Signaltransduktion
Funktionen af en FSH/TSH-lignende receptor,
isoleret fra Drosophila, undersøges ved hjælp af
transgene fluer, hvori forskellige fragmenter af re-
ceptorgenet udtrykkes under heat-shock kontrol.
Ligeledes bruges transgene fluer, som udtrykker
et reportergen under kontrol af receptorens
promotor, til at undersøge, hvilket væv receptor-
genet normalt udtrykkes i (L. Søndergaard, P.
Egetoft; i samarbejde med P. Grimmelikhuijzen,
Zoologisk Institut)

3.4. Embryonaludvikling
Signaltransduktion under differentiering af Dro-
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sophila embryonet undersøges ved hjælp af ge-
nerne Späetzle og Snake. Disse geners produkter
indgår i en protease-afhængig signaltransduk-
tionsvej, som har stor lighed med immunrespons
og cancerbiologiske processer (R. DeLotto).

4. Planternes molekylære genetik
Beta-Ketoacylsyntase enzymer (KAS = opløselig,
KCS = membran lokaliseret) kondenserer C2-en-
heder til en voksende kulstofkæde og spiller der-
for en central rolle i syntesen af fedtsyrer i E. coli’s
og planternes cellemembraner, i planternes celle-
væg-lipider (voks, cutin og suberin), i antibiotika
af Streptomyces og i NOD signalstoffer hvormed
Rhizobium inducerer rodknolde. For at forstå,
hvordan forskelle i primærstrukturen af KAS og
KCS isoenzymer kan tilvejebringe kulstofmoleky-
ler med så mangfoldige funktioner, bestemmes
krystalstrukturen af E. coli’s KAS I enzym; og
aminosyrerne, som deltager i katalysen og sub-
stratbindende domæner, identificeres. Dette sker
ved hjælp af (I) kodon dirigeret mutagenese af
klonede bakterie- og plantegener med en efterføl-
gende analyse af de heterologt syntetiserede pro-
teiner, og (II) sekventering af KAS gener i mu-
tantstammer af E. coli og Arabidopsis. In vivo funkti-
oner af bakterielle KAS gener vurderes ved olie-
sammensætningen i transgene rapsfrø. Reverse
genetik anvendes i et nyt projekt med nukleotidse-
kvenser af Arabidopsis KAS og KCS gener. Ved at
fremstille knock-out mutanter ved T-DNA eller
transposon insertions-mutagenese afprøves betyd-
ningen af individuelle medlemmer af de to genfa-
milier (P. v. Wettstein-Knowles, M. Siggaard-An-
dersen, M. G. Bangera; i samarbejde med J. G. Ol-
sen, Kemisk Institut).

Plantefysiologisk Afdeling
Afdelingens forskning er centreret om plantemo-
lekylærbiologi, plantebiokemi og -fysiologi på in-
divid- og celleniveau. 

1. Ionpumper i planter
En forskningsgruppe studerer en stor familie af
transportproteiner (P type ATPaser), der er invol-
veret i at pumpe kationer over biologiske mem-
braner. P type ATPaser er kationpumper med
mange forskellige specificiteter, men som alle for-
mer et fosforyleret reaktionscyklus intermediat.
Det antages at der findes omkring 40 P type ATPa-
se gener i modelplanten Arabidopsis thaliana. Vi
undersøger om disse gener koder for pumper i
forskellige membransystemer, og om de er invol-
veret i optagelse af essentielle makro- og mikro-
næringsstoffer, eksport af tungmetaller og trans-
port af forskellige klasser af lipider. For tiden er
gruppens arbejde koncentreret om studiet af

struktur, funktion og regulation af P type H+ og
Ca2+ transporterende P type ATPaser (M. G.
Palmgren, K. Axelsen, L. Baunsgaard, K. Drumm,
A. Fuglsang, M. Geisler, K. Venema). 

2. Plantehormoners virkemåder
En forskningsgruppe studerer hormoners reakti-
onsveje og deres responsgener i modelplanten
Arabidopsis ved hjælp af molekylære og genetiske
indfaldsvinkler. En del af dette arbejde involverer
frembringelsen, analysen af transposon-tagged ge-
ner og mutageniseringen af transgene planter, der
udtrykker forskellige hormonregulerede repor-
tergener. Herudover karakteriseres yderligere to
forskellige, ikke tidligere kendte, hormon- re-
sponsgener. Disse udgør et DNA bindende prote-
in, der tilsyneladende er involveret i planters re-
spons på væksthormonet gibberellin, samt et Ca2+

bindende protein, som reguleres af det vækst-
hæmmende hormon abscisinsyre (J. Mundy, O.
Mattsson, A. Bøgh Jensen, D. Raventos, K. Schn-
orr, T. Hoff, C. Meier, H. Næsted, G. Frandsen, M.
Storgaard, M. Pedersen, M. Andersen, Hao Lin).

3. Vækst, differentiering og produktion af se-
kundære metabolitter i suspensionsceller
Til undersøgelse af reguleringsmekanismer ved
vækst og differentiering i planter benyttes celle-
suspensioner fra gulerod og gåsemad (Arabidopsis
thaliana). Udover analyser af hele cellepopulatio-
ner ved generelle biokemiske og fysiologiske me-
toder undersøges enkeltceller ved densitometrisk
billedanalyse. Arbejdet med dette projekt har i det
forløbne år især været koncentreret om følgende
områder.- a) Plantehormonet gibberellinsyres ef-
fekt på dannelsen af sekundære metabolitter og
strækningsvækst.- b) Colchicin-behandlede cellers
osmotiske potentiale og væggenes mekaniske
egenskaber. – c) Kontrol af differentiering i Arabi-
dopsis-suspensioner (O. Mattsson) 

4. Kvanteeffektiviteten hos vandplanter
Kvanteeffektiviteten angiver, hvor stor en del af
planternes absorberede lysenergi, som omsættes
til kemisk energi i fotosyntesen. Resultater fra tre
undervandsarter viser en svag variation af kvante-
effektiviteten med CO2 koncentrationen hos to ar-
ter og med temperaturen hos en enkelt art. På
baggrund af regelmæssige undersøgelser af pH,
temperatur, iltkoncentration og koncentrationen
af opløst uorganisk kulstof på planternes vok-
sested, er det muligt at vurdere, at det normalt er
kulstofkoncentrationen, der er begrænsende for
fotosyntesen hos de pågældende arter. Dette gæl-
der både for dem, der kun kan bruge frit CO2 og
for dem, der også kan udnytte hydrogenkarbona-
tionen som kulstofkilde i fotosyntesen (H. Frost-
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Christensen i samarbejde med Ferskvandsbiolo-
gisk Laboratorium).

5. Vandoptagelse i planter
Suspensionsceller og herfra isolerede protopla-
ster benyttes til at undersøge osmoregulering, for-
di miljøet kan kontrolleres og hurtigt ændres med
opløste stoffer eller ved udtørring (F. Floto).

Hidtidige målemetoder for vandpotentiale har
begrænsninger i måleområde og nøjagtighed. En
ny patentanmeldt metode kan omgå sådanne be-
grænsninger til gavn for bl.a. forskningen og jord-
bruget (F. Floto).

Center for Enzymforskning 
Undersøgelserne af nukleotid metaboliserende
enzymer er blevet fortsat i overensstemmelse med
kontrakten »Enzyme Families in Nucleotide Meta-
bolism« med Danmarks Grundforskningsfond.
Hovedindsatsen har været lagt på studier af PRPP
synthetaser, uracil phosphoribosyltransferaser og
dihydroorotat dehydrogenaser.

En beskrivelse af de individuelle projekter un-
der Center for Enzymforskning findes i årbogens
særlige afsnit om Grundforskningscentre.

Anden akademisk virksomhed:
Bahn, Erik, (VIP) og Dalgaard, Lis, (TAP) med-
lemmer af Det naturvidenskabelige Fakultetsråd.
Egel, R.: formand for Biokemisk Forening. Har-
low, K. W. og Karlström, O.: Studieleder for Stu-
dienævnet for Biokemi. Mattsson, O.: Fagredaktør
ved Nordic Journal of Botany.

Mundy, J.: Medkoordinator for Copenhagen
Plant Biology Seminars. Nygaard, P.: Medlem af
Editoral Board, Microbiology, U. K. Olsen, J.:
Medlem af koordineringsgruppen for Køben-
havns Universitets satsningsområde Bioteknologi.
Struwe, S.: Medlem af komiteen for EU’s miljø- og
klimaprogram samt den tilsvarende danske task-
force. Westermann, P.: Formand for Danmarks
Mikrobiologiske Selskab.

Et stort antal af instituttets medarbejdere har
været inviteret som foredragsholdere ved nationa-
le og internationale møder og kongresser.

Længerevarende studie- og forskningsophold: 
Andersen, P. W.: 3 mdr. ved Salk Institute, CA,
USA. Busch, M.: 2 mdr. ved University of Illinois.
USA. Christensen, P. U.: 2 mdr. ved Brighton
Univ., England. Groth, C.: 1 mdr. ved Helsingfors
Univ., Finland. Harlow, K.W.: 4 mdr. ved Universi-
ty of Miami, FL, USA. Møller, J.: 1 mdr. på Max
Planck Institut für Terrestrische Mikrobiologie,
Marburg. Moreira, J.: 2 mdr. ved Ludwig-Maximil-
ians-Univ., München, Tyskland. Nielsen, F. S.: 4
mdr. ved University of Illinois, Urbana, IL, USA.

Petersen, J.: 2 mdr. ved Manchester Univ., Eng-
land. Rasmussen, L. D.: 6 mdr. ved US-EPA Envi-
ronmental Research Institute, Gulf Breeze, Flori-
da. Vester, B.: 9 måneder ved Odense Universitet. 

Gæsteforskere (længere varighed): 
Bangera, M. G.: USA, (2 mdr.). Bjerling, P.: Sveri-
ge. (6 mdr.). Fernandes, C.: Portugal, (3 mdr.).
Manuel, M.: Frankrig. (2 mdr.). Mladenovska, Z.:
DTU, (3 mdr.). Pelsen, F. S.: 4 mdr. ved University
of Illinois, Urbana, IL, USA. Petersen, J.: 2 mdr.
ved M.). Xu Hui: Kina. (9 mdr.). Yu Kewei: Kina.
(9 mdr.).

Stab:
VIP:
Aamond Eriksen, Susanne: Forskningsadjunkt;
Abelskov, Anne Katrine: Forskningsass.; Aravalli,
Rajagopal: Gæsteforsker; Bahn, Erik: Lektor; Ban-
gera, Mahalaxmi Grita: Forskningsadj.; Bentsen,
Ann-Kristin Kofod: Ph.D.-studerende; Bjerling,
Pernilla Kajsa: Ph.D.-studerende; Bjørnberg, Olof:
Forskningsadj.; Brown, Stanley: Lektor; Christian-
sen, Jan: Lektor; Christiansen, Lyne Carlshollt:
Forskningsass.; Dandanell, Gert: Lektor; Delotto,
Robert: Lektor; Egel, Richard: Professor; Floto,
Franz: Lektor; Frandsen, Gitte Inselmann: Ph.D.-
studerende; Frost-Christensen, Henning: Lektor;
Garret, Roger Antony: Professor; Geisler, Markus:
Forskningsadj.; Gjørup, Ole V. Fønss: Forsknings-
adj.; Gregersen, Per Langkjær: Forskningsadj.;
Hao, Lin: Kulturstipendiat; Harlow, Kenneth: Lek-
tor; Hiner, Alexander Norman Peter: Forsknings-
adj.; Hoffmeyer, Jesper: Lektor; Holmberg, Chri-
stian Henrik: Ph.D.-studerende; Holmberg, Steen:
Lektor; Hove-Jensen, Bjarne: Lektor; Jacobsen, Ki-
vin Dahl: Ph.D.-studerende; Jensen, Anders Bøgh:
Forskningsadj.; Jensen, Bo: Lektor; Jensen, Char-
lotte Green: Ph.D-studerende; Jensen, Helle Kock:
Forskningsadj.; Jensen, Kaj Frank: Centerleder;
Jensen, Lars Bogø: Forskningsadj.; Jensen, Nina
Mejlhede: Ph.D.-studerende; Jensen, Rikke Louise
Bolding: Ph.D.-studerende; Jespersen, Hans Mika-
el: Forskningsadj.; Johnsen, Morten: Lektor; Pi-
skur, Jure: Lektor; Justesen, Annemarie Fejer:
Forskningsadj.; Jørgensen, Marianne Ulrich:
Ph.D.-studerende; Karlstrøm, Olle: Lektor; Kiril-
lov, Stanislav: Gæsteprofessor; Kjærsgård, Inger:
Ph.D.-studerende; Kjærulf, Søren: Ph.D.-studeren-
de; Kjøller, Annelise Helene: Lektor; Krüger, Ma-
lene Kappen: Ph.D.-studerende; Lanfermeyer,
Frank: Forskningsadj.; Lautrup-Larsen, Inger:
Ph.D.-studerende; Lundegaard, Claus: Ph.D.-stu-
derende; Lykke-Andersen, Jens: Ph.D.-studeren-
de; Martinsen, Hans Jakob Thorø: Forskningsass.;
Mattsson, Jens Ole: Lektor; Miller, Morten: Ph.D.-
studerende; Mundy, John W.: Professor; Mygind,
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Bente Vibeke: Lektor; Møller, Jacob Bøgsted:
Ph.D.-studerende; Neuhard, Jan Mikael: Lektor;
Nielsen, Finn Stausholm: Ph.D.-studerende; Niel-
sen, Klaus Hvid: Ph.D.-studerende; Nielsen, Met-
te: Ph.D.-studerende; Nielsen, Olaf Henning: Lek-
tor; Nilsson-Tillgren, Torsten: Lektor; Nygaard,
Frank Bech: Ph.D.-studerende; Nygaard, Per: Lek-
tor; Olsen, Jørgen: Lektor; Olsen, Vicki: Ph.D.-stu-
derende; Palmgren, Michael: Lektor; Pedersen,
Jacob Øgaard: Forskningsass.; Pedersen, Steen:
Lektor; Petersen, Carsten: Lektorvikar; Petersen,
Janni: Ph.D.-studerende; Petersen, Morten: Forsk-
ningsass.; Petersen, Randi Føns: Ph.D.-studeren-
de; Porse, Bo Torben: Ph.D.-studerende; Rasmus-
sen, Christine Bruun: Forskningsadj.; Rasmussen,
Erik Michael: Ph.D.-studerende; Rasmussen, Lasse
Dam: Ph.D.-studerende; Reeslev, Morten: Lektor-
vikar; Scherling, Peter: Ph.D.-studerende;
Schnorr, Kirk Matthew: Forskningsadj.; Schwartz,
Thue: Professor; Semionenkov, Mikhail: Forsk-
ningsass.; Sengeløv, Gitte: Forskningsass.; She,
Qunxin: Forskningsadj.; Siggaard-Andersen,
Mads: Forskningsadj.; Skriver, Karen: Lektor; Stan-
geland,Biljana: Forskningsass.; Struwe, Sten: Lek-
tor; Søndergaard, Leif: Lektor; Sørensen, Michael
Askvad: Adjunkt; Sørensen, Søren Johannes: Lek-
tor; Tedin, Karsten: Forskningsadj.; Thomsen, Al-
lan Randrup: Lektor; Thon, Genevieve: Adjunkt;
Venema, Cornelis Marinus: Forskningsadj.; Vester,
Birte: Adjunkt; Welinder, Karen Gjesing: Lektor;
Westermann, Carl Peter: Lektor; Wettstein-Know-
les, Penny von: Lektor; Willemoes, Martin: Ph.D.-
studerende; Willumsen, Berthe Marie: Lektor;
Ødum, Niels: Lektor; Østergaard, Lars: Ph.D.-stu-
derende.

TAP:
Abdel-Moteleb, Amira Wahid El-: Laborant; Abdul-
Al, Ahmad Abdul Kader: Laborant; Al, Chaer Rana:
Praktikant; Andersen, Bodil: Laborant; Andersen,
Brit: Hospitalslaborant; Andersen, Jane Susie: La-
boratorie-rengøringsass.; Andresen, Jørgen Ger-
hardt: Laborant; Bach, Dorte: Rengøringsassistent;
Bahn, Lis Lillian Svarth: Overassistent; Barr, Claus:
Teknikumingeniør; Berger, Yvonne: Overlaborant;
Christensen, Berit: Praktikant; Christensen, Ger-
trud Ragnhild: Laborant; Christensen, Jenny
Steno: Laborant; Christoffersen, Henrik: Faglært
Betjent; Daniel, Eva: Medhjælper; Friis, Tove Jytte:
Laborant; Hansen, Janne Verhein: Laborant; Han-
sen, Lis Agnes: Laboratorie-rengøringsass.; Han-
sen, Lis B.H. Dalgaard: Ekspeditionssekretær; Han-
sen, Tonny Dedenroth: Laboratorietekniker;
Hvidtfeldt, Jeanne: Laborant; Ingvorsen, Rikke
Margrete: Laborant; Jelnes, Birgit Kirstine: Hospi-
talslaborant; Jensen, Arne Lindhardt: Laboratorie-
fuldmægtig; Jensen, Brian: Laborant; Jensen, Dor-

te Overgaard: Laborant; Jensen, Ellen Agnete: La-
boratorie-rengøringsass.; Jensen, Kirsten: Labo-
rant; Jensen, Kirsten Norma: Rengøringsassistent;
Jensen, Lilly: Rengøringsassistent; Jensen, Nina:
Laborant; Johansson, Lena Bjørn: Laborant; Kah-
ni, Mamoud N.: Laborant; Kewin, Bettina: Over-
assistent; Khraybi, Khaled Badih: Praktikant; Kjers-
gaard, Anders: Laborant; Knudsen, Marianne: La-
boratorietekniker; Kolding, Birgith: Laborant; Kra-
silnikoff, Irmelin Fleur: Bibliotekar; Kringelum,
Pia Windel: Laborant; Køppen, Alette Birk: Labo-
rant; Ladefoged, Britt: Laborant; Larsen, Brian Sul-
drup: Praktikant; Larsen, Karin: Laborant; Larsen,
Nette M. Bak: Laboratorietekniker; Lefeldt, Lis
Arenholdt: Overassistent; Lundin, Jeanette De
Sparra: Laborant; Mogensen, Helle Kildal: Labo-
rant; Mortensen, Jane Malte: Laborant; Morten-
sen, Marianne: Laborant; Mortensen, Ulla: Labo-
rant; Muir, Lis Berner: Overassistent; Møller, Jean-
nette Dan: Laborant; Møller, Sven: Værkstedsmed-
hjælper; Nielsen, Fritz Buster: Overlaborant; Niel-
sen, Lise Lotte: Laborant; Nielsen, Lissie Dahlgren:
Laborant; Nielsen, Michael: Laborant; Nielsen,
Mogens E.: Faglært Betjent; Noorbakhsh, Soheila:
Praktikant; Olsen, Torben Flemming: Ingeniørassi-
stent; Paaschburg, Marlene: Praktikant; Pedersen,
Martin: Praktikant; Pedersen, Mette Nordahl: La-
borant; Phan, Thi Ngoc Hoa: Laborant; Phan, Thi
Ngoc Hien: Laborant; Rasmussen, Annett Skind-
bjerg: Overassistent; Schack, Lise Ellen: Laborant;
Seremet, Annette Helene: Overassistent; Skovhøj,
Susanne Stoltenberg: Assistent; Stauning, Elisa-
beth: Laborant; Vestberg, Karin Pinholt: Laborant;
Warrer, Marit Tanja: Laborant; Werge, Lene: Labo-
rant; Willumsen, Gitte: Medhjælper; Wolff-Jensen,
Elke: Laborant; Ørsøe, Vibeke Søe: Laboratorie-
rengøringsass.; Østergaard, Laila Jeanette: Overas-
sistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Abrahamsen, Niels: Glucagon and glucagon-like

peptide-1 receptors.
Borgstrøm, Britta: Characterization of the Schizo-

saccharomyces pombe rik1 gene.
Hansen, Stig Kjær: TAFs: mediators of basal and

activated transcription in eucaryotes.
Holmbäck, Kenn: Selective modification of mouse

fibrinogen expression using gene tar.
Hornum, Lars: The BB Rat Lymphopenia Resi-

stance Gene.
Koefoed-Johnsen, Christina: An investigation of

human papillomavirus type 16 E5 oncogene ex-
pression and its regulation.

Madsen, Hans Peter Lynge: Transcription of the
lactococcal temperate phage TP 901-1.

Meldgaard, Hans Peder Morten Laursen: Glycosy-
lation and stability of Bacillus.
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Mikkelsen, Thomas Raundahl: Flow of enginee-
red genes from crops to wild or weedy relatives
– is there an environmental risk?

Osmark, Peter: Structure and Function of Bet v 1,
the Major allergen from Birch Pollen, and its
Homologues.

Ostenfeldt, Nina: Mutational Spectra Induced by
PhIP and N-OH-PhIP at the gpt locus of CHO
cells.

Rasmussen, Erik Michael: The Schizosaccharo-
myces pombe sxa2 gene encodes a serine ca-
boxypeptidase, which inactivates the mating
pheromone P-factor.

Rocher, Anne: Synthesis, processing and transport
of barley serine carboxypeptidases.

Stennicke, Henning Ralf: The catalytic mecha-
nism of proteolytic enzymes.

Stuer-Lauridsen, Birgitte: Purine Metabolism in
Two Halophilic. Archaea: Halobacterium Sali-
narrum and Haloferax valcanii.

Thomsen, Jane Sohn: Estrogen and Ah responsi-
veness of human cancer cell lines.

Tullin, Søren: A thymic B cell deficiency is associ-
ated with T cell lymphopenia an susceptibility
to diabetes in the BB rat.

Ursø, Birgitte: Analysis of the mitogenic signalling
in response to insulin and other growth factors
in LB cells, a murine T-cell lymphoma devoid of
IGF-I receptors.

Willemo’s, Martin: Phosphoribosyl diphosphate
synthetase from Escherichia coli: Structure-
function relationships and mechanism of bin-
ding divalent magnesium and substrates. 

Specialer:
Abelskov, Anne Katrine. Kinetics of Coprinus ci-

nereus peroxidase and D245 site directed mu-
tants.

Andersen, Jesper Heeno. Karakterisering af Cavia
porcellus 5S rDNA: organisering, struktur og
transskription.

Andersen, Karoline. »Effekter af Leishmania over-
flade proteasen gp63 på humane T celler.«

Andersen, Mette Dahl. Heterolog ekspression og
karakterisering af vildtype og mutant former af
en 26 kda endokitinase fra byg.

Andersen, Morten Stig. Gene organization in
prokaryotic genomes.

Andersen, Søren. Fluorescerende pseudomona-
ders rolle i phenanthrennedbrydning i jord.

Bennedsen, Mads. Interaktioner mellem leishma-
nia parasitter, humane monocytter, makrofager
og komplementsystemet.

Bennekov, Thomas Alex. Ribotypning af Pseudo-
monas aeruginosa cystisk fibrose isolater og un-
dersøgelser af pilin genet fra stamme CF 1382.

Bjerager, Gitte Ortved. Immunkemisk karakterise-

ring af kernepolysakkariddelen i lipopolysakka-
rid fra Escherichia coli.

Brandt, Lise. »Undersøgelser af det cellemediere-
de immunsvar over for det secernerede ESAT-6
protein under infektion med Mycobacterium
Tuberculosis.«

Brimness, Jens. »Specifikke antistoffer specificitet
ved rheumatoid artritis og kroniske inflam-
matoriske tarmsygdomme«.

Brockdorff, Johannes. »Protienfosfataserne I og
Zas betydning for signaltransduktion via Il-2 re-
ceptoren i humane T celler.«

Busch, Morten. Mutagenese studie af en bevaret
histidin rest i phosphoribosylpyrofosfatsyntheta-
se.

Børresen, Minna Lynne Llado. »Mulige in vivo
virkningersmekanismer for vitamin D3 analo-
gen calcipotriol i psoriasis og normal hud.«

Caspersen, Casper. Intracellulære calciumpumper
i binyremarvens chromaffine celler.

Christensen, Per Uhrskov. Cloning and characte-
rization of the mam1 gene: an ABC transporter
mediating secretion of M-factor in Schizosac-
charomyces pompe. 

Clemmensen, Anne Katja Barnkod. »Oprensning
af proteiner fra Bordetella Pertussis med DTH
inducerende potentiale.«

Cvitanich, Christina. Heterogenitet af gener ko-
dende for bet v 1, major allergenet i birk.

Damkjær, Søren. Mikrosomal metabolisme af Me-
AaC. 

Drengsgård, Inger. Mikrobielle interaktioner i lev-
nedsmidler.

Gjetting, Sisse. Activation Tagging of Genes Invol-
ved in Mannose Metabolism in Potato Saturna. 

Gojkovic, Zoran. Catabolism of pyrimidines in
yeast.

Grue, Pernille. Farmakologisk modulation af top-
oisomerase II rettede stoffers cytotoksicitet.

Gruner, Anne Charlotte. Purification and charac-
terization of dihydroorotate dehydrogenase
from Escherichia coli.

Hansen, Charlotte Busch. Induction of Jun onco-
proteins and Urokinase-type Plasminogen Acti-
vator mRNA in vivo.

Hansen, Lars H. Et studie i biologisk indeslutning,
kromosomale insertioner og indflydelsen af
Escherichia coli’s lacy gen på 

iptg induktion i Pseudomonas fluorescens.
Hjulsager, Charlotte Kristiane. Karakterisering af

en intron i Drosophila rudimentary genet.
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Jensen, Nina Mejlhede. Purfication and properti-
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på bygperoxidase BP1.

Johansen, Jens Efsen. Bakterier på marine benthi-
ske macroalger in danske farvande.

Johansen, Jørn. »Antiviral immunitet i B-celle de-
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August Krogh Institutet (Institut for
Fysiologi, Biokemi og Idræt)

August Krogh Institutet består af følgende afdelin-
ger: Laboratorium for Human Fysiologi (LHF),
Zoofysiologisk Laboratorium (ZL), Laboratorium
for Cellulær og Molekylær Fysiologi (LCMF) og
Biokemisk afdeling (BKA). Desuden findes en ad-
ministrationsafdeling, fælles for hele instituttet.
Instituttets forskning og undervisning dækker en
bred vifte af emner, der rækker fra biokemi og
molekylærbiologi til hele dyrs og menneskers fysi-
ologi. August Krogh Institutet har oprettet en
Ph.D.-skole, der udbyder kurser indenfor de vig-
tigste forskningsområder.

I 1996 var tilknyttet et personale på 38.3 VIP års-
værk, samt 11.5 fondslønnede forskere. Desuden
4 externe lektorer og 11 undervisningsassistenter.
Det tekniske personale omfattede 39.9 årsværk og
3.3 fondslønnede TAP årsværk. Til instituttet var
knyttet 29 Ph.D.-studerende.

Instituttet ledes af en bestyrelse bestående af 4
VIP’er og 2 TAP’er repræsenterende alle afdelin-
ger. P.t. VIP: Institutleder Bodil Nielsen Johann-
sen (LHF), Poul Kristensen (BKA), Erik A. Rich-
ter (LHF), Per Rosenkilde (ZL), Lars Ole Simon-
sen (LCMF). TAP: Peter Jepsen, (LCMF), Anne-
Marie Lauridsen (LCMF).

Afdelingsbestyrere er: E. Richter (LHF) P.
Budtz (ZL) G. Christoffersen (LCMF) U. Rasmus-
sen (BKA).

Administrationen:
Lise Riis (administrator) er sekretær for ledelsen
og varetager den praktiske administration af insti-
tuttet. Kit Frederiksen (receptionist) administre-
rer undervisningslokaler og eksamenstilmeldin-
ger, salg af undervisningsmateriale samt telefon-
og postservice. Helle Kovaltsenko (bogholder) er
regnskabsfører for de 4 laboratorier. Lis H. Chri-
stensen (bibliotekar) varetager biblioteket og skri-
vestue (PUF, årbog, vejviser, FIK-akter) samt afløs-
er i Informationen. Th. Bernth (netværksmedar-
bejder) tager sig af EDB-netværket, dets installati-
on og udvikling, hjulpet af Kirsten Abel (EDB assi-
stent). Desuden er Henrik Skræm betjent for insti-
tuttet.

Instituttets virksomhed i øvrigt er beskrevet i de
respektive afdelinger/laboratoriers forskningsbe-
retninger (initialer, se stabslisten).

Laboratoriet for Human Fysiologi (LHF)
Laboratoriets forskning omhandler menneskets
biologi. Forskningen omfatter studiet af organsy-

stemer og processer, der er led i ilttransporten (re-
spiration, kredsløb) muskelstofskifte og ernæring,
temperaturregulering, vand- og ionbalance.

Undersøgelser udføres i laboratoriet og i felten,
og kan være grundvidenskabelige eller er rettet
imod idræt og erhvervsarbejde. Laboratoriet sam-
arbejder med klinisk fysiologiske og medicinske
hospitalsafdelinger, med skoler, erhvervsvirksom-
heder og andre institutioner inden for og uden
for universiteterne, foruden med udenlandske
læreanstalter.

Laboratoriet deltager i Biomekanisk Netværk
som blev etableret i 1991 og samarbejder med
Nordisk Ministerråd vedrørende udarbejdelse af
kriterier for, hvorledes man modvirker lidelse i
muskelskelet systemet. En del af laboratoriets an-
satte indgår i Center for Muskelforskning, støttet
af Danmarks Grundforskningsfond.

Muskelstofskifte og ernæring
Fysisk træning medfører en nedsættelse af musk-
lernes forbrug af glukose under en given arbejds-
belastning. Vi har undersøgt den molekylære me-
kanisme herfor ved hjælp af en vesikelpræparati-
on udvundet af human skeletmuskulatur. Tre
ugers træning nedsatte forbruget af glukose i det
trænede ben med 33% i forhold til det utrænede
ben skønt det totale indhold af glukosetransport-
protein (GLUT4) i den trænede muskulatur var
øget med 70%. Den nedsatte glukoseoptagelse i
det trænede ben kunne forklares ved en nedsat ar-
bejdsinduceret translokation af GLUT4 til sarco-
lemma og dermed en mindre glukosetransportka-
pacitet over cellemembranen. Vi har også vist at
det højere indhold af GLUT4 i skeletmuskel hos
trænede i forhold til ikke trænede individer ikke
har nogen større betydning for muskelglykogen-
resynthesehastigheden efter arbejde. 

Vi har vist, at den nedsættelse af GLUT4 protein
indhold, der ses i skeletmuskulatur efter excentrisk
muskelarbejde skyldes en nedsat transskription af
GLUT4 genet med deraf følgende nedsat mRNA
og nedsat GLUT4 protein syntese (samarbejde med
Lynis Dohm, East Carolina University, USA). Vi har
endvidere undersøgt, hvorledes det metaboliske
respons på et akut arbejde er i muskulatur, som 2
dage forinden har været udsat for excentrisk mu-
skelarbejde, som medfører en forbigående muskel-
skade. Skønt koncentrationen af muskelglykogen
er lavere i det excentrisk påvirkede ben end i et nor-
malt kontrol ben før arbejde, er nedbrydningen af
glykogen større i det excentriske ben under arbej-
de, mens glukoseoptagelsen er ens i de to ben. Hur-
tigt forbrugte glykogendepoter under arbejde kan
derfor være en medvirkende faktor involveret i den
nedsatte arbejdskapacitet, som findes i muskulatur
nogle dage efter excentrisk arbejde.
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Vi har undersøgt, hvorvidt fysisk arbejde øger
insulins evne til at aktivere proximale trin i sin sig-
naltransduktionsmekanisme. Skønt muskelarbej-
de øgede insulins evne til at aktivere musklernes
glukosetransport med ca. 100% var aktiveringen
af insulinreceptorens tyrosinkinaseaktivitet
(IRTK), insulin receptor substrat 1 (IRS-1) fosfo-
rylering samt fosfatidyl-inositol 3 kinase (PI3-K)
aktivitet ikke øget. Tværtimod var steady state PI3-
K aktiviteten lavere i det ben, der havde arbejdet
end i det hvilende kontrolben, hvilket tydede på,
at der i modsætning til den gængse opfattelse ikke
er en snæver kobling mellem PI3-K aktivitet og
glukosetransporthastighed.

Vi har fundet tilstedeværelsen af det fedtsyre-
bindende protein, FABPpm, i human skeletmu-
skelmembran og at indholdet af FABPpm øges ef-
ter 3 ugers intensiv udholdenhedstræning med
49%. Endvidere har vi også fundet, at en fedtrig
kost i 4 uger inducerer en stigning i FABPpm,
hvorimod indtagelsen af en kulhydratrig kost i 4
uger mindsker indholdet af FABPpm. I cytosolen
transporteres langkædede fedtsyrer bundet til et
andet fedtsyrebindende protein (FABPc). Vi har
også fundet tilstedeværelsen af dette protein i hu-
man skeletmuskel og at træning også medfører en
stigning i denne transportør (samarbejde med J.
Glatz, Maastricht). 

Ved brug af overflademembran vesikel-præpa-
ration fra skeletmuskler har vi fundet, at transpor-
ten af palmitinsyre hos rotter udviser saturations-
kinetik (samarbejde med A. Bonen, Canada).

Vi har endvidere fundet, at en fedtrig kost øger
indlejringen af triacylglycerol i skeletmusklen hos
mennesket og at en fedtrig kost i forbindelse med
træning øger deponeringen yderligere. Uanset
om der er et højt eller lavt muskel-triacylglycerol
(M-TG) niveau før arbejde, finder vi ingen ned-
gang i koncentrationen af M-TG ved et udmatten-
de, langvarigt glykogentømmende arbejde. Deri-
mod finder vi et fald i M-TG koncentrationen i re-
stitutionsperioden efter arbejde. Vore fund synes
således at vise, at intramuskulært lejret triacyl-
glycerol er en vigtig energikilde for skeletmuskula-
tur efter arbejde, selv om der indtages rigelige
mængder kulhydrat.

Ved brug af stabile isotoper (C-13) (samarbejde
med M. Rennie, Dundee, Skotland) har vi under-
søgt fedtomsætningen hos mennesket under lang-
varigt arbejde efter 7 og 8 ugers træning og samti-
dig kontrolleret kostindtagelse. Til belysning af
fedtomsætningen er der i hvile og under cykelar-
bejde udtaget blod fra a. og v. femoralis og biopsi-
er fra m. vastus lateralis. Endvidere har vi under-
søgt betydningen af varierende substrattilbud på
fedtsyresammensætningen i plasmamembranen i
human skeletmuskel samt i plasma (samarbejde med

C. E. Høy, DTU). Undersøgelser af effekten af for-
udgående træning samt akut arbejde på postpran-
dial lipæmi er blevet undersøgt hos mennesket
(samarbejde med A. Hardmann, Loughborough,
England) (BK, EAR, SK, JWH, SA, JW, JD).

Regulation af musklernes blodgennemstrømning
Ved starten af et muskelarbejde forøges blodgen-
nemstrømningen meget hurtigt. Allerede efter de
første kontraktioner sker der en momentan for-
øgelse og denne fortsætter markant i 5-10 sekun-
der, hvorefter forøgelseshastigheden afmattes no-
get for at nå 90% eller mere af det endelige niveau
indenfor 30 sekunder fra arbejdets start. En analy-
se af den første fase i forøgelsen af blodgennem-
strømningen viser, at den er af mekanisk oprindel-
se, det vil sige ved første kontraktion tømmes
musklen helt eller delvis for blod. Ved den efter-
følgende relaxation fyldes blodkarrene hurtigt,
hvilket kan føre til en »shear stress« som via en ni-
trogenoxid (NO) produktion kan mediere en vas-
odilatation og en øget blodgennemstrømning.
Forsøg med muskel- og endothelcellekulturer vi-
ser, at NO potentielt kan dannes i begge celletyper
under kontraktion. Resultater fra infusion af L-
NMMA, som blokerer NO produktionen, antyder
dog, at forøgelsen af perfusion til muskulaturen
ikke er påvirket, tydende på at NO’s rolle i vasodi-
latation hos mennesket under arbejde ikke er stor.
En alternativ vasodilator kan være adenosin. Vi
har kunnet vise, at adenosin dels produceres og
dels akkumuleres i muskulaturen under arbejde,
og intraarteriel infusion af adenosin har en meget
hurtig og voldsom effekt på blodgennemstrøm-
ningen. Endvidere er det blevet vist, at adenosin
dannes på muskelcellens yderside ved kontrakti-
on, og at den øgede dannelse af adenosin delvis
skyldes en kontraktionsinduceret forandring af
det adenosin dannende enzym 5’nukleotidase
(BS, YH).

Energiomsætning, fri radikal produktion og
iontransport under metabolisk stress
Samspillet mellem og regulationen af muskulatu-
rens forskellige energisystemer under og efter in-
tenst arbejde er blevet belyst. Med en ny metode
(mikrodialyse) har det været muligt at bestemme
koncentrationer af metabolitter, så som glukose,
mælkesyre og adenosin, og ioner, f.eks. kalium, i
væsken omkring muskelfibre under arbejde. Me-
toden anvendes bl.a. til at forsøge at afklare årsa-
gen til træthed ved intenst arbejde og vurdere,
hvilke substanser, som forårsager stigningen af
musklers blodgennemstrømning under kontrakti-
on (se ovenfor).

I flere forsøg er der fokuseret på, hvad der re-
gulerer produktionen af ATP-nedbrydningspro-
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dukterne IMP, adenosin, inosin, hypoxanthin og
urinsyre. En del af studierne har fokuseret på pro-
duktionen af og forsvar mod frie radikaler under
metabolisk stress og inflammation. Forsøgene ty-
der på, at urinsyre er en vigtig scavenger af frie ra-
dikaler.

I en række forsøg med intens træning er mæl-
kesyretransportørernes og Na+K+ pumpernes
funktionelle betydning blevet belyst (YH, JB).

Akklimatisering til varme
Det er undersøgt, om høj legemstemperatur er
den primære udløsende mekanisme for akklimati-
sering til varme, det vil sige for den øgede sved-
produktion og forøget plasmavolumen, som frem-
kaldes ved gentagne udsættelser for arbejde i var-
me. Dette er undersøgt ved at variere hastigheden
af temperaturstigningen, og ved at variere mulig-
heden for varmeafgivelse ved svedning (samarbejde
med José Gonzales-Alonso og BS). Endvidere er
det undersøgt, hvorledes dehydrering påvirker
kredsløb og metabolisme under arbejde i varme.
Prioriteres de arbejdende musklers kredsløb over
temperaturreguleringen? Vi finder at legemstem-
peraturen stiger, men først ved et svedtab på over
1.5% af legemsvægten falder blodgennemstrøm-
ningen i de arbejdende muskler, samtidigt med et
begyndende fald i blodtryk og i hjertets minutvo-
lumen (samarbejde med JGA, José Antonio Lopez
Calbet, BS). Endelig er årsagen til, at man bliver
udmattet i varme undersøgt. Dette er studeret ved
at lade personer arbejde i 40°C tør varme til de
ikke kan mere, ved normal udgangstemperatur,
efter at de har været kølet ned eller varmet op før
varmestresstesten. I alle betingelser stopper perso-
nerne når de når ca. 40°C i legemstemperatur,
men efter kortere eller længere tid, kortere jo var-
mere de er ved starten. Det vil sige høje legem-
stemperatur som sådan fører til træthed (BJ, JG-
A).

Holdningsmuskulaturens fysiologi og arbejds-
fysiologiskergonomi
Undersøgelser af intramuskulært tryk, blodgen-
nemstrømning, ilttension og EMG under isometri-
ske muskelkontraktioner på forskellige belast-
ningsniveauer og af forskellig varighed pågår
(samarbejde med professor A. R. Hargens, NASA-
Ames Research Center, USA, B. R. Jensen Arbejds-
miljøinstituttet og T. Nicolaisen, Frederikssunds
Sygehus). Endvidere studeres aktiveringstrategier
og træthedsudvikling i rygmuskelsynergier ved
submaximale kontraktioner i samarbejde med H.
Bunkens, Leuven, Belgien.

Vi har også undersøgt fysiologiske effekter i den
paravertebrale muskulatur som følge en langvarig
fysisk træning (samarbejde med T. Nicolaisen, Frede-

rikssund Sygehus og H. Vinterberg, Hillerød Syge-
hus). Endelig er rygbelastning ved manuel hånd-
tering i forbindelse med brevsortering samt ved
stående/gående arbejde på forskellige typer af
underlag undersøgt (KJ, PK).

Biomekanik
Undersøgelsen, der tager sigte på at forklare årsa-
gerne til den store forskel i løbeøkonomi hos eli-
teløbere fortsætter. Undersøgelsen omfatter ener-
gistofskiftet, EMG fra lårets og underbenets musk-
ler, goniometri af hofte-, knæ- og ankelled, samt
skridtfrekvensen under løb (samarbejde med M.
Voigt, Århus Universitet). 2) Undersøgelsen af ha-
semusklernes viskoelastisk egenskaber før og efter
isometrisk styrketræning med og uden strækøvel-
ser (samarbejde med P. Magnusson, TD’s Test-cen-
ter). 3) Undersøgelsen af lænderygbelastningen
under træk- og skubarbejde fortsætter, den er ba-
seret på EMG, dynamometri, kraftplatform samt
bevægelsesanalyse (samarbejde med B. Schibye,
AMI) (KK).

Elitetræning af børn
Studierne er en del af et interdisciplinært forsk-
ningsprogram initieret af Center for Idrætsforsk-
ning ved KU (se dette). Programmet har til formål
at belyse børns reaktioner på at være udtaget til
tidlig specialisering i idræt. LHF’s bidrag er at fo-
retage prospektive undersøgelser vedrørende ud-
viklingen af den fysiske præstationsevne hos 10-15
årige børn, der dyrker idræt på elite såvel som på
motions niveau indenfor fem forskellige idræts-
grene. Undersøgelsen omfatter antropometriske
målinger, pubertetsudvikling, vækstfaktorer i blo-
det, dynamometri, måling af energistofskifte og
forskellige respirations- og kredsløbsparametre
under løb, samt målinger af koordination og ba-
lanceevne. Undersøgelsen omfatter ca. 1.500
børn, og skal fortsætte over en årrække, for at
klargøre indflydelsen af træningsmængde og spe-
cialisering på børns vækst, pubertetsudvikling og
fysiologiske ydeevne (JB, LH, KJ, KK).

Skoleidræt m.v.
Arbejdet med udstillingen »Kend dig selv« er nu
tilendebragt. Sundhedsstyrelsen har finansieret,
at alle amtscentraler har udstillingen, så skolerne
kan rekvirere den, når de vil bruge den. Projektet
er en videreudvikling af udstillingen »Motion styr-
ker livet«, der også blev støttet af Sundhedsstyrel-
sen. Der arbejdes nu med udviklingen af Edb-pro-
grammer, der kan indgå i sundhedsundervisnin-
gen for unge fra 15 år og opefter på gymnasiet og
højere uddannelsesinstitutioner. Emnerne er
menneskets primære bevægeformer: Gang, løb,
hop og kast samt ryggens belastning under løften
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og bæren (samarbejde med E. Simonsen, Panum In-
stituttet) (BR).

Specielle hverv:
BS er leder af Center for Muskelforskning under
Danmarks Grundforskningsfond og medlem af
Idrættens Forskningsråd.

BNJ er Institutleder for August Krogh Institutet,
medlem af Statens Naturvidenskabelige Forsk-
ningsråd, medlem af International Union of Phy-
siological Sciences (IUPS)’s Thermal Commis-
sion, medlem af det externe forskningsudvalg for
Arbejdsmiljøinstituttet. EAR er medlem af Team
Danmarks forskningsudvalg og i bestyrelsen for
Dansk Endokrinologisk Selskab. KJ er formand
for Fællesrådet for Idrætsuddannelserne (FRI),
for bestyrelsen for Center for Idrætsforskning ved
Københavns Universitet og for det landsdækken-
de censorkorps i idræt. BK er studieleder og for-
mand for Fællesnævnet for Idrætsuddannelserne
(FNI), medlem af Det naturvidenskabelige Fakul-
tets udvalg for kvindeforskerrekrutering, i besty-
relsen for Center for Idrætsforskning, mentor for
faget Idræt og medlem af Idrættens Forsknings-
råd. KK er i repræsentantskabstyrelsen for Center
for Idrætsforskning samt KU’s repræsentant i
Team Danmark. BR er formand for den selvejen-
de institution »Universitetets og de højere Lærer-
anstalters Studenter Gymnastik« (USG). JB er
medlem af styringsgruppen »Science and Foot-
ball« inden for »World Commision of Sports
Biomechanics«.

Redaktionelle hverv m.m.:
KK: Tidsskrift for Idræt. 

KJ: International Journal of Industrial Ergono-
mics og Scandinavian Journal of Work, Environ-
ment and Health.

EAR og BS: Scandinavian Journal of Medicine
and Science in Sports.

JB: Science and Football. 
BK: »Insider«. Stabens medlemmer er for alles

vedkommende »referees« for internationale tids-
skrifter.

Rejser og inviterede foredrag
BK har været inviteret foredragsholder i Frankrig,
København og Århus. EAR har været inviteret fo-
redragsholder i Polen. BNJ har været inviteret fo-
redragsholder i Frankrig, Holland og USA. BS har
været inviteret foredragsholder 6 gange i USA, og
derudover 1 gang i hhv. Frankrig, Grækenland,
Holland, Polen, Qatar, Tyskland og Østrig. JB har
været inviteret foredragsholder i Italien, Græken-
land, Spanien, Frankrig, Argentina og USA. YH
har været inviteret foredragsholder i Argentina.
KJ har været inviteret foredragsholder i Belgien.

Zoofysiologisk Laboratorium (ZL)
Zoofysiologien omhandler dyrs funktion og -vek-
selvirkning med deres omgivelser. Vi belyser or-
ganfunktioner og deres regulering molekylært, i
celle- og individfysiologisk, økologisk og evolutio-
nært perspektiv (integrativ fysiologi). Vores hoved-
områder i forskning og den derpå baserede un-
dervisning er 1) Transport af elektrolytter og orga-
niske molekyler. 2) Salt- syre/base- og vandbalance.
3) Vækst, udvikling og forplantning.

Iontransport i mitochondrierige celler m.v.
Højmodstandsepitheler (paddehud, nyrens sam-
lerør, urinblære, gæller) opretholder betydelige
elektrokemiske potentialgradienter for små ioner
og indeholder »hovedceller« og mitochondrierige
(MR) minoritetsceller. Vi har med patch-clamp
teknik identificeret kloridkanaler i MR-cellers api-
kale og basolaterale membraner, og studeret en
lille 10-pS, cAMP aktiveret og en større spænd-
ingsaktiveret kanal. Cellernes protonpumpe har
været studeret med protonfølsomme mikroelek-
troder. Pumpen driver aktiv optagelse af Cl-, Br- og
I- ved apikal udveksling med HCO3

.Vi har færdig-
udviklet den matematiske model for den rumlige
udbredelse af protonerne over epithelet og kan
nu beregne protonfluxe fra målte protongradien-
ter, hvor der tages hensyn til både fri diffusion af
protoner og diffusion af protonerede buffermole-
kyler i uomrørte lag (EHL, LJJ, JBS, NJW).

Et projekt med Dr. Gregory Ahearn (University
of Hawaii) vedr. protondrevet dipeptidtransport i
fisketarm er færdiggjort (JG).

Bikarbonattransport i pankreas: mekanismer og
regulation
Pankreas’ små udførselsgange secernerer bikarbo-
natholdig væske efter stimulation med agonister.
Regulering af enkelte pankreasgange fra rotter er
undersøgt med patchclamp teknik og med fluore-
scensoptiske metoder, der måler intracellulære
Ca2+- og H+-aktiviteter. I forbindelse med under-
søgelser af cholinerg og adrenerg regulation har
vi påvist aktivering af kloridkanaler via henholds-
vis Ca2+ og cAMP. Purinerge agonister har været
undersøgt, og vi har karakteriseret P2U og P2Z-re-
ceptorer, der regulerer intracellulær Ca2+ koncen-
tration. Ca2+ frigøres fra intracellulære depoter og
transporteres ind i cellen fra den ekstracellulære
væske gennem »non-specifikke« kationkanaler.
Tilbageregulering af den intracellulære Ca2+ kon-
centration beror på udveksling med Na+ gennem
plasmamembranen via en Na+/Ca2+ antiporter.
Desuden studeres den overordnede regulation af
pankreassekretets dannelse og sammensætning in
vivo (IN, BCC).
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Natriumoptagelse i luftvejsepitheler
Mammale proximale luftvejsepitheler er udstyret
med transportmekanismer, som tillader absorpti-
on af en isoton NaCl-opløsning. I samarbejde med
Ole Frederiksen (Medicinsk Fysiologisk Institut,
Panum Instituttet) studerer vi i kaninens næse-
slimhinde de Na+-absorptive mekanismer og deres
langtidsregulering. Vi har vist, at aldosteron in
vivo ikke har nogen effekt på den aktive natrium-
absorption, sådan som fx. i nyren (NJW).

Mekanisme for isoton transport i eksokrine
kirtler
I samarbejde med H. H. Ussing er færdiggjort en
model for koblingen mellem ionfluxe og vand-
transport i frøhudens eksokrine kirtler. Med
patch-clamp teknik studeres cellernes ion-kon-
duktanser i forbindelse med beta-adrenerg stimu-
lering. Vi har påvist aktivering af apikale klorid og
natrium konduktanser. Disse fund støtter model-
len, der forudsiger, at sekretion af klorid ledsages
af aktiv reabsorption af Na+ (»recirkulation«) i for-
bindelse med dannelse af isotont sekret. Nu ka-
rakteriseres ion-konduktanserne på enkelt-kanal
niveau (EHL, JBS)

Kloning og ekspression af kloridkanal-dannende
membranproteiner
Undersøgelserne er fortsat med udviklingen af vi-
rusvektorer til ekspression af human »Cystic Fibro-
sis Transmembrane Conductance Regulator«
(CFTR) i en insektcelle linie. Ekspression karakte-
riseres biokemisk ved immunologiske metoder og
funktionelt ved patch-clamp undersøgelse af klo-
rid kanaler i insektcellens plasmamembran. I un-
dersøgelserne fastlægges ekspressionen som funk-
tion af tiden. Vi ønsker at studere celler med veks-
lende kanaltæthed, idet vore målinger antyder ko-
ordineret aktivitet mellem nabokanaler. Vi har
inddraget mammale celleliner (T84- colon celler;
3T3 fibroblast celler) med henblik på at studere
eventuel relation mellem kanalfunktion og eks-
pressionssystem (EHL, SR, JBS, NJW).

Regulering af vækst og differentiering af
epithelceller
Primære cellekulturer af epidermis fra Bufo bufo
studeres med henblik på at optimere vækstbetin-
gelserne og karakterisere differentieringen af de
mitochondrierige celler. I studiet af differentie-
ringsmarkører for paddehudens MR-celler er en
immunhistokemisk undersøgelse af cytokeratiner
bearbejdet og indsendt til publikation og en histo-
logisk screening med lektiner påbegyndt. I samar-
bejde med Anne Lykkesfeldt (Kræftens Bekæm-
pelse) undersøges kulturer af den humane bryst-
kræftcellelinie MCF-7 under indvirkning af østro-

gen og/eller antiøstrogenet tamoxifen, med hen-
blik på en kvantitativ vurdering af proliferationens
og apoptosens relative betydning for kulturernes
nettotilvækst (PB, IS).

Udvikling, vækst og trivsel hos fisk og padder
Regulering af udvikling og metamorfose hos pad-
der.

Neotæni: Den mexicanske axolotl er obligat neo-
tæn, det vil sige den metamorfoserer ikke spon-
tant. Neotænien bygger på at to udviklingsforløb
forskydes i forhold til hinanden. De neuroner i
hjernen, der aktiverer thyreoidea, modnes tidlige-
re end hos arter, der metamorfoserer, mens det
enzym, der skal aktivere thyreoideas hormon,
kommer senere. Evnen til at syntetisere enzymet
er helt fraværende i den korte periode, hvor hor-
monet udskilles. Den udvikles langsomt igennem
de følgende måneder.

Metamorfose: fortsatte studier bekræfter en im-
munsuppression, som kan støtte etablering af tole-
rance over for nye vævskomponenter. Suppressio-
nen synes ikke at give nedsat modstandskraft mod
bakterier og svampe, men mod protozoer. Efter
metamorfosen er det specifikke humorale im-
munforsvar øget hos axolotlen (AU, PR).

Belastning af ål og ørred med kobber og kad-
mium viser, at tolerance og adaptation til kobber i
høj grad beror på leverens evne til at udskille det-
te stof, mens kadmium i første række deponeres i
leveren og kun udskilles yderst langsomt. Ål er be-
mærkelsesværdigt robuste over for kobber. En lav
optagelse gennem åls gæller har en væsentlig an-
del heri (PR, Heinz Hansen (Risø Miljø/Øko),
MG og stud.).

I undersøgelser af vækst og trivsel hos ål i kultur
ser vi, at vækst-, thyreoidea- og binyrebarkhormon
generelt ligger lavt hos glasål og elvers i dårlig
vækst, men at billedet er uensartet. Tilsvarende vi-
ser fordøjelseskirtler og epitheler ofte, men ikke
altid, reduceret aktivitet. (IMJ, PR og stud.).

Forplantningsevnen kan hos en del dyrearter
være forringet af miljøfremmede organiske stof-
fer. Derfor har vi i sommeren 1996 indsamlet
prøver af fisk fra Østersøen og undersøger dem
nu i laboratoriet (GIP, stud., PR).

Ekstraordinært organisatorisk arbejde og forsk-
ningsbaserede aktiviteter
JG er ansvarlig for EDB-netværket ved August
Krogh Institutet, Zoologisk Institut og Museum. I
studienævn for humanbiologi. I bestyrelsen for
isotopkurser for læger. Medlem af bestyrelsen,
Dansk Naturhistorisk Forening. Har færdiggjort
første bind af en lærebog om anvendelse af radio-
aktive isotoper og ioniserende stråling i biologi og
medicin.
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EHL i bestyrelsen for Europ. Soc. Comp. Physi-
ol. Biochem. af Internat. Comm. Comp. Physiol.,
formand for Nationalkomitéen for Fysiologi, i re-
daktionskomitéen for Exp. Physiol.

LOL i redaktionskomité for J. Herpetol og in-
spirator/koordinator i et tværfagligt projekt: I
hvilket omfang og hvor hurtigt omdannes over-
skud af kulhydratrig-fedtfattig kost og fedtrig-kul-
hydratfattig kost hos mennesker til henholdsvis
fedt og varme?.

PR i redaktionskomité ved Gen. Comp. Endo-
crinol. og reviewer ved flere andre tidsskrifter; i
Internat. Comm. Amphibian Endocrinol.; i sty-
ringsgruppen for et projekt under Miljøstyrelsen:
Pesticiders effekt på vandhuller; i Undervisnings-
ministeriets tværgående fagkonsulentgruppe for
biologi; censorformand, DLH.

NJW i Biologisk Studienævn (vicestudieleder)
og dets internat. udv.

Ph.D.-kurser: »Ion Channel Patch Clamp Elec-
trophysiology« og »Ecotoxicology: Integration of
physiological and environmental aspects with
aspects of law and economy«.

Gæsteforelæsninger og forskningsophold:
MG: McMaster University, Hamilton, Ontario, Ca-
nada.

IN: University of Sydney, Australien.
NJW: University of North Carolina at Chapel

Hill, NC, USA; Roskilde Universitetscenter.

Laboratoriet for Cellulær og Molekylær Fysiologi
(LCMF)
Laboratoriets forskningsaktiviteter ligger inden
for områderne almen, cellulær og molekylær fysi-
ologi. De fleste projekter omhandler processer,
der er knyttet til cellemembranen: Na+/K+-pum-
pens molekylære struktur og funktionsmekanis-
me, studier af konduktive iontransporter i huma-
ne erythrocytter og patch-clamp studier af recep-
torstyrede kationkanaler i erythrocytmembranen,
studier af laktat/protontransport i muskler og af
iontransport og volumenregulering i Ehrlich asci-
tes celler. Endvidere undersøges ilttransport og
Na+/H+-udveksling i kerneholdige erythrocytter,
calciumbindende proteiner (annexiner) fra euka-
ryote celler, den intracellulære omsætning af pat-
tedyrcellens proteiner og proteasomets struktur
og funktion, episodisk korttidshukommelse hos
rotter samt neuroplasticitet og habituering hos in-
vertebrater (vinbjergsneglen Helix pomatia).

Konduktive iontransporter over humane
normale og seglcelle erythrocytmembraner
I forbindelse med det fortsatte arbejde med den
kinetiske karakterisering af iontransport i norma-
le og seglcelle erythrocytter, har undersøgelser af

de konduktive ionfluxe over erythrocytmembra-
nen vist, at den elektriske kobling mellem an- og
kationfluxe, under omstændigheder hvor cellerne
er udsat for netto-salttab, er afhængig af de aktuel-
le transportmekanismer. Dette medfører, at vurde-
ringer af transportbegrænsningen som funktion
af co-ionens konduktans må baseres på en stati-
stisk beskrivelse af den aktuelle transportmekanis-
me, og ikke blot kan vurderes ud fra en antagelse
af tilsyneladende middelkonduktanser (PBe, SLJ
og Palle Christophersen, NeuroSearch).

Kinetisk/biofysisk karakterisering af nicotine
acetylcholinreceptorer
Selektivitetsforholdene for translokation af diva-
lente kationer gennem rotte alpha-7 acetylcholin
receptorer udtrykt i xenopus oocytter, samt disse
ioners indflydelse på Ca2+ modulerings-sites er ble-
vet undersøgt. I forbindelse hermed er der fundet
indikationer af at selektivitetssekvensen for denne
receptor varierer med agonistkoncentrationen, li-
gesom det er fundet at cholin i sig selv fungerer
som agonist (PBe, Michael Dabrowski og Karen
Eskesen, NOVO NORDISK).

Annexiner
Annexinerne I-XIII er en familie af membran- og
Ca2+-bindende proteiner, der findes i cytoplasmaet
hos de fleste eukaryote celler. Vi har undersøgt
annexinerne II, III og V isoleret fra forskellige dyr
og væv. Vi har vist, at annexiner fra muse væv
(Ehrlich ascites cellen og lunge) er potente inhi-
bitorer af den calciumsensitive kloridkonduktans i
membranen fra oocytter af Xenopus laevis, mens
de samme annexiner isoleret fra svin og okse synes
at adskille sig ved ikke at udvise denne inhibering.
Aminosyresekvenserne er kendt og udviser stor
homologi. Dog viser titrering af muse annexin V,
at det har et signifikant lavere isoelektrisk punkt
end annexin V fra svin og okse (BIK, AJJ, PBe, GB
og SLJ, samarbejde med Karen Eskesen, NOVO
NORDISK).

Na,K-pumpens struktur og funktion
Na,K-pumpen generer og vedligeholder trans-
membrane Na/K iongradienter, der er baggrund
for impulsledning, kontrol af cellevolumen og
transport af vigtige stoffer i tarm og nyre. Opkla-
ring af struktur og funktion af Na,K-transport pro-
teiner i cellemembraner er derfor central for for-
ståelse af vigtige biologiske og medicinske proble-
mer. Na,K-pumpen er reguleret af et afstemt sam-
spil med kanaler for Na+ og K+ og cotransportsy-
stemer for ioner og næringsstoffer, og den regule-
rede aktive transport af Na+ og K+ er nøgleproces
for kontrol af organismens væske og saltbalance
og regulation af blodtrykket. I projektet arbejder
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vi med to hovedlinier. Den ene er at krystallisere
Na,K-pumpens protein for at løse den 3-dimensio-
nale struktur med høj opløsning. Den anden er
heterolog ekspression af rekombinante mutanter
af pumpens proteiner i mængder, der tillader ana-
lyse af den direkte interaktion mellem enzym og
specifikke ligander og af konformationsændrin-
gerne, således at vi kan nå til konklusive struktur-
funktions sammenhænge og basale oplysninger
om pumpens mekanisme.

Efter at vi har udviklet et effektivt ekspressions-
system for Na,K-pumpen i gærceller har vi kon-
centreret arbejdet om at opklare det molekylære
grundlag for kation binding og transport. På
grund af den høje affinitet for ATP i D369A muta-
tionen har vi brugt denne mutation til at fremstil-
le dobbeltmutationer i aminosyrer, der ud fra ke-
misk modifikations studier og primær struktur ho-
mologier mellem P-type ATPaser har antydet dis-
ses betydning for nukleotid interaktionen. Endvi-
dere har vi fremstillet enkelt mutationer i nogle af
de samme residues. Det drejer sig om i alt 17 kon-
struerede mutationer. De præliminære resultater
tyder i stedet på, at nogle af de residues, der tidli-
gere opfattedes som værende involveret i ATP bin-
ding, i stedet interagerer med Mg2+, hvis bindings
site ikke er identificeret. Direkte analyse af 204Tl
okklusion har for første gang givet et kvantitativt
mål for bidrag af intramembrane carboxylsyre
grupper (E327, E779, D804 og D808) til okkulati-
on af K+-i ioner. 

Na-afhængig fosforylering viser, at E327, D804
og D808 også bidrager med koordinerede grupper
til binding af Na+. Identifikation af aminosyre side-
kæder, der alternativt binder Na+ eller K+, støtter
hypothesen om ping-pong kation binding i model-
ler for den katalytiske cyklus for Na,K-pumpen.

Vi samarbejder med Prof. M. Maeda, Osaka Uni-
versitet, Japan, Dr. P. Falson, CEA Gif-sur-Yvette,
Frankrig og Dr. Jeppe Tams, Bispebjerg Hospital
omkring ekspression af membranproteiner i gær
og i kation projektet med Dr. S. Karlish, Weizman
Instituttet, Israel (PLJ, PAP, FL, DS, LB, DM, JMN,
JHR, KL, JJ).

Elektrofysiologisk karakterisering af annexiner
Det er blevet vist af andre at tilsætning af visse an-
nexiner til patchclamp pipetter med spidsen for-
seglet med et phosphatidylserin lipid biolag dan-
ner kationkanaler. Det har været forsøgt ved til-
sætning af annexin at inducere sådanne kationka-
naler i planare lipid bilag med højt phosphatidyl-
serinindhold, men det har ikke været muligt at ob-
servere sådanne, ligesom det heller ikke har været
muligt at observere sådanne kanaler efter injekti-
on af annexin i xenopus oocytter. Dette rejser
spørgsmålet om disse kationkanaler forekommer

under fysiologiske omstændigheder, eller er biofy-
sisk interessante artefakter (PBe, BIK, AJJ). Se i
øvrigt BIK vedrørende annexiners interaktion
med anionkanaler.

Effekt af piracetam på rotters hukommelse
Nootrofe stoffer (heriblandt piracetam) udvikles
med henblik på klinisk anvendelse mod patolo-
gisk nedsat hukommelse. Trods talrige dokumen-
tationer af stoffets hukommelsesfremmende virk-
ning har de kun omfattet få typer hukommel-
sestest. Vi har derfor udvidet spektret til at omfat-
te »omindlæring« (»reversal-learning«, en samti-
dig »aflæring« (Pavlov’sk »extinction«) af en tidli-
gere indlært evne og indlæring af en ny). Resulta-
terne har vist, at nyindlæring fremmes af piracet-
am, mens omindlæring tydeligt hæmmes(GC).

EEG-analyse af sene komponenter i »auditory
evoked potentials«
EEG-analyse af humane »auditory evoked potenti-
als« under serier af lydstimuli (interval = 2 sek.)
har med en ny forsøgsteknik bekræftet eksisten-
sen af et »perceptorisk forberedelsespotential«,
som begynder nogle hundrede msek før hver sti-
mulus (GC).

Proteasomets struktur og funktion
Proteasomer er enzymkomplexer fra eukaryote
celler. De nedbryder bestemte celleproteiner som
led i regulering af cellernes forskellige funktioner,
bl.a. celledeling og immunrespons. Det er nu lyk-
kedes at bestemme det humane proteasoms qua-
ternære struktur ved en kombination af immune-
lektron mikroskopi og analyse af naboskab mel-
lem underenheder ved hjælp af kemisk krydsbin-
ding og immunblotting (WU, PK, KBH, samarbej-
de med Burkhardt Dahlmann og Friedrick Kopp,
Düsseldort).

Nye monoklonale antistoffer er brugt til cytoke-
misk lokalisering af de interferoninducerede pro-
teasom underenheder LMP2 og LMP7 (KBH,
samarbejde med Jennifer Rivett, Bristol, UK) og til
undersøgelser af immunproteasomers spaltnings-
specifitet (KBH, samarbejde med A. L. Goldberg,
Boston, MA). Gener for nogle proteasomunde-
renheder i mus er klonet ved hjælp af monoklona-
le antistoffer (KBH, samarbejde med John Mona-
co, Cincinnati, OH). Sammen med regulatoren
PA700 danner proteasomer den såkaldte 26S pro-
teinase. Med henblik på analyse af dette komplex
har vi i årets løb frembragt monoklonale antistof-
fer mod 5 underenheder fra PA700 (KBH, samar-
bejde med Keiji Tanaka, Tokyo, Japan).

pH regulering i muskler
Der arbejdes med to transportsystemer af stor be-
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tydning for pH reguleringen i muskler: Lak-
tat/proton co-transportøren og natrium/proton
exchange systemet. De to transportsystemer ud-
forskes på flere niveauer fra modelsystemer til for-
søg med intakt organismer (HP, CJ, AH).

Agonist og cellevolumeninducerede aktiveringer
af iontransportsystemer i Ehrlich celler
Undersøgelserne over Ca2+’s rolle i forbindelse
med »Regulatory Volume Decrease« (RVD) i
Ehrlich celler, hvor cellerne efter osmotisk svulm-
ning i hypotont medium regulerer deres cellevo-
lumen tilbage mod udgangsværdien ved aktive-
ring af K+ og Cl- kanaler med tab af KCl og celle-
vand, er afsluttet, og vi har nu definitivt kunnet
vise, at Ca2+ ikke som tidligere antaget spiller en
betydende rolle for aktivering af RVD responset i
Ehrlich celler (LOS, HH og SC i samarbejde med
NKJ, IHL og EKH og med Anthony M. Brown,
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, U.K.).

Efter stimulation med thrombin og andre Ca2+-
mobiliserende agonister ses aktivering af phos-
pholipase C (PLC) med frigørelse af InsP3, som
ledsages af Ca2+-mobilisering og en Ca2+-induceret
aktivering af K+ og Cl- kanaler, hvorved cellerne ta-
ber KCl og cellevand og skrumper. Over de føl-
gende min aktiveres cellens Na+,K+,2Cl-cotrans-
port system, hvorved cellernes KCl indhold og cel-
levolumen vender tilbage til udgangsværdien.
Denne agonistinducerede aktivering af cellens
iontransportsystemer er karakteriseret nærmere
(LOS, HH og SC).

Efter osmotisk cellesvulmning ses et betydeligt
fald i PtdInsP2, som synes at bero på aktivering/in-
aktivering af fosfataser/kinaser i fosfoinositid
»shuttlen«. Efter osmotisk celleskrumpning ses til-
svarende en stigning i PtdInsP2. Disse volumenin-
ducerede ændringer i PtdInsP2 karakteriseres
nærmere (LOS, DKN, HH og SC). 

Efter in vivo mærkning af Ehrlich celler med [2-
3H]myo-inositol ses en aberrant 3H mærkning af
ATP og GTP, som ved kromatografi elueres tæt på
mærkede inositol fosfater. Denne aberrante 3H
mærkning er nu vist at være lokaliseret både til pu-
rin- og ribosedelen af nukleotiderne (SC i samar-
bejde med Hans Klenow og Kay Overgaard-Han-
sen, Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik,
Panum Instituttet).

Arbejde i kollegiale organer m.v.:
BIK: Formand for undervisningsudvalget ved AKI.

KBH: Dyrestaldsdirektør ved AKI. Referent for
Det Norske Forskningsråd. 

PLJ: Formand for Ph.D.-udvalget ved AKI. Med-
lem af: Det Kongelige Danske Videnskabernes Sel-
skab, Danmarks Naturvidenskabelige Akademi,
American Society for Biochemistry and Molecular

Biology, bestyrelsen for Biologisk Selskab, edito-
rial board for Journal of Membrane Biology, edi-
torial board for Subcellular Biochemistry.

GC: Leder af Neurovidenskabeligt Center for
Kognition og Hukommelse. Bestyrer af LCMF ved
AKI. Formand for Biblioteksudvalget, AKI. Med-
lem af Society for Neuroscience, USA og Euro-
pean Neuroscience Association.

LOS: Medarrangør af Fællesmøder om Mem-
brantransport, Sandbjerg Gods ved Sønderborg (i
samarbejde med Steen Dissing, Medicinsk Fysiolo-
gisk Institut, Panum Instituttet og Torben Clau-
sen, Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet).
AKI’s repræsentant i Brugergruppe 1 (Bygnings-
service). Medlem af Physiological Society, U.K.

Kongresser, foredrag:
PB: Deltagelse i: 1) årligt møde i American Red
Cell Club, Wright University, Ohio. 2) Neurophar-
macology Conference IV Potassium Channels, Wa-
shington DC. 3) Society for Neuroscience 25 An-
nual Meeting, Washington DC.

PLJ: Foredrag ved: 1) FASEB Summer Research
21 January 1997 Conference on Transport ATPa-
ses, Colerado, USA. 2) VIIth International Confe-
rence on the Na,K-ATPase, Argentina.

PAP: Foredrag ved: 1) VIII internationale kon-
ference om Na,K-ATPasen, Argentina, 2) Fælles-
møde om Membrantransport, Sandbjerg Gods
ved Sønderborg.

Biokemisk afdeling (BKA)

Forskningsvirksomhed:
Forskningen grupperer sig inden for emnerne:
Proteinkemi og termodynamik, membrantrans-
portsystemers mekanisme og regulation samt mi-
tochondriestofskifte og stofskifteregulation.

Biokemiske undersøgelser af leddyrs hudskelet
(kutikula)
Formål: En detaljeret forståelse af sammenhængen
mellem biologiske kompositmaterialers egenska-
ber og deres molekylære opbygning.

Hovedindsatsen i 1996 har været sammenlig-
ning af aminosyresekvenserne for en række prote-
iner isoleret fra kutikula fra forskellige udvalgte
leddyrgrupper (insekter, edderkopper, krebs-
dyr)(SOA).

Samarbejde med P. Roepstorffs forskningsgruppe
ved OU og M. G. Peter, Potsdam Univ., Tyskland.

Intracellulær proteinnedbrydning
Intracellulær, nonlysosomal proteinnedbrydning
spiller en central rolle i reguleringen af celle-
cyclus, generering af antigene peptider og ned-
brydning af fejlfoldet protein. Vi arbejder med
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det centrale enzym, 26S-proteasen, som består af
et centralt kompleks, MCP (den multikatalytiske
protease) samt flere regulatoriske proteiner. MCP
er sædet for den proteolytiske aktivitet og består af
28 subunits. Vi har ved hjælp af kemisk krydsbin-
ding og immunelektronmikroskopi, herunder og-
så epitopbestemmelse, færdiggjort fastlæggelsen
af den kvaternære struktur. Visse af disse subunits
forekommer i flere isoelektriske varianter, og vi er
nu i gang med at beskrive naturen af disse ved pro-
teolytisk fragmentering, massespektrometri og se-
kventering (WU og PK).

Samarbejde med KBH (se LCMF), B. Dahlmann
og F. Kopp, Düsseldorf, Tyskland (WU, PK).

Proteinstabilitet og molekylær genkendelse
Projektets formål er at tilvejebringe en termodyna-
misk beskrivelse af proteiners strukturelle stabili-
tet, proteiners specifikke genkendelse af andre
molekyler og sammenhængen mellem disse fæno-
mener. De undersøgte proteiner inkluderer stivel-
sesnedbrydende enzymer, acyl-Coenzym A bin-
dende protein fra gær og folat bindende protein
fra komælk.

Metodikker: Differentiel scanning kalorimetri,
isotermisk titreringskalorimetri og standard prote-
inkemiske metoder (BWS, T.C).

Samarbejde med B. Svensson, Carlsberg Laborato-
rium, U. Christensen, KU, P. Roepstorff, OU, H.
Dalbøge, NOVO Nordisk, J. Knudsen, KU, S. Inge-
mann Hansen, Hillerød Sygehus og J. Holm, Hor-
sens Sygehus. 

Intracellulær Signalering
Biofysisk og biokemisk karakterisering af mekanis-
mer og signalstoffer, som indgår i reguleringen af
transport systemer, der er ansvarlige for oprethol-
delsen af cellens vand- og ionindhold og af cellu-
lært pH.

Delprojekter:
1) Volumenaktiverede ionkanalers elektrofysiolo-
giske og biokemiske egenskaber samt karakterise-
ring af deres involverede aktiveringsmekanismer:
Inositolphosphater, Ca2+, og leukotriener som sig-
nalstoffer ved aktivering af ionkanaler og taurin-
kanalen studeres. LTD4 giver både Ca2+ frigørelse
fra indre lagre, Ca2+ influx over cellemembranen,
samt åbning af K og Cl kanaler. LTD4 kan i lave
koncentrationer (< 5nM) aktivere K og Cl kanaler
uden at give stigning i frit cellulært Ca2+. Den
LTD4 aktiverede K efflux er charyptotoxin
ufølsom. Det volumenregulatoriske respons kan li-
geledes udløses uden målelig stigning i cellulært
Ca2+. LTD4 receptoren er ved at blive karakterise-
ret med hensyn til affinitets konstanter og ion-
følsomhed (EKH, IHL, NKJ, SP).

2) Cytoskelettets rolle ved regulering af ion-
transport: Et intakt cytoskelet kræves for aktive-
ring af ionkanaler, medens Na,K,Cl cotransportsy-
stemet aktiveres ved disintegration af F-actin fila-
menter. Studier med fluorescerende antistoffer er
påbegyndt (EKH, SFP).

3) Fosfolipase A2 stimulering ved cellesvulm-
ning og ved stigning i cellulær Ca2+: Stimulering af
fosfolipase A2 er det initielle trin i volumen regu-
leringen i Ehrlich celler og i hjerneceller og G-
proteiner er involveret i aktiveringsprocessen
(EKH, IHL).

4) Struktur, funktion og regulering af Na,K,2Cl
cotransportsystemet: Vi har vist hvordan cotrans-
portsystemet under transport af ioner occluderer
K+ i molekylet. Celleskrumpning og tilsætning af
vækstfaktorer inducerer en kortids aktivering af
COtransportproteinet, som involverer »myosin
light chain kinase«, medens længere tids inkubati-
on i hypertone medier fører til en øget ekspressi-
on af Na,K,2Cl cotransportproteiner (EKH, BSJ,
TK).

5) Regulering af cellulært pH: Cellerne har et
Na-afhængigt Cl/HCO3 udvekslingssystem, som er
det vigtigste pH-regulerende system ved fysiolo-
gisk pH. Desuden er der beskrevet et volumen-
følsomt Na/H udvekslings system, der i Ehrlich
celler aktiveres af proteinkinase C. Vi har i år kon-
centreret os om pH regulering i corticale neuro-
ner (EKH, BSJ, TK).

6) Kinasers og fosfatasers rolle ved regulation af
2Na,Cl,taurin cotransportsystemet og den svulm-
ningsaktiverede taurinkanal: Det er vist, at hæm-
ning af en calyculin A følsom fosfatase reducerer
taurincotransportsystemets affinitet for både tau-
rin og Na. Polyklonale antistoffer mod taurin-
transportsystemerne er ved at blive fremstillet
(IHL, JM).

7) Karakterisering af taurintransport i Tetrahy-
mena pyriformis: 80% af taurin optagelsen sker
via en Na-uafhængig, DIDS-sensitiv taurinkanal og
20 % via et Na-afhængigt, taurinmætbart system.
Taurinkanalen stimuleres af arakidonsyre og af di-
deoxyforskolin (IHL, BKr).

8) Karakterisering af den svulmningsaktiverede
taurinkanal i HeLa celler: Der fokuseres på regu-
leringsmekanismen for denne (IHL).

9) Iscaemi i hjerneceller: Vi beskriver sammen-
hængen mellem pH-ændringer og Ca2+ ændringer
i corticale neuroner udsat for milde iscaemiske til-
stande (EKH, NKJ, SFP).

Metodikker: Analytisk kromatografi (HPLC) og
radioimmunoassay til kvantitativ bestemmelse af
signalstoffer. Affinitetskromatografi til oprensning
af transportproteiner. Fluorescens mikroskopi
med digital billedbehandling til samtidig bestem-
melse af cellulær Ca2+ koncentration og pH samt til
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visualisering af cytoskeletelementer. pH-stat teknik
til måling af cellulær pH-regulering. Måling af
membran potentiale med fluorescerende prober.
Måling af kinase og fosfolipase aktivitet. Funktio-
nel rekonstituering af transportproteiner. Ekspres-
sion af G-protein koblede receptorer. Patchclamp
teknik til undersøgelse af ionkanaler. Affinitetsop-
rensning og mikroinjektion af RNA i Xenopus oo-
cyter. Der arbejdes med Ehrlich ascites tumorcel-
ler, HeLa celler, T-lymfocyter, Jurkat celler, neuro-
ner fra Hippocampus og fra cortex, protozoen Te-
trahymena samt oocyter fra Xenopus laevis.

Samarbejde med LOS, (LCMF), P. B. Dunham,
Syracuse, USA, H. S. Hansen, L. Lauritzen og A.
Schousbo, Danmarks Farmaceutiske Højskole, F.
Jessen, DTU, F. Jørgensen, OU, K. Kirk og J. A.
Hall, Oxford, UK, J. Mills, Clarkson, New York og
K. Spring, NIH, Bethesda, USA, S. Kachalsky, I.
Cohen og S. Fuchs, Weizmann Inst. of Science, Is-
rael, S. C. Fishburn, UCSF, USA. 

Transport af vand og ioner gennem epiteler
Formål: Opklaring af mekanismen for isotonisk
vandtransport og for optagelse af natrium gen-
nem tarmen hos et insekt. 
Delprojekter:

1) Måling af vandtransport over et epitel med
samme ionstyrke på begge sider og ingen potenti-
alforskel over epitelet. Bestemmelse af hvor i epi-
telet denne vandtransport foregår, og hvor i cellen
drivkraften, Na/K pumpen, er placeret. Cellernes
optagelse af Cs er målt. Denne optagelse er et mål
for aktiviteten af Na/K pumpen. Vi har fundet, at
vandtransporten foregår paracellulært, og at
Na/K pumpen sidder lateralt ud mod det paracel-
lulære rum og ikke basalt, samt at akkumulatio-
nen af Cs i cellerne er proportional med Cs fluxen
gennem de paracellulære rum. Forsøgene er ud-
ført på tarmepitel fra tudse. Tilsvarende forsøg er
udført på frøhud og hudkirtler af frøer. 

2) Natriumoptagelse gennem tarmepitel fra lar-
ven af Hyalophora cecropia og Manduca sexta.

Metodik: Måling af ionfluxe ved hjælp af radio-
aktivt mærkede isotoper i forbindelse med fluxra-
tioanalyse.

Samarbejde med F. Sacchi og B. Giordana, Mi-
lano, Italien (SN, HHU, P. Consonni).

Transport af salte og vand gennem epitelvæv
I gruppen undersøger vi såvel basal som
hormonstimuleret transport af salte og vand gen-
nem epiteler. 

Delprojekter:
1) Regulering af saltabsorption i tætte epiteler.

De igangværende undersøgelser fokuserer på
calcium og pH samt deres rolle i regulering af tæt-

te epitelers ionpermeabiliteter. Vi har (som de
første) publiceret målinger af calcium og pH med
fluorescerende prober i dette væv, og påvist at cal-
cium regulerer såvel apikale natriumkanaler som
basolaterale kalium- og chloridkanaler. For tiden
undersøger vi den hormonale påvirkning af cellu-
lær calcium, calciumændringer induceret af hypo-
osmotisk svulmning samt calciumændringer indu-
ceret af ændringer i Na+/Ca2+-exchange aktivite-
ten (RN, BBL. KAR).

2) Undersøgelse af interaktioner mellem pro-
staglandin E2 (PGE2) og antidiuretisk hormon
(ADH) i reguleringen af transepitelial Na+ trans-
port. Både ADH og PGE2 stimulerer Na+ transpor-
ten. Endvidere kan stigninger i cellulær Ca2+ sti-
mulere dannelsen af PGE2 i bindevævet. PGE2 kan
desuden hæmme Na+ transporten i væv, hvor
transporten i forvejen er stimuleret af ADH. Ved
hjælp af receptorspecifikke PGE2 analoger samt
ved måling af Na+ transporten, cellulær Ca2+ og
cAMP forsøger vi at klarlægge hvilke second mes-
senger systemer, der er involveret i denne regule-
ring (RN. KAR).

3) Stimulus-sekretionskobling i frøskindskirtler.
Projektets formål er at undersøge transportmeka-
nismerne i frøskindskirtler og regulering af disse.
Det er vist at forskellige agonister (prostaglandin
E2, carbachol og adrenalin) kan aktivere sekretio-
nen fra kirtlerne. Denne sekretion udgøres af en
aktiv transport af både K+ og Cl-, hvilket vi tidligere
har vist. Vi har siden arbejdet på at klarlægge, hvil-
ke signaltransduktionsveje, der kobler receptor-
bindingen til det faktiske respons (RN. MSN).

4) Bestemmelse af koblingen mellem ion- og
vandtransport i tætte epiteler. I det forløbne år er
koblingen mellem den transepiteliale Na+ og
vandtransport blevet undersøgt. Jeg har vist, at for
hver Na+ ion der passerer epitelet, følger der 160
vandmolekyler med (RN).

Metodikker: Udover konventionelle voltage-
clamp og mikroelektrodeopstillinger, råder labo-
ratoriet over en patchclamp opstilling til bestem-
melse af enkeltkanalaktivitet, to epifluorescensmi-
kroskoper til bestemmelse af [Ca2+]i og [pH]i,
samt specialbygget apparatur til bestemmelse af
vandtransport (RN, BBL, KAR, MSN). Samarbej-
de med H. Bjerregaard, RUC, EHL, ZL, KU.

Mitochondriestofskifte og stofskifteregulation
De færdigudviklede mikrometoder til isolering og
undersøgelse af energistofskiftet er blevet anvendt
ved en undersøgelse af rotte soleus og biceps bra-
chii muskelmitochondrier. Da disse isoleres fra en-
kelte muskler, kan biokemi og funktion sammen-
lignes. I årets sidste halvdel er der udført et pro-
jekt med mitochondrier fra humane gastrocne-
mius muskler. Humane skeletmuskel mitochon-
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drier er ifølge litteraturen vanskelige at isolere i
intakt tilstand; men det er lykkedes over al for-
ventning ud fra nålebiopsier på ca. 70 mg. Projek-
tet involverer desuden sammenligning af in vitro
og in vivo måling af energistofskiftet.

Metodikker: Præparativ metodik for organeller.
Iltelektrodeteknik. HPLC kromatografi. Elektro-
kemisk membranpotentialemåling. Fluorimetri
og avanceret spektrofotometri. Enzymatiske og ke-
miske mikroanalyser. Elektronisk og Edb-baseret
måleteknik(UR, HR, AJA). Samarbejde med B.
Quistorff, Panum Inst.

Gæster:
H. H. Ussing (prof.emer.) (HHU) og B. Kramhøft
(BKr). H. Drabøl (2 mdr.). A. Juel Andersen
(AJA) (10 mdr.) S. Basavappa, Oxford, UK (11/2

md.), P. Consonni, Italien (3 mdr.).

Arbejde i kollegiale organer:
SOA har været fakultetsrådssuppleant og som
sådan været medlem af fakultetets BioFak-gruppe.
SOA har fungeret som formand for udvalg til be-
dømmelse af et ledigt professorat ved AKI.

HHU er udenlandsk medlem af the Nat. Acad.
of Sci., USA, samt af Royal Soc., UK. 

EKH har opponeret ved en medicinsk doktor-
grad i Linköping, Sverige. 

HR har bedømt en Ph.D.-afhandling ved KVL. 
RN er medlem af fakultetets Ph.D.-studienævn.
BWS er medlem af Biokemisk studienævn.
PK er medlem af bestyrelsen for AKI. 
UR er bestyrer for Biokemisk afdeling. 

Formidlende virksomhed:
SOA er medlem af redaktionskomitéen for »Insect
Biochemistry and Molecular Biology«.

HHU er medredaktør af »Journal of Membrane
Biology«. 

Forskningsophold, kongresser, symposier m.m.:
RN, KAR, BBL har deltaget i Scand. Physiol. Soc.
Meeting i Stockholm (maj) samt i Scand. Physiol.
Soc. Meeting, Helsinki (oktober). 

SOA og SN har deltaget i 20. Int. Entomol. Con-
gress, Milano, Italien (august). 

EKH har deltaget i 17th Ann. Conf. Eur. Soc.
Comp. Physiol. og Biochem., Antwerpen, Belgien
(august) og i symposium for A. Kleinzeller, Maine,
USA (august). 

IHL har deltaget i Physiol. Soc. Meeting i
Newcastle, UK. Har været på forskningsophold i
Oxford, UK, og gæsteforelæst samme sted. 

SN, RN, KAR, BBL har deltaget i fællesmøde
om membrantransport, Sandbjerg, Sønderborg
(maj). SFP har deltaget i Nordisk Fysiologisk For-
enings årsmøde i Kbh. 

JM har deltaget i EMBO kursus i Genève,
Schweiz, og SFP har deltaget i 3D-mikroskopi kur-
sus, Vancouver, Canada.

KAR har været på forskningsophold ved Univ.
of Cambridge, UK. MSN har været på forsknings-
ophold i Freiburg, Tyskland. TC har været på
forskningsophold i Baltimore, USA.

Undervisning:
IHL, EKH og RN har udarbejdet og afholdt Ph.D.-
kursus i Intracellular Signalling.

RN har deltaget i Ph.D.-kurset: »Ion Channel
Patch-Clamp Electrophysiology«.

Stab:

August Krogh Institutet
VIP:
Bernth, Thomas: Akademisk arbejder; Daugaard,
Jens Rosengren: Ph.D.-studerende; Harbak, Hen-
rik: Ph.D.-studerende; Jensen, Bo Skaaning: Forsk-
ningsadj.; Lycking, Karl: Ph.D.-studerende; Niel-
sen, Jesper Morten: Ph.D.-studerende; Nielsen,
Pernille Kofoed: Forskningsass.; Wojtaslewski, Jør-
gen F. Pind: Ph.D.-studerende.

TAP:
Abel, Kirsten: EDB-medarbejder; Armstrong, Vic-
toria G.: Rengøringsassistent; Bachmann, Lene:
Assistent; Bendsen, Rasmus Andreas Weidik: Prak-
tikant; Brønager, Bjarne: Intet; Christensen, Lis H.:
Overassistent; Dorte, Trans: Praktikant; Frederik-
sen, Kit: Assistent; Jørgensen, Ellen Margrete: Prak-
tikant; Kovaltsenko, Helle Susanne: Assistent; Riis-
Jacobsen, Lise Cecilie: Ekspeditionssekretær; Sche-
ver, Alice: Dyreassistent; Skræm, Henrik: Betjent.

Laboratoriet for Human Fysiologi
VIP:
Gonzalez-Alonso: Forskningsstip.; Andersen, Jens
Bangsbo: Lektor; Andersen, Jesper Løvind: Ph.D.-
studerende; Daugaard, Jens Rosengren: Ph.D.-stu-
derende; Gonzalez-Alonso: Forskningsstip.; Hel-
ge, Jørn Wulff: Ph.D.-studerende; Hellsten, Ylva:
Lektorvikar; Jensen, Henrik Sander: Scholarsti-
pendiat; Jensen, Nis Hjortskov: Studerende; Jo-
hannsen, Bodil: Lektor; Jørgensen, Kurt: Lektor;
Kiens, Bente: Lektor; Klausen, Klaus Jørgen: Lek-
tor; Kristiansen, Søren: Ph.D.-studerende; Mo-
gensen, Helge Overgaard: Studermedhjælp; Pile-
gaard, Henriette: Forskningsadj.; Rasmussen, Bir-
ger: Lektor; Richter, Erik:  Lektor; Rico, Jesus:
Ph.D.-studerende; Saltin, Bengt: Professor; Woj-
taszewski, Jørgen: Ph.D.-studerende.

TAP:
Bolmgreen, Betina: Hospitalslaborant; Haarbye,

August Krogh Institutet 697



Preben Munk: Ingeniørassistent; Haugaard, Dor-
te: Assistent; Hemmingsen, Marianne: Laborant;
Karberg, Helle: Assistent; Kring, Ingelise: Labo-
rant; Nielsen, Benta: Rengøringsassistent; Nielsen,
Irene Bech: Hospitalslaborant; Pluszek, Nina:
Hospitalslaborant; Taagerup, Winnie Elisabeth:
Laboratorietekniker; Vannby, Merete: Histolabo-
rant.

Zoofysiologisk Laboratorium
VIP:
Budtz, Poul Egede: Lektor; Christoffersen, Bettina
C.: Forskningsstip.; Gomme, Jørgen: Lektor; Gro-
sell, Martin:  Ph.D.-studerende; Jegstrup, Inger
Marie: Ph.D.-studerende; Jensen, Lars Jørn: Ph.D.-
studerende; Larsen, Erik Hviid: Professor; Larsen,
Lis Olesen: Lektor; Nielsen, Claus: Forsknings-
stip.; Novak, Ivana: Lektor; Petersen, Gitte Ingeli-
se: Ph.D.-studerende; Reeh, Solveig Vibeke: Forsk-
ningslektor; Rosenkilde, Per: Lektor; Spies, Ingrid
B M: Lektor; Sørensen, Jakob Balslev: Ph.D.-stude-
rende; Willumsen, Niels: Lektor.

TAP:
Ademovska, Zubus: Rengøringsassistent; Berthel-
sen, Annette: Assistent; Binzer, Susanne: Labora-
torietekniker; Brønager, Bjarne: Langtidsledig;
Holm, Susan: Rengøringsassistent; Mortensen,
Grethe: Rengøringsassistent; Nielsen, Arne Emil:
Ingeniørassistent; Olsen, Anni Vennick: Laborato-
rieoverass.; Petersen, Birthe: Laborant; Romme,
Tina: Miljøtekniker; Schaltz, Hanne-Margrethe:
Laboratorietekniker.

Laboratoriet for Cellulær og Molekylær Fysiologi
VIP:
Andersen, Frank Gellert: Ph.D.-studerende; Ben-
nekou, Poul: Lektor; Blume, Niels: Forsknings-
stip.; Christoffersen, Gert Rene Juul: Lektor; Han-
sen, Lars Hallander: Ph.D.-studerende; Harbak,
Henrik: Ph.D.-studerende; Hendil, Klaus Aksel
Bjørner: Lektor; Juel, Carsten: Lektor; Jørgensen,
Niels-Chr: Lektor; Kristensen, Berit Inge: Lektor;
Lanfermeyer, Frank: Adjunkt; Leth-Jørgensen, Pe-
ter: Professor; Lücking, Karl: Ph.D.; Mogensen,
Jesper: Forskningslektor; Moustgaard, Anette Ca-
roline: Forskningsass.; Nielsen, Jesper Morten:
Ph.D.-studerende; Nielsen, Lis Engdahl: Lektor;
Pedersen, Per Amstrup: Lektor; Pilegaard, Henri-
ette: Forskningsadj.; Simonsen, Lars Ole: Lektor;
Wibrand, Flemming: Forskningsstip.

TAP:
Beenfeldt, Lilian: Laboratorietekniker; Bengtson,
Gurli Margrethe: Overassistent; Honig, Annelise
Seiling: Laboratorietekniker; Jensen, Karen Ma-

rie: Rengøringsassistent; Jepsen, Peter: Ingeniør-
assistent; Johansen, Søren: Laboratorietekniker;
Lauridsen, Anne-Marie Bonde: Overassistent; Mei-
nertz, Dorthe: Laboratorietekniker; Menne, Kir-
sten Bente: Assistent; Somer, Inga: Laboratorietek-
niker; Sørensen, David: Laboratorietekniker; Vil-
ladsen, Mariann: Laborant; Ziirsen, Annalise: Assi-
stent.

Biokemisk afdeling
VIP:
Andersen, Svend Olav: Professor; Christensen,
Trine: Ph.D.-studerende; Damholt, Anders B.:
Ph.D.-studerende; Hoffmann, Else Kay: Lektor;
Jensen, Bo Skaaning: Forskningsadj.; Jørgensen,
Nanna Koschmieder: Ph.D.-studerende; Krarup,
Thomas: Ph.D.-studerende; Kristensen, Poul: Lek-
tor; Lambert, Ian Henry: Lektor; Larsen, Birger
Brodin: Forskningsadj.; Mollerup, Jens: Ph.D.-stu-
derende; Mortensen, Hanne Dahl: Forskningsass.;
Nedergaard, Signe Nielsen: Lektor; Nielsen,
Dorthe: Laborant; Morten Schak: Ph.D.-studeren-
de; Nielsen, Robert: Lektor; Pedersen, Stine Hele-
ne Falsig: Ph.D.-studerende; Pedersen, Susanne:
Ph.D.Studerende; Rasmussen, Hans: Lektor;
Rasmussen, Ulla Fugmann: Lektor; Rytved, Klaus
Asger: Ph.D.-studerende; Sigurskjold, Bent Wal-
ther: Lektor; Uerkvitz, Wolfgang: Lektor; Wy-
brandt, Grith Bacher: Lektor.

TAP:
Dissing, Karen: Laboratorietekniker; Føhns, Inge-
Lise: Laborant; Grønlund, Marianne: Korrespon-
dent; Hansen, Birthe Juul: Laborant; Hansen, El-
len Margrethe T.S.: Laboratorietekniker; Hasman,
Birgit: Afdelingslaborant; Jørgensen, Birgit R.
Blytmann: Laborant; Korsgaard, Peter: Laborato-
riemester; Lauritzen, Hanne Elise: Laboratorie-
tekniker; Lind, Fritze: Laborant; Løwe, Anni: Ren-
gøringsassistent.

Ph.D.-afhandlinger:
Blume, Niels: Hunger Regulation and tissue ho-

meostasis: Studies in rats carrying transplanta-
ble pancreatic endocrine tumors.

Jørgensen, Nanna Koschmieder: Cellular calcium
– signalling under physiological and pathophy-
siological conditions.

Kristiansen, Søren: Translocation of glucose trans-
porter (GLUT4) proteins in rat and human ske-
latal muscle.

Rico, Jesus: Muscle energetics during repeated in-
tense exercise as evaluated biochemically and
by 31p-NMR.Wibrand, Flemming: Isolation and
Characterization of the skelatal muscle lacta-
te/H+ cotransporter.

Det naturvidenskabelige Fakultet698



Specialer:
Almind, Katrine: A common amino acid substituti-

on (gly 972 arg) in insulin peceptor.
Andersen, Anette Juel: Aldersforandringer i det

mitochondrielle stofskifte.
Andersen, Lone: En belastnings undersøgelse af

postarbejdere i forbindelse med repetit.
Bahrenscheer, Jesper: Fraktionering og karakteri-

sering af proteiner fra leishmania donovani.
Bencke, Jesper: Muskelkoordination under en

håndboldfinte.
Bentin, Thomas: Peptide nucleic acid(PNA) bin-

ding to double stranded DNA: Effect of Su.
Bertelsen, Jan A.: Bestemmelse af membranpoten-

tialet i hjertemitochondrier med ionselekti.
Bjørk, Eva Pernille: In vitro studies on the signal-

ling parhway of ghrp-6 induged growth.
Bundgaard, Anette: Rygbesvær og adaptation til

rehabiliterende træning.
Brennum, Lise Obling Tøttrup: Karakterisering af

n-type ca+kanal er på den humane cellelinje
imr32 m

Christensen, Dorthe Lennert: Cellulær sekretion
studeret på enkeltcelle niveau.

Emamifar, Mahmoud: Amiloride-sensitive lithium
reabsorption. 

Lycking, Karl: Relative amovnts of ds,d1 isofo rms
and di-t form in rat kidney.

Fjording, Marianne Scheel: Modulation of ngf-in-
duced sienal transduction in pc12 cells.

Frandsen, Ulrik: Eccentric exercise induced mus-
cle damage: role of canthine.

Gamrath, Lone: Vævsekspression af galnac-t1 og
galnac-t2 i rotte.

Hansen, Lars Hallander: Glücagon receptors tis-
sue distribution studies and funtional analysis 

Linde, Rasmus: Måling af albumin i hjernen på
rotter og aspekter af albumins neurotok.

Hansen, Anne Trine Fischer: Does the kidney har-
bour a »novel« vasodepressor substance medul-
lipin?.

Hansen, Stig Eiberg: En beskrivelse af iltoptagelse
pulsfrekvens laktat og rpe i fire inter.

Hansen, Carsten Borgund: In situ hybridization.
development of tools for the study of the neura.

Haraldsson, Haukur: Effects of lhrh on spawning
in arctic charr.

Hørbye, Carsten: En beskrivelse af iltoptagelse
pulsfrekvens laktat og rpe i fire inter.

Jensen, Lars Jørn: De mitochondrie-rige cellers
betydning for

Jensen, Dorte Bugge: Skrubtudsens (Bufo Bufo)
vandbalance ved forskellige luftfugtigheder.

Jepsen, Lisbet Tækker: Effekten af væksthormon
på svedsekretionen.

Jørgensen, Anders Jacob: Oprensning og karakte-
risering af annexiner fra lunge.

Lundholt, Betina Kerstin: Characterization of a
human mammary epithelial cell line stably
transf.

Machuca, Roberto Antonio Richard: Undersøgel-
ser af den genetiske baggrund for udvikling af
forskellige.

Larsen, Birgit Tine: Strækrefleksens modulering
under gang.

Isolation and marker-characterization of secretory
granules from diffe.

Larsen, Søren Stig: arakteriserig af antiøstrogenre-
sistente humane mammacarcinomcellelini.

Martinsen, Dennis: En undersøgelse af kompressi-
onen i lænden ved træk og skub af 2-hjuls.

Mollerup, Jens: Regulering af -systemet i Ehrlich
Ascites tumorceller.

Mortensen, Martin: The effect of lorazepam tole-
rance and withdrawal on the metabotropic.

Nielsen, John Strikart: Udvikling af et selektionsas-
say til selektion for forbedrede mutanter.

Nielsen, Pernille Kofoed: En belastningsunder-
søgelse af postarbejdere i forbindelse med repe-
titi.

Nørbæk, Anja: Opioider i samspillet mellem krop
og psyke.

Olsen, Anja Weinreich: Undersøgelse af en t-celle
epitop på pertussis toksin subunit s4.

Olsen, Henrik Næsborg: Muskelkoordination un-
der en håndboldfinte.

Petersen, Katrine Graves: Rygbesvær og adaptati-
on til rehabiliterende træning.

Petersen, Nicolas: Perifere receptorers betydning
for gangfunktionen, studier på katte.

Pedersen, Susanne: Leukotrien d4-induceret
ca2+- mobilisering i ehrlich ascites tumor cel.

Rasmussen, Claus Nitrup: Fordeling af enolaseiso
enzymer efter elektrochok.

Roloff, Eva Von Linstow: Udvikling af en ny 
type episopisk korttidshukommelses-test for rot-
ter.

Schilhab, Theresa: Undersøgelse af plasticitetsæn-
dringer i to identificerede kæmpe neuron.

Suchdev, Annu Paul: Receptor regulations in the
rat brain after ssri treatment and the dep.

Svendsen, Gitte: Effekt af kronisk imipraminbe-
handling på: associativ og nonassociativ syre/
base regulering.

Sørensen, Per Henrik: Spark – en biomekanisk
analyse.

Sørensen, Pernille Wernberg: Ekspression af hu-
man papillomavirus type 16 e5 proteinet.

Torup, Lars: Receptorer i rottehjerne efter lysbe-
handling.

Toska, Karen: Dopamin regeptorer i det centrale
nerve system

Tritsaris, Katarina: Litium-ionens hæmning af ino-
sitolfosfaters metabolisme i acini fra rotte.

August Krogh Institutet 699



Unmack, Martin A.: Effekten af polyumættede
fedtsyrer og deres metabolitter på nacl-trans.

Wulff, Christina Bolette Falk: Influence of a fat-
rich diet on intramuscular triglyceride stores.

Publikationer:
Aagaard P., Simonsen E.B., Trolle M., Bangsbo J.,

Klausen K.: Specificity of training velocity and
training load on gains in isokinetic knee joint
strength. Acta Physiol. Scand. 156, s. 123-129,
Skandinavien 1996.

–, Simonsen E.B., Trolle M., Bangsbo J., Klausen
K.: Specificity of training velocity and training
load on gains in isokinetic knee joint strength.
Acta Physiologica Scandinavica Vol. 156, s. 123-
129, Stockholm, Sverige 1996.

Andersen D., Boëtius I., Larsen L.O., Seidler P.H.:
Effects of oestradiol-enriched diet and of fee-
ding with porcine testicular tissue on macrosco-
pic gonadal sex in European eels. Journal of
Fish Biology 48, s. 484-492, England 1996.

Andersen S.O., Peter M.G., Roepstorff P.: Cuticu-
lar sclerotization in insects. Comp. Biochem.
Physiol. 113B, s. 689-705, 1996.

Arvedlund M., Nielsen L.E.: Do the anemonefish
Amphiprion ocellaris (Pisces: Pomacentridae)
imprint themselves to their host sea anemone
Heteractis magnifica (Anthozoa: Actinidae)?
Ethology 102, s. 197-211, Berlin 1996.

Asp S., Daugaard J.R., Kristiansen S., Kiens B., Ri-
chter E.A., .: Eccentric exercise decreases maxi-
mal insulin action in humans: muscle and syste-
mic effects. Journal of Physiology 494(3), s. 891-
898, England 1996.

–, Richter E.A.: Decreased insulin action on mus-
cle glucose transport after eccentric contracti-
ons in rats. Journal of Applied Physiology 81(5),
s. 1924-1928, USA 1996.

Bangsbo J.: Oxygen deficit: A measure of the ana-
erobic energy production during intense exer-
cise. Canadian Journal of Applied Physiology
21(5), s. 350-363, Canada 1996.

–: Bangsbo responds to Medbø’s paper. Canadian
Journal of Applied Physiology 21(5), s. 384-388,
Canada 1996.

–, Madsen K., Kiens B., Richter E.A.: Effect of mus-
cle acidity on muscle metabolism and fatigue
during intense exercise in man. Journal of Phy-
siology 495(2), s. 587-596, 1996.

–: Fysiologiske aspekter. Rapp. i Grænser for vækst
i eliteidrætten. Institutpublikation 1996, s. 43-
49.

–: Physiological factors associated with efficiency
in high intensity exercise. Sports Medicine
22(5), s. 299-305, USA 1996.

–: Regulation of muscle glycogenolysis and glyco-
lysis during intense exercise: In vivo studies

using repeated intense exercise. i: Biochemistry
of Exercise, Ronald, J. Maughan and Susan M.
Shirreffs, s. 261-275, Storbritannien 1996.

–: Requerimientos energeticos en el futbol. Spani-
en 1996, s. 65-77.

–: Yo-yo tests of practical endurance and recovery
testing for soccer. Performance conditioning
for soccer 9(2), s. 8, USA 1996.

–: Efficiency in repeated high-intensity exercise. i:
Human muscular function during dynamic ex-
ercise., M. Hebbelinck and R.J. Shephard, s. 21-
31, Schweiz 1996.

–, Kiens B., Richter E.A.: Ammonia uptake in in-
active muscles during exercise in humans.
American Journal of Physiology 270 (Endocri-
nol.Metab. 33), s. E101-E106, USA 1996.

–: Marathonløb – hvordan skal jeg træne? Hoved-
området 2, s. 19-20, København 1996.

–: Vedligeholdelse af fysisk form til trods for redu-
ceret træningsmængde. Puls 1, s. 5-7, 1996.

Bencke J., Næsborg H., Klausen K.: Muskelkoordi-
nation under en håndboldfinte. Effekt af skade-
forbyggende træning. Puls 1, s. 23-25, 1996.

–, Næsborg H., Simonsen E., Klausen K.: Muscle
coordination during side-step cutting. Can the
coordination be influenced by prophylactic tra-
ining? Proceedings ISBS ’96. Institutpublikati-
on 1996, s. 551-554.

–, Næsborg H., Klausen K.: Muskelkoordination
under håndboldfinte. Effekt af skadeforebyg-
gende træning. PULS 1, 1996.

Bendix T., Poulsen V., Klausen K., Jensen C.V.:
What does a backrest actually do to the lumbar
spine? Ergonomics 39(4), s. 533-542, USA 1996.

Brodin B., Rytved K.A., Nielsen R.: An increase in
[Ca2+]i activates basolateral chloride channels
and inhibits apical sodium channels in frog skin
epithelium. Pflügers Arch – Eur. J. Physiol. 433,
s. 16-25, 1996.

Christoffersen G., Schillab T.S.: Synaptic long-
term depression alters recovery from, and fre-
quency dependency of, short-term depression
in Helix pomatia. Neuroscience 73(4), s. 1009-
1016, 1996.

Frandsen U., Lopes-Figueroa M., Hellsten Y.: Lo-
calization of nitric oxide synthase in human ske-
letal muscle. Biochemical and Biophysical Re-
search Communications. 227, s. 88-93, USA
1996.

Færgeman N.J., Sigurskjold B.W., Kragelund B.B.,
Andersen K.V., Jens K.: Thermodynamics of li-
gand binding to acyl-coenzyme a binding pro-
tein studied by Titration Calorimetry. Bioche-
mistry 35, s. 14118-14126, 1996.

Gaczynska M., Goldberg A.L., Tanaka K., Hendil
K.B., Rock K.L.: Proteasome subunits X and Y
alter peptidase activities in opposite ways to the

Det naturvidenskabelige Fakultet700



interferon-g-induced subunits LMP2 and LMP7.
Journal of Biolocical Chemistry 271(29), s.
17275-17280, 1996.

González-Alonso J.: Virkninger af dehydrering.
Hvorfor skal idrætsudøvere indtage væske un-
der idrætsudøvelse under varme forhold? Puls
1, s. 2-3, 1996.

Grosell M.H., Boëtius I., Hansen H.J., Rosenkilde
P.: Influence of preexposure to sublethal levels
of copper on 64Cu uptake and distribution am-
ong tissues of the European eel (Anguilla angu-
illa). Comparative Biochemistry and Physiology
114C, s. 229-235, 1996.

Hansen E.A., Jensen K., Klausen K.: Arbejdskrave-
ne i cykelcross er specielle. Puls 2, s. 18-20,
1996.

Hansen H.J., Olsen A.G., Rosenkilde P.: The effect
of Cu on gill and esophagus lipid metabolism in
the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).
Comparative Biochemistry and Physiology
113C, s. 23-29, 1996.

Harridge S., Bottinelli R., Canepari M., Pellegrino
M., Reggiani C., Esbjörnsson M., Saltin B.: Who-
le-muscle and single-fibre contractile properties
and myosin heavy chain isoform in humans.
Pflügers Arch. – Eur. J. Physiol. 432, s. 913-920,
1996.

Helge J.W., Richter E.A., Kiens B.: Interaction of
training and diet on metabolism and enduran-
ce during exercise in man. Journal of Physiolo-
gy 492(1), s. 293-306, England 1996.

Hellsten Y.: Adenine nucleotide matabolism – A
role in free radical generation and protection?
i: Human muscular function during dynamic
exercise., M. Hebbelinck and R.J. Shephard, s.
102-120, Schweiz 1996.

–, Hansson H., Johnson L., Frandsen U., Sjödin
B.: Increased expression of xanthine oxidase
and insulinlike growth factor I (IGF-I) immu-
noreactivity in skeletal muscle after strenuous
exercise in humans. Acta Physiol. Scand. 157, s.
191-197, København 1996.

–, Tullson P.C., Richter E.A., Bangsbo J.: Oxidati-
on of urate in human skeletal muscle during ex-
ercise. Free Radical Biology & Medicine
22(1/2), s. 169-174, USA 1996.

–, Apple F.S., Sjödin B.: Effect of sprint cycle trai-
ning on activities of antioxidant enzymes in hu-
man skeletal muscle. Journal of Applied Physio-
logy 81(4), s. 1484-1487, USA 1996.

Hespel P., Vergauwen L., Vandenberghe K., Ri-
chter E.A.: Significance of insulin for glucose
metabolism in skeletal muscle during contracti-
ons. Diabetes 45(suppl. 1), s. S99-S104, USA
1996.

Hisamatsu H., Shimbara N., Saito Y., Kristensen P.,
Hendil K.B., Fujiwara T., Takahashi E., Tanahas-

hi N., Tamura T., Ichihara A., Tanaka K.: Newly
identified pair of proteasomal subunits regu-
lated reciprocally by interferon g. J. Exp. Med.
183, s. 1807-1816, 1996.

Hug M., Pahl C., Novak I.: Evidence for a Na+-Ca2+

exchanger in rat pancreatic ducts. FEBS Letters
397, s. 298-302, 1996.

–, Pahl C., Novak I.: Calcium influx pathways in rat
pancreatic ducts. Eur. J. Physiol. 432, s. 278-285,
1996. 

Jensen B., Jørgensen K.: Børn og Eliteidræt. Ud-
dannelse 10, s. 47-52, København 1996.

Juel C.: Lactate/proton co-transport in skeletal
muscle: regulation and importance for pH
homeostasis. Acta Physiol. Scand. 156, s. 369-
374, 1996.

–: Regulation of cellular pH in skeletal muscle fi-
ber types, studied with sarcolemmal giant vesic-
les obtained from rat muscles. Biochimica et
Biophysica Acta 1265, s. 127-132, 1995.

–: Symmetry and pH dependency of the lactate/
proton carrier in skeletal muscle studied with
rat sarcolemmal giant vesicles. Biochimica et
Biophysica Acta, Biomembranes 1283, s. 106-
110, Utrecht, Netherlands 1996.

Jørgensen C.B.: Bivalve filter feeding revisited.
Marine Ecology Progress Series 142, s. 287-302,
Tyskland 1996.

Jørgensen K.: Arbejdsfysiologi og postbude. Na-
turligvis Forår, s. 30-33, København 1996.

–, Bundgaard A., Petersen K.G., Nicolaisen T., Vin-
terberg H.: Spine related physiological effects
of trunk muscle training in hospital porters
with low-back troubles. i: Book of Abstracts, P.
Marconnet, J. Gaulard, I. Margaritis, F. Tessier,
s. 552-553, Nice, Frankrig 1996.

Jørgensen N.K., Lambert I.H., Hoffmann E.K.:
Role of LTD4 in the regulatory volume decrease
response in Ehrlich ascites tumor cells. J. Mem-
brane Biol. 151, s. 159-173, New York 1996.

Jørgensen P.L., Meng L.M., Pedersen P.A.: Struc-
ture and regulation of Na,K-ATPase in the kid-
ney. i: Molecular Nephrology. Kidney Function
in Health and Disease., Detlef Schlöndorff & Jo-
seph V. Bonventre, s. 349-368, 1996.

Kiens B.: Hvilke lovlige midler kan forbedre
præstationsevnen? i: Grænser for vækst i elite-
idræt, s. 59-65, Danmark 1996.

–: Kostens betydning for den fysiske præstationsev-
ne hos kvinder. i: Kvinder og hård fysisk
træning, s. 77-90, København 1996.

–, Richter E.A.: Types of carbohydrate in an ordi-
nary diet affect insulin action and muscle sub-
strates in humans1-3. American Journal of Clini-
cal Nutrition. 63, s. 47-53, USA 1996.

–: Det sidste måltid. Perspektiv 2, s. 7-10, Danmark
1996.

August Krogh Institutet 701



Klausen K.: Forskellen mellem bodybuilding og
styrketræning. Tidsskrift for Idræt 2, s. 54, Kø-
benhavn 1996.

–: Styrketræning i maskiner og med frie vægte.
Tidsskrift for Idræt 2, s. 53, København 1996.

Klærke D.K., Wiener H., Zeuthen T., Jørgensen
P.L.: Regulation of Ca2+-activated K+ channel
from rabbit distal colon epithelium by phospho-
rylation and dephosphorylation. The Journal of
Membrane Biology 151, s. 11-18, 1996.

Krarup T., Jensen B.S., Hoffmann E.K.: Occlusion
of K+ in the Na+/K+/2Cl- cotransporter of Ehr-
lich ascites tumor cells. Biochimica et Biophysi-
ca Acta 1284, s. 97-108, 1996.

–, Dunham P.B.: Reconstitution of calyculin-inhi-
bited K-Cl cotransport in resealed dog erythro-
cyte ghosts by exogenous PP-1. American Jour-
nal of Physiology (Cell Physiology) 270, s. C898-
C902, 1996.

Kristiansen S., Asp S., Richter E.A.: Decreased mu-
sle GLUT-4 and contration-induced glucose
transport after eccentric contraction. American
Journal of Physiology 271 (Reg. Integ. Comp.
Physiol. 40), s. R477-R482, USA 1996.

–, Youn J., Richter E.A.: Effect of vanadate on glu-
cose transporter (GLUT4) intrinsic activity in
skeletal muscle plasma membrane giant vesic-
les. Biochimica et Biophysica Acta 1282, s. 71-
75, Netherland 1996.

–, Hargraeves M., Richter E.A.: Exercise-induced
increase in glucose transport, GLUT-4 and
VAMP-2 in plasma membrane from human
muscle. American Journal of Physiology 270
(Endocrinol. Metab. 33), s. E197-E201, USA
1996.

Larsen E.H., Price E., Gabriel S., Stutts M., Bou-
cher R.C.: Clusters of Cl- channels in CFTR-ex-
pressing Sf9 cells switch spontaneously between
slow and fast gating modes. Pflügers Arch – Eur.
J. Physiol. 432, s. 528-537, 1996.

–, Gabriel S., Stutts M., Fullton J., Price E., Boucher
R.C.: Endogenous chloride channels of Insect
Sf9 cells. J. Gen. Physiol. 107, s. 695-714, 1996.

–, Christoffersen B.C., Jensen L.J., Sørensen J.B.,
Willumsen N.J.: Role of mitochondria-rich cells
in epithelial chloride uptake. Experimental
Physiology 81, s. 525-534, England 1996.

Larsen L.O., .: Kunstig og naturlig befrugtning.
Hovedområdet. M.b. for Det nat.vidensk. Fak.
ved KU 3, s. 22-23, København 1996.

–: Tidlig fosterbiologi. Biofag 8; 10, s. 17-18, 11,
Jylland 1996.

Lücking K., Nielsen J.M., Pedersen P.A., Jørgensen
P.L.: Na-K-ATPase isoform (a3, a2, a1) abun-
dance in rat kidney estimated by competitive
RT-PCR and ouabain binding. American Jour-
nal of Physiology 271, s. F253-F260, 1996.

MacLean D.A., Graham T.E., Saltin B.: Stimulati-
on of muscle ammonia production during exer-
cise following branched-chain amino acid sup-
plementation in humans. Journal of Physiology
493(3), s. 909-922, USA 1996.

Magnusson G., Gordon A., Kaijser L., Sylvén C., Is-
berg B., Karpakka J., Saltin B.: High intensity
knee extensor training, in patients with chronic
heart failure. European Heart Journal 17, s.
1048-1055, 1996.

–, Kaijser L., Rong H., Isberg B., Sylvén C., Saltin
B.: Exercise capacity in heart failure patients re-
lative importance of heart and skeletal muscle.
Clinical Physiology 16, s. 183-195, 1996.

Mason G.G., Hendil K.B., Rivett A.: Phosphorylati-
on of proteasomes in mammalian cells. Identifi-
cation of two phosphorylated subunits and the
effect of phosphorylation on activity. Eur. J. Bio-
chem. 238, s. 453-462, 1996.

McCullagh K.J., Juel C., O’Brien M., Bonen A.:
Chronic muscle stimulation increases lactate
transport in rat skeletal muscle. Molecular and
Cellular Biochemistry 156, s. 51-57, 1996.

Mollerup J., Lambert I.H.: Phosphorylation is in-
volved in the regulation of the taurine influx via
the *GRÆSK*b-system in Ehrlich ascites tumor
cells. J. Membrane Biol. 150, s. 73-82, 1996.

Nielsen B.: Olympics in Atlanta: a fight against
physics. Medicine and Science in Sports and Ex-
ercise 28(6), s. 665-669, USA 1996.

–: Body fluids, electrolytes and sweating during ac-
climation to heat stress. i: Physiological Basis of
Occupational Health stressful environments K.
Shiraki, S. Sagawa and M.K. Yousef, s. 23-30,
Holland 1996.

Nielsen P.K., Andersen L., Jørgensen K., Nicolai-
sen T., Vinterberg H.: An EMG-study of the in-
ternal exposure level on lumbar spine and
shoulders during lifting. i: Electrophysiological
Kinesiology, H.J. Hermens, A.V. Nene, s. 234-
235, Netherlands 1996.

Nielsen R.: Correlation between chloride flux via
the mitochondria-rich cells and transepithelial
water movement in isolated frog skin (Rana es-
culenta). Acta Physiol. Scand. 155, s. 351-361,
1995.

Norup T., Berg T., Stenholm H., Andersen S.O.,
Højrup P.: Purification and characterization of
five cuticular proteins from the spider Araneus
diadematus. Insect Biochem. Molec. Biol. 26, s.
907-915, 1996.

Novak I., Christoffersen B.C.: Regulation of trans-
port processes in pancreatic ducts. i: Studies in
Honour of John Atherton Young, Anuwat Di-
nudom and Permsak Komwatana, s. 207-209,
Sydney 1996. 

Palmer A., Rivett A.J., Thomson S., Hendil K.B.,

Det naturvidenskabelige Fakultet702



Butcher G.W., Fuertes G., Knecht E.: Subpopu-
lations of proteasomes in rat liver nuclei, micro-
somes and cytosol. Biochem. J. 316, s. 401-407,
England 1996.

Pedersen P.A., Rasmussen J.H., Jørgensen P.L.: Ex-
pression in high yield of pig a1b1 Na,K-ATPase
and inactive mutants D369N and D807N in Sac-
charomyces cerevisiae. The Journal of Biologi-
cal Chemistry 271(5), s. 2514-2522, 1996.

–, Rasmussen J.H., Jørgensen P.L.: Consequences
of Mutations to the phoshorylation site of the a-
subunit of Na,K-ATPase for ATP binding and
JE1-E2 conformational equilibrium. Biochemis-
try Vol. 35, nr. 50, s. 16085-16093, 1996.

Pedersen S.F., Kramhøft B., Jørgensen N.K., Hof-
fmann E.K.: Shrinkage-induced activation of
the Na+/H+ exchanger in Ehrlich ascites tumor
cells: Mechanisms involved in the activation and
a role for the exchanger in cell volume regula-
tion. J. Membrane Biol. 149, s. 141-159, New
York, USA 1996.

Pilegaard H., Bangsbo J., Henningsen P., Juel C.,
Richter E.A.: Effect of blood flow on muscle lac-
tate release studied in perfused rat hindlimb.
Am. J. Physiol. 269(32), s. E1044-E1051, USA
1995.

Rasmussen U., Rasmussen H., Andersen A.J., Jør-
gensen P.F., Quistorff B.: Characteization of mi-
tochondria from type IIb skeletal muscle of pigs
who are either normal, heterozygous of hom-
ozygous with respect to the gene for malignant
hyperthermia. Biochem. J. 315, s. 659-663, Eng-
land 1996.

Rasmussen U.F., Rasmussen H.N., Andersen A.J.,
Fogd Jørgensen P., Quistorff B.: Characteriza-
tion of mitochondria from pig muscle: higher
activity of exo-NADH oxidase in animals suffer-
ing from malignant hyperthermia. Biochemical
Journal 315, s. 659-663, Cambridge, England
1996.

Ravn S., Voigt M., Bojsen-Møller F., Simonsen E.,
Klausen K.: Jumping strategies in a volleyball
and a ballet specific jump. Proceedings ISBS
’96. Institutpublikation 1996, 311-313 s.

Richter E.A.: Glucose utilization. i: Handbook of
Physiology, Loring B. Rowell and John T. She-
pherd, s. 912-951, USA 1996.

–, Hespel P.: Determinants of glucose uptake in
contracting muscle. i: Biochemistry of Exercise,
Ronald J. Maughan and Susan M. Shirreffs, s.
51-60, Champaign, Illinois, USA 1996.

–, Kiens B., Turcotte L.: Transport and metabo-
lism of FFA in muscle. i: Biochemistry of Exerci-
se, Ronald J. Maughan and Susan M. Shirreffs,
s. 97-104, Champaign, Illinois, USA 1996.

Rosenkilde P., Ussing A.P.: What mechanisms con-
trol neoteny and regulate induced metamor-

phosis in urodeles. International Journal of De-
velopmental Biology 40, s. 665-673, Bilbao, Spa-
nien 1996.

Rotoli B.M., Bussolati O., Dall’Asta V., Hoffmann
E.K., Cabrini G., Gazzola G.C.: CFTR expressi-
on in C127 cells is associated with enhanced cell
shrinkage and ATP extrusion in Cl-free medi-
um. Biochemical and Biophysical Research
Communications 227, s. 755-761, 1996.

Rytved K.A., Andersen H., Nielsen R.: Prostaglan-
din E2 inhibits antidiuretic hormone induced
transepithelial sodium transport and cAMP pro-
duction in frog skin epithelium (Rana esculen-
ta). Acta Physiol. Scand. 158, s. 357-363, Scandi-
navia 1996.

Savard G., Areskog N.H., Saltin B.: Maximal musc-
le activation is not limited by pulmonary venti-
lation in chronic hypoxia. Acta Physiol. Scand.
157, s. 187-190, 1996.

Schillab T.S., Christoffersen G.: Role of protein
synthesis in the transition from synaptic short-
term to long-term depression in neurons of
Helix pomatia. Neuroscience 73(4), s. 999-
1007, 1996.

Sjøgaard G., Sejersted O., Winkel J., Smolander J.,
Jørgensen K., Westgaard R.: Exposure asses-
sment and mechanisms of pathogenesis in
work- related musculoskeletal disorders: Signifi-
cant aspects in the documentation of risk fact-
ors. Institutpublikation 1996, 75-87 s.

Svensson K., Lévy F., Sundberg U., Boman H.,
Hendil K.B., Kvist S.: Proteasomes generate in
vitro a natural peptide of influenza-A nucleo-
protein functional in HLA-B27 antigen assem-
bly. International Immunology 8(4), s. 467-478,
1996.

Sørensen H., Zacho M., Simonsen E., Klausen K.:
Kinetics and electromyography of the martial
arts high front kick. Proceedings ISBS ’96. Insti-
tutpublikation 1996, s. 439-442.

–, Zacho M., Simonsen E.B., Dyhre-Poulsen P.,
Klausen K.: Dynamics of the martial arts high
front kick. Journal of Sports Sciences Vol. 14, s.
483-495, England 1996.

Sørensen J.B., Larsen E.H.: Heterogeneity of chlo-
ride channels in the apical membrane of iso-
lated mitochondria-rich cells in toad skin. Jour-
nal of General Physiology 108, s. 421-433, New
York 1996.

Thamotharan M., Gomme J., Zonno V., Maffia M.,
Storelli C., Ahearn G.A.: Electrogenic, proton
coupled, intestinal dipeptide transport in herbi-
vorous and carnivorous teleosts. American Jour-
nal of Physiology 270(5 part 2), s. R939-R947,
1996.

Thomsen L., Pearson G., Skadhauge E., Larsen
E.H.: Advanced computer control of electro-

August Krogh Institutet 703



physiological experimentation. Journal of Neu-
roscience Methods. 65, s. 19-26, 1996.

Tsurumi C., Shimizu Y., Saeki M., Kato S., Demar-
tino G.N., Slaughter C.A., Fujimuro M., Yoko-
sawa H., Yamasaki M., Hendil K.B., Toh-E A., Ta-
nahashi N., Tanaka K.: cDNA cloning and func-
tional analysis of the p97 subunit of the 26S pro-
teasome, a polypeptide identical to the type-1
tumor-necrosis-factor-receptor-associated pro-
tein-2/55.11. Eur. J. Biochem. 239, s. 912-921,
1996.

Ussing H.H., Lind F.: Trapping of 134Cs+ in frog
skin epithelium as a function of short circuit
current. Kidney International 49, s. 1568-1569,
USA 1996.

–, Lind F., Larsen E.H.: Ion secretion and isotonic
transport in frog skin glands. J. Membrane Biol.
152, s. 101-110, New York 1996.

Wojtaszewski J.F., Hansen B.F., Ursø B., Richter
E.A.: Wortmannin inhibits both insulin- and
contraction-stimulated glucose uptake and
transport in rat skeletal muscle. Journal of Ap-
plied Physiology 81(4), s. 1501-1509, USA 1996.

Ørskov L., Bak J.F., Abildgård N., Schmitz O., An-
dreasen F., Richter E.A., Skjærbæk C., Møller
N.: Inhibition of muscle glycogen synthase acti-
vity and non- oxidative glucose disposal during
hypoglycaemia in normal man. Diabetologia
39, s. 226-234, 1996.

Det naturvidenskabelige Fakultet704



Geologi

Geologisk Institut

Med godkendelse af finansloven for 1997 blev det
bevillingsmæssige grundlag for et GEOCENTER i
København etableret. Geocentret skal omfatte
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgel-
se, Geografisk Institut, Geologisk Museum og
Geologisk Institut samt Dansk Lithosfærecenter.
Centret skal placeres på Øster Voldgade og det
forventes, at ombygningerne vil blive påbegyndt i
1998 og være afsluttet i 2000. De samlede udgifter
vil blive ca. 200 mill. kr.

Ved etablering af et GEOCENTER vil det man-
geårige, uformelle samarbejde med det tidligere
GGU kunne fortsættes; men centerdannelsen og
dens formelle organisation vil endvidere give mu-
lighed for en væsentlig styrkelse af den geo-viden-
skabelige forskning gennem en tættere koordine-
ring af forskningsindsatsen ved de involverede
parter.

Forskningsvirksomhed:

Palæobiologi: palæontologi og bio-events

Palæontologi
Palæontologien er den forskningsgren, der omfat-
ter taxonomi af fossile dyr og planter samt de spor,
de efterlader. Palæontologi danner baggrund for
studier af evolution, palæoøkologi, biostratigrafi
m.m.

Forskningsprojekter:
1. Studier af molerets fiskefauna fra Palæogen og
det omliggende bassins geografi og oceanografi,
samt fylogenetisk analyse af visse molerfisk beslæg-
tet med knogletunger, Sct. Petersfisk, fil- og kuf-
fertfisk m.fl. er fortsat (N. Bonde i samarbejde
med udenlandske kolleger).

2. Studier, der omfatter undersøgelse af slægt-
skabsforhold mellem arterne af øglefugle, Archae-
opteryx, samt vidnesbyrd om disses nære relatio-
ner til rovdinosaurer, er påbegyndt (N. Bonde).

3. Til belysning af rovdinosaurernes funktionel-
le anatomi indsamledes store mængder data om
disse dyr på Royal Tyrell Museum i Canada. Det er
endnu uafklaret om de store rovdinosaurer havde
et højt lokomotorisk potentiale, selvom deres
morfologi tyder på det. Ligeledes ved man endnu
ikke, om de store former havde lemmer af en
sådan beskaffenhed, at de f.eks. var i stand til at
løbe (P. Christiansen).

4. Arbejdet på søpindsvinprojektet er forsat.
Undersøgelsen af eksperimentelle gravegange og
epoxy-afstøbning af sådanne sedimentstrukturer
er afsluttet (U. Asgaard, R. Bromley og M. Jensen,
Zool. Mus.).

Projekterne vedrørende bioerosion i udlagte
forsøgsblokke på Rhodos er fortsat (U. Asgaard og
R. Bromley).

5. Studiet af fritlevende bryozoers fylogeni og
biogeografi er fortsat med omfattende nyindsam-
linger af en række, delvist ubeskrevne, faunaer
(Øvre Kridt i England, Palæogen i USA, Danien
og Recent i Australien), og undersøgelse af muse-
umssamlinger i Hamburg, Washington, D. C.,
Norwich og London. Præparation og sortering af
det indsamlede materiale foregår løbende (E.
Håkansson med en række kolleger i udlandet).

6. Den internationale arbejdsgruppe til revision
af Treatise on Invertebrate Palæontologi, Part G
Bryozoa, Cheilostomata har påbegyndt sit arbejde
(E. Håkansson med udenlandske kolleger).

Bio-events

Forskningsprojekter:
1. Arbejdet indenfor rammeprojektet: »Masseud-
døen og de bagved liggende fysiske og kemiske
faktorer« er blevet videreført. Stratigrafisk date-
ring er blevet yderligere forfinet ved endnu en
uafhængig variabel i form af målinger af kulsto-
fisotop forholdene omkring Kridt-Tertiær græn-
sen. Forløbet af den negative anomali omkring
uddøensgrænsen er gradvis og kan ikke relateres
til en pludselig begivenhed (H. J. Hansen i samar-
bejde med danske og udenlandske kolleger).

2. Kvartærgeologi: klimaudvikling og miljøhistorie
Kvartærgeologien tolker aflejringer dannet gen-
nem den sidste million år i relation til miljøhisto-
rie og klimaudvikling.

Forskningsprojekter:
1. »Senkvartær miljø- og klimahistorie i det nord-
atlantiske område«, CATLINA, er et langsigtet
projekt, der kvantitativt og kvalitativt søger at be-
stemme klimavariationer i den sidste istids cyklus i
Danmark, Østgrønland, Nordrusland og Færøer-
ne. Projektet fokuserer på de kraftige og ofte hur-
tige klimaændringer, der kendetegner denne pe-
riode. Variationerne registreres på forskellige må-
der i forskellige miljøer og regioner. Ved anven-
delse af et antal stratigrafiske parametre i forskelli-
ge typer af terrestriske, lakustrine og marine aflej-
ringer samt en meget detaljeret kronologi, bliver
det muligt at rekonstruere klimaændringerne og
deres dynamik i den østlige del af Nordatlanten.
Nordatlanten synes at være nøgleregionen for for-
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ståelsen af mange af de globale kvartære klimaæn-
dringer (S. Björck, M. Houmark-Nielsen, N. Noe-
Nygaard i samarbejde med S. Funder, Geologisk
Museum og K. L. Knudsen, Aarhus Universitet).

2. I et subprojekt til CATLINA er det lykkedes at
synkronisere mange forskellige klimasignaler i
den nordatlantiske region ved overgangen mel-
lem sidste istid og nuværende varmeperiode. Dis-
se væsentlige resultater er publiceret i tidsskriftet
Science (S. Björck og T. L. Rasmussen i samarbej-
de med danske, svenske og tyske kolleger). 

3. Der er gennemført palæomagnetiske målin-
ger af sækularvariationer i senglacialt issøler fra
Nordsjælland, Sydfyn og Østjylland med henblik
på korrelation fra Skåne over Sjælland/Fyn til Jyl-
land. Endvidere er der udført feltarbejde i Nord-
jylland, hvor studier af sedimenter fra Midt Weich-
sel har givet oplysninger om klimatiske og pa-
læoøkologiske forandringer ved overgangen til
hovednedisningen i Sen Weichsel (M. Houmark-
Nielsen).

4. Pleistocæn stratigrafi i Kongsfjorden, Sval-
bard. Der er udført supplerende indsamling af
prøvemateriale med henblik på datering af sidste
istids gletscherfremstød og afsmeltningsdynamik
samt til fauna-analyser (M. Houmark-Nielsen og S.
Funder, Geologisk Museum). 

5. Sammenhæng mellem ændringer i vandspejl
i åbent lakustrint miljø og eustatiske havniveauæn-
dringer gennem Sen- og Postglacialtid under-
søges. Der er udført feltarbejde på Tissø, Thorssø,
Blinden, Aunsø samt Store og Lille Gribsø. De se-
dimentologiske og geokemiske data samt pollena-
nalyse viser, at Tissø er dannet som et dødishul og
udviser en næsten komplet lagserie fra tidlig Sen-
glacial til sen Holocæn (N. Noe-Nygaard, C. Abild-
trup og T. Løvberg).

6. Det senglaciale Kattegat. En sedimentologisk
og stratigrafisk undersøgelse af sammenhængen
mellem havniveau-udvikling, isafsmeltning og se-
dimentært miljø er fortsat. Formålet med projek-
tet er at undersøge, hvordan afsmeltningen af den
sidste is i Kattegatområdet foregik i samspil med
ændringer i det relative havniveau. Projektet base-
res på feltdata, især fra Vendsyssel men også fra
SV-Sverige og fra Kattegat, og indbefatter desuden
modellering af den isostatiske historie i området
(N. Ricardt).

7. Eem i Norske- og Grønlandshavet. Formålet
er at studere klimavariationen i tidligere intergla-
ciale perioder og herud fra belyse muligheden for
fremtidig klima-ustabilitet. Undersøgelserne om-
fatter stabil-isotopanalyse, tælling og analyse af
foraminiferer og isdroppet materiale samt geoke-
miske undersøgelser af askekorn. Studiet er base-
ret på sedimentkerner fra Norske- og Grønlands-
havet, hvor foreløbige undersøgelser har doku-

menteret kraftig klima-ustabilitet i sidste og næst-
sidste interglacial. Resultaterne sammenstilles
med klimaarkiver fra de omkringliggende land-
områder for at opnå en øget forståelse af samspil-
let mellem klimatiske processer i havet, atmos-
færen og på kontinenterne i interglaciale perio-
der (T. Fronval).

8. Arbejdet med analyse af 5 dybhavskerner
med høj strategrafisk opløsning fra Færø-soklen
og Færø-Shetland Kanalen er afsluttet. Formålet
var at undersøge sammenhængen mellem abrup-
te klimaskift og havcirkulation indenfor den sidste
istidscyklus og Holocæn med fokus på de hurtige
suborbitale svingninger, »Dansgaard-Oeschger
cycles« (T. L. Rasmussen).

9. Diamikte aflejringers dannelse. Baseret på
sammenlignende procesorienterede studier af re-
cente og pleistocæne aflejringer undersøges dia-
mikte aflejringers genese. De recente studier fore-
går på Island med henblik på undersøgelsen af su-
bglaciale aflejringer i relation til deformationszo-
nen, samt sedimentologiske undersøgelser af he-
terogene supraglaciale aflejringer, der sammen-
holdes med geomorfologiske procesrater og pro-
cesfrekvenser. Undersøgelsen af de pleistocæne
aflejringer gennemføres i det nordvestlige Rus-
land (K. H. Kjær).

10. Projektet vedrørende registrering af naturli-
ge ændringer, og antropogen indflydelse på det
naturlige miljø, i sen Postglacial i lakustrine aflej-
ringer er påbegyndt (T. Løvberg).

3. Hydrogeolgi og miljøgeologi

Forskningsprojekter:
1. Laboratoriet for »interface geochemistry« er
etableret i 1996 for at kunne udføre molekylær-
skala undersøgelser af reaktioner, der påvirker
geologiske materialer. Undersøgelserne vil i sær-
deleshed omfatte de reaktioner, der har betyd-
ning for transport af forurenende stoffer i det hy-
drogeologiske kredsløb. Det indkøbte scanning
probe microscope er udbygget med et reaktion-
skammer, hvor atmosfære og opløsning kan kon-
trolleres. Undersøgelser af solid-state diffusion i
calcit ved stuetemperatur er fortsat. Nye projekter,
der omfatter undersøgelse af pesticiders reaktion
med mineraler samt studiet af nanometer krystal-
ler af Fe-oxyhydroxider, er påbegyndt (S. Stipp). 

2. Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforsk-
ning. Pesticidudvaskning i rodzonen af makropo-
røs lerjord er blevet undersøgt. Undersøgelserne
omfatter felt- og laboratoriestudier, numerisk ana-
lyse og validering af matematiske modeller til
prædiktiv modellering af pesticidudvaskningen
(P. R. Jørgensen i samarbejde med danske kolle-
ger).
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3. Det Strategiske Miljøforskningsprogram 1,
1992-1996. Programmet har omfattet fire projek-
ter om henholdsvis fosfor og nitratudvaskning/
omsætning, tjærestoffers og DNAPL (Dense Non
Aqueous Phase Liquids) transport og skæbne i op-
sprækket moræneler (P. R. Jørgensen i samarbej-
de med danske og udenlandske kolleger).

4. Det Strategiske Miljøforskningsprogram 11/2,
1996-2000. I SMP11/2 undersøges de dybe spræk-
kers hydrauliske ledningsevne og betydning for
pesticidudvaskning til grundvandsmagasiner. Felt-
undersøgelser og feltforsøg udføres i Havdrup,
Flakkebjerg og Rødby (P. R. Jørgensen og N. O.
Jørgensen i samarbejde med danske kolleger).

5. I den sydvestlige del af Københavns Amt be-
nyttes geofysisk borehulslogging til kortlægning af
grænsefladen mellem Skrivekridt og Danienkalk.
Grænsefladen er tektonisk deformeret i Tertiær
og muligvis gennemskåret af forkastninger. Disse
strukturer kan have stor betydning for valg af stra-
tegi ved indvinding af grundvand (O. Larsen i
samarbejde med GEUS og de berørte kommu-
ner).

6. Projektet vedrørende karakterisering af dan-
ske grundvandstyper ved anvendelse af stabile- og
radiogeneisotoper er fortsat bl.a. med undersøgel-
se af strontium-isotopsammensætningen i klorid-
belastet grundvand på Amager og i Nordjylland
(N. O. Jørgensen).

Karakteriseringen af grundvandstyper i Keta
Bassinet i sydøst Ghana ved hjælp af stabile isoto-
per og strontium isotoper er afsluttet (N. O. Jør-
gensen og B. Banoeng-Yakubo, Ghana). 

7. I forbindelse med forberedelse af et større hy-
drogelogisk samarbejdesprojekt med Universite-
tet i Ghana er delprojektet »Application of Remo-
te Sensing Techniques in Fracture Trace Analysis
for Groundwater Exploration in Ghana« påbe-
gyndt (L. Skjernaa og B. Banoeng-Yakubo, Gha-
na).

4. Bassinsyntese: Tolkning af sedimentære aflej-
ringsbassiner
Forskningsfeltet har til formål at tolke den geolo-
giske udvikling af sedimentære aflejringsbassiner.
Denne tolkning kræver sedimentologiske og stra-
tigrafiske undersøgelser fra km-skala ned til m-ska-
la og indbefatter sammenligning med såvel nutidi-
ge aflejringsmiljøer som tektoniske modeller for
bassindannelse. 

Sedimentologi
Sedimentære bjergarter udgør hovedparten af jor-
dens blottede overflade, og er værtsbjergarter for
alle vigtige olie- og gasforekomster, størstedelen af
verdens grundvandsressourcer samt adskillige
malmforekomster.

Forskningsprojekter:
1. Æolisk arkitektur og aflejringsdynamik. Projek-
tets formål er at beskrive den tredimensionale op-
bygning af fossile æoliske aflejringer og tolke
bundformernes morfodynamik. I 1996 er der ar-
bejdet med pleistocæne klintkontrollerede æoli-
ske aflejringer på Mallorca (L. Clemmensen og
spanske kolleger).

2. Biogene strukturer i æoliske aflejringer. Pro-
jektets formål er at beskrive biogene strukturer og
især pattedyrfodspor i pleistocæne og holocæne
æoliske aflejringer. I 1996 er der udført feltarbej-
de ved Lodbjerg i Thy og på Mallorca (L. Clem-
mensen og R. Bromley, samt spanske kolleger).

3. Projekt Vestkyst. Holocæne kystaflejringer i
Jylland – stratigrafi og aflejringsforhold. Projektets
formål er at beskrive de holocæne æoliske aflejrin-
ger langs Jyllands vestkyst og at forklare de æoliske
aflejringers dannelse i relation til klimaforhold,
havniveau og kulturpåvirkninger. I 1996 er der ud-
ført feltarbejde ved Lodbjerg, Thy, samt udført
indledende feltarbejde på Skagen Odde (L. Clem-
mensen, F. Andreasen, DTU og engelske kolle-
ger).

4. Sen-triassiske søaflejringer i Østgrønland.
Projektet, der omfatter integrerede sedimentolo-
giske, vertebratpalæontologiske og geomagneti-
ske undersøgelser, er fortsat (L. Clemmensen og
amerikanske kolleger). 

5. Det Vestgrønlandske Bassin. Tertiære søsedi-
menter i Det Vestgrønlandske Bassin. Undersøgel-
serne er i 1996 blevet suppleret med feltarbejde
og prøveindsamling i to post-vulkanske søer fra
Hareøen. Søerne har en helt speciel geologisk hi-
storie, som foreløbigt synes at have involveret hy-
drotermale omdannelser og resedimentationspro-
cesser (G. K. Pedersen i samarbejde med danske
kolleger).

Den sedimentologisk undersøgelse af kretassi-
ske deltaaflejringer er fortsat. Detaljeret feltarbej-
de i 1996 har dokumenteret en tilfældig variation
indenfor de enkelte, prograderende enheder (G.
K. Pedersen i samarbejde med danske og uden-
landske kolleger).

Faciesarkitektur og aflejringsdynamik af non-
marine kulførende kretassiske aflejringer i det
Vestgrønlandske »riftbassin« er afsluttet. Succes-
sionen af sedimentære facies, sekvensgrænser og
sekvensernes geometri samt palæostrømdata viser,
at sedimentationen og facies arkitekturen hoved-
sagelig var tektonisk styret. Lagserien tolkes der-
for som aflejret i en tektonisk aktiv asymmetrisk
graben. En lav termal modenhed af organisk ma-
teriale viser, at lagserien repræsenterer den margi-
nale del af bassinet, hvor sedimentationen foregik
i den tidlige fase af kontinental rifting (H. Midt-
gaard). 

Geologi 707



6. Palæocæne og eocæne sedimenter i Nordsøen.
Borekerner af palæocæne og eocæne sedimenter
undersøges såvel sedimentologisk som mikropa-
læontologisk med henblik på at tolke ændringer i
aflejringsmiljøet (G. K. Pedersen i samarbejde
med danske kolleger).

Sedimentær geokemi
Studiet af stabile og radiogene isotopers geokemi i
sedimenter, skalrester og organisk materiale samt
vand udgør et vigtigt forskningsfelt under bassin-
studierne. Isotopdata kan bidrage til forståelse af
bl.a. palæotemperaturforhold, diagenese, det or-
ganiske materiales oprindelse og kulbrintedannel-
se. 

Forskningsprojekter:
1. I samarbejde med det kvartærgeologiske CAT-
LINA-projekt er det påvist, at det er muligt, ved
anvendelse af U-Th metoden, at foretage meget
præcise dateringer af kvartære søsedimenter rige i
karbonat og organisk materiale (C. Israelson, S.
Björck, N. Noe-Nygaard og C. Hawkesworth,
Open University).

2. Ikaitprojektet. Mineralet Ikait er et sjældent
hydrat af calciumkarbonat (CaCO3x6H2O), der
kendes fra den lille Ikkafjord i Sydvestgrønland.
Her danner mineralet i tusindvis af op til 20 meter
høje undersøiske søjler. Ikait er ustabilt og om-
dannes til vand og calcit ved temperaturer over
6oC. Søjlerne dannes, hvor alkalint kildevand
blandes med havvand. Kildevandets store indhold
af opløst karbonat og fosfat stammer med stor
sandsynlighed fra den nærliggende Grønnedal-
Ika intrusion. Søjlerne fungerer som substrat for
en usædvanlig righoldig submarin flora og fauna,
og mindst én ny algeart er påvist fra det indre af
søjlerne. Ikkafjorden og dens søjler er unikke, og
der arbejdes for tiden på at sikre fredningsmæssig
beskyttelse af området (B. Buchardt i samarbejde
med danske kolleger). 

3. Nedre palæozoiske havniveauændringer. Pro-
jektet, der bl.a. omhandler den kambriske Alun-
skifers aflejringsforhold og økonomiske aspekter,
er under afslutning (B. Buchardt i samarbejde
med danske kolleger).

4. Strontium isotopstratigrafi i Jura i Østgrøn-
land. Det er projektets hovedformål at udarbejde
strontium isotopkurver for marine fossiler i Øst-
grønland og England (M. Engkilde).

Bassinanalyse, dynamisk stratigrafi og
oliegeologi
Inden for dette forskningsfelt er vægten lagt på in-
tegrerede studier af seismisk stratigrafi, sekvens-
stratigrafi, termalmodellering og råstof-efterforsk-
ning.

Forskningsprojekter: 
1. De palæozoiske-mesozoiske riftbassiner i Øst-
grønland. Bassinstudiegruppen gennemførte i
juli-august en omfattende ekspedition til Østgrøn-
land med 26 deltagere indenfor rammerne af et
samarbejdsprojekt mellem Københavns Universi-
tet, GEUS og Aarhus Universitet. Formålet er at
gennemføre fuldstændige analyser af udvalgte
grønlandske bassiners »petroleum systems«, det
vil sige alle oliegeologiske aspekter af et bassin fra
aflejring af kildebjergarter og reservoirbjergarter,
forseglende bjergarter og dannelse af fældestruk-
tur over indsynkning og termal modning af det or-
ganiske materiale til migration og akkumulation
af genererede kulbrinter.

Sedimentologisk-stratigrafiske studier af lagseri-
erne fra Kridt på Traill Ø og fra Øvre Jura i det
sydlige Jameson Land blev gennemført. Lagserien
består af skifre med lag af breccier, konglomerater
og turbiditer resedimenteret fra syn-sedimentært
aktiverede forkastningsskråninger (F. Surlyk og N.
Noe-Nygaard).

Diagenetiske studier af jurassiske sandsten, der
er analoger til Nordsøens og Vestnorges oliereser-
voirer, er påbegyndt (J. Therkelsen). 

Der er påbegyndt en undersøgelse af Wordie
Creek Formationen i området omkring Traill Ø.
Feltsæsonen var koncentreret om indsamling af
data til detaljeret sedimentologisk faciesanalyse
samt om kortlægning af aflejringsenheder og
identifikation af sekvensgrænser (L. Seidler).

Arbejdet med Sortehat Formationen (M. Jura)
er fortsat. Studiet af de marginalt marine til estua-
rine muddersten er baseret på analyse af de geo-
kemiske forhold, som sammenholdt med sedi-
mentologi og palynologi gør det muligt at beskri-
ve aflejringssystemernes udvikling (C. Hansen).

Studiet af den rytmiske, lavt marine til lagunale
Jakobsstigen Formation, der viser tegn på fugtig-
tørre klimasvingninger inden for Milankovitch
frekvensbåndet, ledsaget af periodevise udstrakte
skovbrande og tørvemosebrande, er afsluttet (H.
Vosgerau). 

Ved anvendelse af 3-dimensionale numeriske
modeller belyses dynamiske aspekter af Jura pa-
læoceanografien i den europæiske-nordatlantiske
region. Eksperimenterne har vist, at den epikonti-
nentale havcirkulation i Europa var forholdsvis in-
variant overfor mindre ændringer i det årlige
vindmønster og palæogeografien, men meget
følsom overfor tilførsel af ferskvand fra floder (C.
Bjerrum).

Tolknings- og sammenskrivningsarbejde af data
indsamlet fra Hareelv og Raukelv Formationerne
fra Øvre Jura i Jameson Land siden 1988 er afslut-
tet (F. Surlyk og N. Noe-Nygaard). 

Opsummeringen af det mangeårige arbejde
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med den geologiske udvikling af Wandel Sea Bas-
sinet i Nordgrønland er fortsat (E. Håkansson i
samarbejde med danske og udenlandske kolle-
ger).

2. Jura sekvensstratigrafi i Moray Firth, Sko-
tland. Sedimentologisk-sekvensstratigrafiske studi-
er af samtidige aflejringer i Moray Firth og Øst-
grønland er fortsat (F. Surlyk, N. Noe-Nygaard og
N. Trewin, Aberdeen).

3. I forbindelse med den planlagt bog »The Ju-
rassic of Denmark and Greenland« er en omfat-
tende syntese af de jurassiske bassiner inden for
det danske rige under udarbejdelse (F. Surlyk i
samarbejde med kolleger ved GEUS og en række
udenlandske kolleger).

4. Øvre Kridt og Danien koldtvandskarbonater.
Nordvesteuropæiske kalksten fra Øvre Kridt og
Danien, eksemplificeret ved lagserien i Stevns
Klint, udgør en af jordens største forekomster af
koldtvandskarbonater. Studier af disse bjergarter
med speciel vægt på bryozobankerne i øverste
Maastrichtien og Nedre Danien er videreført (F.
Surlyk). 

5. Rhodosprojektet. Projektet, der omhandler
sedimentologi, bassinudvikling og palæobiologi af
plio-pleistocæne bassiner på Rhodos, Græken-
land, er fortsat. Arbejdet vedrørende områdets
stratigrafi er afsluttet (R. Bromley, U. Asgaard, A.
Boyd, N.-M. Hanken (Tromsø), J. Miller (Edin-
burgh)).

6. Studiet af den sekvensstratigrafiske udvikling
af jurassiske aflejringer i den Fennoskandiske
Randzone syd for Bornholm er fortsat (O. Graver-
sen).

5. Mineralers og syntetiske fasers krystalkemi og
stabilitet

Krystalkemi

Forskningsprojekter:
1. Arbejdet med udvikling af nye kriterier til eva-
luering af koordinationspolyedernes deformation
er afsluttet. Der er endvidere færdiggjort et kry-
stalkemisk studium af pseudopolytype faserne re-
bulit Tl5Sb5As8S22 – jankovicit Tl5Sb10As3S22 som
led i udvikling af Tl-sulfosalternes modulære kry-
stalkemi (E. Makovicky og T. Balic-Zunic).

2. Krystalstrukturbestemmelsen af Cu3SbSe3, en
syntetisk ionledende fase beslægtet med minera-
lerne skinnerit Cu3SbS3 og wittichenit Cu3BiS3, er
afsluttet (E. Makovicky, I. Søtofte og S. Karup-Møl-
ler, DTU). 

3. Krystalkemiske studier af en serie af eksperi-
mentelt fremstillede kviksølvholdige tetraedriter
er fortsat. Endvidere er forfining af nuffieldits kry-
stalstruktur, et komplekst sulfid af Pb,Bi,Sb,Cu, og

strukturslægtskabet med en række sulfosalte, af-
sluttet (E. Makovicky i samarbejde med en række
danske og udenlandske kolleger).

4. Mulighederne for kvantitativ pulverdiffrakto-
metrisk analyse af faseblandinger er undersøgt
praktiskt og teoretiskt. Nøjagtighed og optimal an-
vendelse af additionsteknik er defineret (T. Balic-
Zunic).

5. Det krystalkemiske og strukturgeometriske
program IVTON er videreudviklet. Programmet
anvendes af ca. 15 universiteter i 10 lande (T. Bal-
ic-Zunic). 

Paragenetisk mineralogi

Forskningsprojekter:
1. Skærgaardsprojektet. Guld-platin gruppe mine-
raler og sulfider i Skærgårdsintrusionen, Østgrøn-
land. Med udgangspunkt i tilgængeligt boreker-
nemateriale er det målet at give et detaljeret ind-
blik i mineralogien og fordelingen af sulfider og
guld-platin førende mineraler. Undersøgelserne
omfatter bl.a. mikroskopiske undersøgelser af de
teksturelle og genetiske relationer mellem silikat-,
sulfid- og ædelmetalfaserne. Endvidere under-
søges ædelmetallers og sulfidfasers mineralkemi.
Disse undersøgelser suppleres med hoved- og
sporelement-analyser af bjergartsprøver (H. Ras-
mussen, J. C. Ø. Andersen, E. Makovicky, J. Røns-
bo og kolleger fra GEUS).

2. Studierne af sulfosaltparageneser fra rumæn-
ske skarnforekomster med særlig vægt på Cu-Bi
forbindelser og pavonit-, cuprobismutit- og lillia-
nit-familierne er forsat (G. Ilinca og E. Mako-
vicky).

3. Alkaline mineralers mineralogi. De mineral-
kemiske studier af rinkit-nacareniobsite gruppen
er fortsat med mikrosondeanalyse af udvalgte
prøver fra Ilímaussaq Intrusionen. Endvidere er
en undersøgelse af erikit/vitusit afsluttet ( J. Røns-
bo, H. Sørensen i samarbejde med udenlandske
kolleger).

Eksperimentel petrologi og mineralogi

Forskningsprojekter:
1. I 1996 blev en række eksperimentelle under-
søgelser af platingruppens og guldets mineralogi
og forekomsternes dannelse afsluttet. Projekter
har igennem en længere årrække været finansie-
ret af såvel EU som SNF. Formålet med disse studi-
er har været (a) fastlæggelse af dannelsesproces-
ser, (b) definition af nye geotermometre, ædelme-
talkoncentratorer og malmomdannelsesmekanis-
mer ved afkøling af højtemperaturfaser, samt (c)
vurdering af anvendeligheden af Os/Re date-
ringsmetoden for sulfidforekomster.
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I projektet »Mineralparagenetiske studier af
ædelmetalmineraliseringer i Skærgaardintrusio-
nen og andre lagdelte mafiske intrusioner i Øst-
grønland« har man afsluttet studierne af fasesyste-
met Cu-Fe-Au-S ved magmatiske forhold. Resulta-
terne fra undersøgelser af Cu-Pd-S systemet er un-
der bearbejdelse. Undersøgelser af en S-opløsen-
de CuPd-legering ved submagmatiske temperatu-
rer er afsluttet. Systemet Cu-Fe-Pd-S ved magmati-
ske temperaturer og lav S-fugacitet er under udar-
bejdelse (E. Makovicky, J. Rose-Hansen, M. Mako-
vicky samt S. Karup-Møller, DTU).

Projektet vedrørende udvikling af fordelingsko-
efficienter mellem sulfid magma og faste faser er
fortsat (E. Makovicky, J. Rose-Hansen, M. Mako-
vicky samt S. Karup-Møller, DTU i samarbejde
med canadiske kolleger).

Undersøgelserne af fasesystemerne Fe-Ir-S og
Pt-Fe-Ir-S samt systemet Fe-Ni-S ved 900oC er fort-
sat (E. Makovicky og S. Karup-Møller DTU). 

Fasesystemerne Fe-Os-S og Fe-Re-S er undersøgt
ved magmatiske og submagmatiske forhold op til
1100oC (E. Makovicky, J. Rose-Hansen).

2. Der er videreudviklet metode til in situ rønt-
gendiffraktionsmåling på pulverprøver under
kontrolleret gassammensætning ved temperaturer
op til 700oC og ca. 100 bar. Metoden er udviklet til
undersøgelse af katalytiske processer og anvendes
i den mineralogiske forskning til analyse af mine-
ralstabilitet under hydrotermale betingelser (T.
Balic-Zunic i samarbejde med Haldor Topsøe
A/S).

6. Kontinentalskorpens geologi: Dannelse og
udvikling gennem jordens historie
Dette forskningsfelt omfatter studier af den konti-
nentale skorpes dannelse og udvikling i Grønland,
Skandinavien, Centraleuropa, Middelhavsområ-
det og Kurillerne. I en pladetektonisk ramme om-
fatter feltet studier af geologiske processer under
kompression eller ekstension, subduktions- og
kontinentkollisions relaterede processer og kap-
pediapirisme.

Prækambrisk geologi 
Studier af prækambriske grundfjeldsområder i
Skandinavien og Grønland giver oplysninger om
de sidste 3800 millioner år af jordens udvikling. 

Forskningsprojekter:
1. Østfold-Marstrand bæltet i den Sveconorwegi-
ske provins. Det er en udbredt opfattelse, at den
Gotiske skorpedannelse er knyttet til en østligt
hældende subduktion af oceanisk lithosfære ind
under Vestsverige og Sydnorge. Dette førte for
1750 mill. år siden til dannelse af et gråvakke bas-
sin associeret med øbue vulkanisme, og for 1580-

1570 mill. år siden til udvikling af den egentlige
bjergkæde. Efter bjergkædedannelsen påbegynd-
tes en stabilisering af jordskorpen, og den plade-
tektoniske situation ændrede sig ved en betydelig
vestlig bevægelse af subduktionszonen (B. Hage-
skov).

Nagssugtoqid projektet i Vestgrønland, der gen-
nemføres i samarbejde med Dansk Lithosfærecen-
ter, er fortsat (B. Hageskov).

2. SV Norge. Undersøgelserne af skorpeudvik-
lingen og identifikation af skorpesegmenter i den
sydvestlige del af den Sveconorwegiske Provins er
fortsat med henblik på en etablering af den meta-
morfe/magmatiske udviklingshistorie i provinsen.
Årets undersøgelser har omfattet både feltarbejde
og laboratorieanalyser med henblik på en karakte-
risering af de geokemiske mønstre for de granitoi-
de magmatiske bjergarter i et øst-vest gående pro-
fil tværs gennem den centrale del af den Sveco-
norwegiske Provins (S. Pedersen, J. Konnerup-
Madsen samt T. Brewer, Leicester, UK).

Tertiær til recent vulkanisme og alpin
geodynamik
I geologisk unge bjergkæder, f.eks. af alpin alder,
kan man studere oprindelige relationer mellem
metamorfe og magmatiske bjergarter, som ikke
umiddelbart kan observeres i ældre bjergartskom-
plekser, f.eks. prækambriske, på grund af senere
hændelser.

Forskningsprojekter:
1. Projektet vedrørende magmadannelse i det Be-
tiske-Rif-Maghrebiske orogen er under afslutning.
Projektet beskæftiger sig med magmadannelse
placeret sent i den orogene udvikling. Der er end-
videre påbegyndt et projekt, der sigter på at inte-
grere en lang række geologiske oplysninger i en P-
T-tid kalibreret udviklingsmodel for det vestlige
Middelhavsområde. Den geokemiske og geokro-
nologiske identitet af Alboran vulkanprovinsens
bjergarter samt de meget ældre kildebjergarter-
skomplekser udforskes (H. P. Zeck). 

2. Studiet af øbue vulkanske bjergarter fra Ku-
rillerne og Kamchatcka er fortsat. Et delprojekt
vedrørende geokemien af sedimenter fra den
nordvest-pacifiske havbund og deres rolle under
dannelsen af øbue basalter er afsluttet. Det er vist,
at ændringer i sediment geokemien foran øbuen
gennem subduktionszone processer overføres til
basalterne i den nærliggende del af øbuen (J. Bai-
ley i samarbejde med russiske kolleger). 

Et detaljeret studium af variationer i grundstof-
fer og Sr-Nd-Pb isotoper i lavaer fra den sydkuril-
ske øgruppe er under gennemførelse (J. Bailey i
samarbejde med udenlandske kolleger).

3. De italienske kaliumrige magmaer. Sabatini-
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projektet er inde i sin afsluttende fase. Vigtige
konklusioner opnået i 1996 har været relateret til
den dominerende, men tidligere ikke særligt un-
dersøgte, pyroklastiske del af Sabatinivulkankom-
plekset. Studier af ignimbriter, og udslyngede
fragmenter af underliggende plutoniske bjergar-
ter, har især givet oplysninger om karakteren af de
mest udviklede magmaer i området, men det er
også blevet klart, at Sabatinis magmaer er krystalli-
seret anderledes end de øvrige i Den Romerske
Provins, nemlig helt uden plagioklas (P. M. Holm i
samarbejde med italienske kolleger).

Seismisk-tektoniske lithosfærestudier
Ved udforskningen af lithosfæren benyttes især
seismiske metoder og tektonisk analyse med inte-
greret tolkning af geofysiske og geologiske data.

Forskningsprojekter:
1. Tektonofysiske studier af den Trans-Europæiske
Sutur Zone, TESZ, er fortsat med sammenstillen-
de tolkninger af det danske og de tilgrænsende
områders udvikling. Ved instituttet udføres seismi-
ske og integrerede geofysiske og tektoniske tolk-
ninger. Et stort refraktionsseismik projekt plan-
lægges til foråret 1997 i det nordvestlige Polen (H.
Thybo, S. Zhou, A. Berthelsen, samt danske og
udenlandske kolleger).

2. MONA LISA projektet. Delprojektet ved-
rørende integreret tolkning og modellering af vid-
vinkel refleksions- og refraktionsdata og stejlvinkel
refleksionsdata optaget langs to N-S strygende
profiler er under afslutning. Der er identificeret
tre forskellige skorpetyper, som ligger 50-100 km
fra hinanden. Mod nord findes en tre-lags Baltica-
type skorpe med en tykkelse på 35-34 km og mod
syd findes en to-lags Avalonia-type skorpe med en
tykkelse på 26-25 km. Overgangszonen fra en tre-
lags til en to-lags skorpe, sutur zonen, tolkes som
den dybseismiske signatur af den Kaledoniske De-
formations Front (T. Abramovitz, H. Thybo, i sam-
arbejde med danske og udenlandske kolleger).

3. Tornquist Zonen og den Fennoskandiske
Randzones dynamiske udvikling. Den, i sen Kar-
bon og tidlig Perm anlagte Fjerritslev-Rommele
forkastning, tolkes som en skorpedyb, NØ-hæl-
dende listrisk wrench-forkastning, der angiver
NØ-grænsen for senvariskisk omstrukturering af
den Palæozoiske Platforms skorpe- og lithosfære-
strukturer; anlægget af de Ø-V orienterede permi-
ske bassiner og den adskillende højderyg tilskri-
ves, at begyndende geotermisk reekvilibrering
»låste« de dybe listriske wrench-forkastninger, så
det regionale shear stress i stedet udløstes ved stor-
skala buckling af den mekaniske lithosfære (A.
Berthelsen).

4. Et projekt, der omhandler lithosfærens ter-

male ledningsevne ved forskellige tryk og tempe-
raturer og disse forholds betydning for kontinen-
tal ekstension og kappeopsmeltning, er afsluttet
(S. Zhou).

Malm- og prospekteringsgeologi
1. Som led i et dansk-kinesisk samarbejde er der
foretaget detaljerede mineralogisk-petrologiske
studier af de i 1995 indsamlede prøver (Xu Qing-
sheng, E. Makovicky, J. Rose-Hansen, J. Konnerup-
Madsen og Li Jiuling, CAGS Beijing).

2. Malmforekomster i Jameson Land bassinet.
De mineraliserende processer, der er knyttet til
dannelsen af sedimentære metal- og barytfore-
komster, undersøges. Blyisotopanalyser af malm-
mineraler og sidesten anvendes for at identificere
kilden til metallerne, og væskeinklusionsunder-
søgelser på indeslutninger i malm- og gangmine-
raler bruges til bestemmelse af de mineraliseren-
de fluiders sammensætning. Projektet er under af-
slutning (M. Pedersen).

3. Mineralogiske og strukturelle undersøgelser
af flere typer af guldforekomster i kaledoniske
granitter langs myonitzonen i fronten af det Sve-
conorwegiske Orogen i Syd-Norge er under afslut-
ning. Undersøgelserne har til formål at give en
oversigt over Norges guldforekomster (P. Ihlen).

Der er udført feltarbejde i Vest-Etiopien for at
studere guldforekomster, der er associeret med
den Pan-afrikanske orogenese (P. Ihlen i samar-
bejde med udenlandske kolleger).

7. Oceanbundsgeologi og kontinentopbrydning
Forskningsfeltet omfatter undersøgelser af udvik-
lingen af kontinentale rande frem til dannelsen af
oceanbundsskorpe. Denne udvikling strækker sig
fra den initiale opsprækning af kontinenter og
dannelse af riftdale over den begyndende drift af
de opsplittede kontinentale skorpedele og frem til
dannelsen af oceanbundsskorpe.

Forskningsprojekter:
1. Udviklingen af det kapverdiske hot spot. Un-
dersøgelsen af vulkanske bjergarter fra de yngste
dele af Kap Verde øerne er fortsat. En egentlig
kortlægning er indledt i 1996. Kap Verde Øerne
er manifestationen af et næsten stationært hot
spot med en meget lille magma-produktion. På
disse øer kan ekstreme fraktioneringsprocesser,
under små grader af opsmeltning i kappen, stude-
res. Projektet fokuserer på undersøgelser af
U/Th-systemet i vulkanske bjergarter, hvor subre-
cente ændringer i forholdet mellem U og Th i
kappen eller magmaet kan detekteres (P. M.
Holm og T. Kokfelt i samarbejde med danske og
udenlandske kolleger).

2. Den tertiære magmaprovins i Østgrønland.
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Udviklingen af den opsprækkede kontinentrand i
Østgrønland. Undersøgelsen af magmatiske bjer-
garter i Kangerdlugssuaqområdet er fortsat. Kan-
gerdlugssuaqfjorden ligger over det område, hvor
det nuværende hot spot på Island var beliggende
under den tidlige tertiære opsprækning af konti-
nentet. De vigtigste komponenter ved magmadan-
nelsen fra kontinental skorpe, kontinental litho-
sfærisk kappe og asthenosfæriske kappe søges
identificeret og udviklingen af den magmatiske
aktivitet kortlagt.

Arbejdet med undersøgelsen af Kærven Gab-
broen i Kærven intrusionskomplekset er afsluttet
(P. M. Holm).

Studiet af nefelenitisk-karbonatitiske bjergarter
fra hele den nordatlantiske region er fortsat, og
det er påvist, hvordan disse bjergarter falder langs
en række zoner, der ser ud til at have udviklet sig
til de nuværende oceanske transformforkastnin-
ger. Endvidere er der indsamlet data om de sene-
ste palæogene lavaer i Østgrønland. Feltobservati-
oner kombineres med geokemiske data (K. Bro-
oks i samarbejde med DLC).

Den termotektoniske udvikling af den østgrøn-
landske kontinentrand undersøges med fissions-
spormetoden. Der fokuseres på at opnå viden om
udviklingen knyttet til eksistensen af et særligt
varmt område ved Kangerlussuaq, og dette områ-
des relation til omgivelserne i tid og rum (K. Han-
sen i samarbejde med DLC).

3. Oslofeltet. Den geokemiske udvikling af de
magmatiske bjergarter i den permotriassiske Oslo-
provins undersøges i tid og rum. Formålet er at
forstå den initielle udvikling af kontinental op-
sprækning, som den aborterede opsprækning
langs Oslofjorden er et glimrende eksempel på.
Undersøgelsen kræver præcise aldersdateringer. I
den forbindelse er U/Pb-metoden til datering af
zirkon udviklet (L. E. Pedersen, P. M. Holm og Dr.
L. M. Heaman, Edmonton, Canada).

4. Ilímaussaq kompleksets petrologi. Variatio-
nerne af 87Sr/86Sr isotoperne studeres. Endvidere
foretages en revurdering af kompleksets geokemi
baseret på analyserne af ca. 140 bjergarters ind-
hold af mere end 60 grundstoffer. Analyserne, der
overvejende er baseret på røntgenfluorescensana-
lyse og instrumentel neutronaktiveringsanalyse (J.
Bailey, R. Gwozdz, J. Rose-Hansen og H. Søren-
sen).

5. Bornholm. De basaltiske gangintrusioner på
Bornholm af proterozoisk alder menes relateret
til kontinental opsprækning. De søges karakterise-
ret og relateret til gangintrusioner i det sydlige
Sverige med henblik på at forstå udviklingen af
randzonen af det Baltiske Skjolds SV-del (P. M.
Holm og L. E. Pedersen).

8. Andet
1. Arbejdet med periodiske ornamentale mønstre
fra den 1000 år gamle Store Moskee i Cordoba er
afsluttet, medens studierne af dekagonale quasi-
periodiske mønstre og af farvesymmetrigrupper
fra Alhambra fortsætter (E. Makovicky og P. Fe-
noll Hach-Ali, Univ. Granada).

2. Det arkæologiske og metalurgiske projekt til
karakterisering af kobberlegeringer er fortsat bl.a.
med undersøgelse af metal fra udgravningen af
Corvey Kolsteret (H. Bollingberg). 

Jørn Rønsbo 
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Geologisk Museum har et nært forskningsmæs-
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ket blandt andet giver sig udtryk i en fælles forsk-
ningsplanlægning. Museet arbejder tillige nært
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Frederiksberg, er medlem af Foreningen af Dan-
ske Naturhistoriske Museer og er repræsenteret i
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ling, den vertebratpalæontologiske samling samt
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seets professor uden fast tilknytning til samlinger-
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bekendtgørelse er en af museets hovedopgaver »at
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stillingsmæssig værdi og selv at udbygge samlin-
gerne ved indsamlinger i naturen, køb, bytte og
modtagelse af gaver ......samlingerne skal arkive-

res, registreres......«. Meget af dette arbejde er ikke
umiddelbart synligt, men det kræver store ressour-
cer både arbejdsmæssigt og økonomisk. Et mar-
kant eksempel for året er det omfattende kurate-
ringsarbejde, som er påbegyndt efter hjembringel-
sen fra Stockholm af de nu monografisk beskrev-
ne (v. Professor E. Jarvik) og internationalt set
helt unikke samlinger af verdens ældste tetrapod,
Ichthyostega (den »Firbenede Fisk«), fra Ø-Grøn-
lands Øvre Devon. Det skal også nævnes, at Geolo-
gisk Museum i 1996 med finansiel støtte fra Det
naturvidenskabelige Fakultet har gennemført en
elektronisk registrering af størstedelen af mine-
ralsamlingen.

Museet har i årets løb haft en betydelig tilvækst
af videnskabeligt materiale. Dette er modtaget
som gaver eller i bytte fra privatpersoner eller in-
stitutioner, ved køb eller gennem medarbejderes
egne indsamlinger. 49 danekræ – alle fossiler – er i
1996 blevet indregistreret på museet.

Udstillinger m.v.:
Der henvises til årbogens afsnit om informations-
virksomhed.

Forskningsvirksomhed:
Udviklingen af den kontinentale jordskorpe i det
nordatlantiske og baltiske område

1. Geokemiske, strukturelle og metamorfe stu-
dier af de processer som førte til dannelse og sta-
bilisering af det prækambriske nordatlantiske kra-
ton, samt korrelation af kratonets tektonostrati-
grafiske enheder mellem Labrador, Grønland og
Baltiske Skjold. Studierne indgår i Dansk Litho-
sfærecenters (DLC) Nagssugtoqide-projekt. Felt-
arbejde er udført i V og Ø-Grønland under DLC’s
logistiske ramme (D. Bridgwater, M. T. Rosing og
L. Løfqvist. Samarbejdspartnere: DLC, GEUS,
Geol. Surv. Canada, Russ. Vidensk. Selsk., Skt. Pe-
tersborg, Univ. of California, Univ. of Colorado,
Australian National Univ., École Normale Supéri-
eure de Lyon, Univ. de Rennes).

2. Udvikling af geokemiske modeller for veksel-
virkningen mellem vandige opløsninger og mine-
ralselskaber i de 3800 mio. år gamle Isua su-
prakrustaler (M. Rosing. Samarbejdspartnere: N.
M. Rose, Quest Geoscience, M. Ohtake, Tohoku
Univ., Japan, Nunaoil A/S, Nuuk, A. P. Nutman,
Australian National Univ. og G. Gruau, Univ. de
Rennes).

3. Sen-arkæisk alkalin magmatisme i Skjoldun-
gen området, SØ-Grønland. – Studier af magma-
ernes dannelse, udvikling og vekselvirkning med
sidestenen, specielt udveksling af volatiler og var-
me. Studierne omfatter geokemiske, høj T – høj P
eksperimentelle og petrologiske metoder (M. T.
Rosing, H. S. Thomsen. Samarbejdspartnere: C. E.
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Lesher, UC-Davis, J. Touret, Vrieje Univ. Amster-
dam, og Paul Sylvester, Australian National Univ.).
4. Den termale udvikling under erosion og hæv-
ning af det Nagssugtoqidiske orogen i V-Grønland
belyst ved Ar-Ar datering af mafiske gange (D.
Bridgwater og B. Willigers. Samarbejdspartnere: J.
Vijbrans, Vrieje Univ. Amsterdam).

Den mineralogiske samling
1. Undersøgelser af enkeltmineraler og mineral-
parageneser fra alkaline komplekser og disses peg-
matiter og hydrotermale årer, specielt i S og SV-
Grønland, men tillige i Rusland, Namibia og Mala-
wi. Primærformålet er at bidrage til kendskabet til
mineralogien af alkaline pegmatiter og hydroter-
male årer i særdeleshed og til den systematiske mi-
neralogi i almindelighed med forbedrede karakte-
ristikker af kendte species og beskrivelser af nye
species; endvidere at bidrage til Grønlands topo-
grafiske mineralogi. Undersøgelser (O. V. Peter-
sen i samarbejde med andre) har været gennem-
ført bl.a. på a) rød-brun Th-holdig fluorit fra Ivig-
tut (H. Pauly), b) calcio-ancylit-(Ce) fra Ilímaus-
saq, Narssârssuk og Rusland (I. V. Pekov, Moskva
og A. V. Voloshin, Apatity), c) epididymit fra bl.a.
Ilímaussaq (O. Medenbach, Bochum), d) eudialyt
fra Grønland, Canada og Rusland (O. Johnsen)
og natrophosphat fra Namibia (bl.a. T. Fock-
enberg, Bochum). 

2. Deltagelse i INTAS (International association
for the promotion of cooperation with scientists
from the independant states of the former Sovjet
Union) projekt »The Mineralogy of the Agpaitic
Nepheline Syenites« (O. V. Petersen, H. Sørensen,
GI m.fl.).

3. Mineralogiske undersøgelser af Gardiner
komplekset i Ø-Grønland. – Bearbejdning af ny-
indsamlet materiale er indledt (O. Johnsen, J. D.
Grice, Canadian Museum of Nature (CMN), Ot-
tawa). Elektronmikroskopiske undersøgelser og
Rietveld analyser af lamprophyllit polytyper fra
Gardiner (O. Johnsen). Undersøgelser af polyso-
matiske defekter og mikrostrukturer hos titanhol-
dig clinohumit fra Gardiner (O. Johnsen). Under-
søgelser af optisk stimuleret luminiscens m.v. hos
feldspater (N. Poolton og L. Bøtter-Jensen, begge
Risø, O. Johnsen).

4. Krystalkemiske undersøgelser af eudialyt-
gruppens mineraler, herunder énkrystal struktur
analyser af prøver fra grønlandske og canadiske
forekomster. Et eudialytmineral fra Kangerdlugs-
suaq intrusionen, Ø-Grønland, er anerkendt som
nyt mineral med navnet kentbrooksit (O. John-
sen, R. A. Gault og J. D. Grice, begge CMN). Opti-
ske undersøgelser af udvalgte eudialyter (O. John-
sen, O. V. Petersen).

5. Undersøgelser af Rønnegranittens kvarts, der

er kendetegnet ved ejendommelige rækker af små
inklusioner af ilmenit. Nye måleresultater er un-
der databehandling (H. Micheelsen). Elektronmi-
krosonde og Secondary Ion Mass Spectrometry
(SIMS) undersøgelser af mineraler fra Kvanefjeld
og Nákâlâk i límaussaq komplekset, bl.a. gmelinit,
fersmit og Be-holdige mineraler (H. Micheelsen,
O. V. Petersen). I relation hertil bestemmelse af
usikkerhedsfaktoren på ionsondens Be-bestem-
melser (H. Micheelsen).

Den petrografiske samling

Kontinentopbrydning og dannelse af oceanisk
skorpe
Udviklingen strækker sig fra den initiale op-
sprækning af kontinentet og dannelse af riftdale
med sedimentære bassiner over den begyndende
drift af de opsplittede skorpedele og frem til dan-
nelsen af oceanskorpen. Dele af udviklingen er
sket under kraftig vulkansk aktivitet.

1. Basaltiske dyke- og sill-komplekser i Jameson
Land i Ø-Grønland undersøges petrografisk og
kemisk med henblik på at fastslå disse intrusivers
relation til de ø-grønlandske plateaubasalter og til
de store dybtliggende sill-komplekser, der er
påvist seismisk i Jameson Land bassinet. Daterin-
ger synes at vise, at intrusiverne er ca. 3-4 mill. år
yngre end plateaubasalterne (N. Hald, C. Tegner,
DLC).

2. En geokemisk undersøgelse af radiogene iso-
toper og sjældne jordarter i tertiære basaltiske dy-
kes fra Færøerne gennemføres for bl.a. at kunne
vurdere sammensætningen af kildeområderne i
Jordens kappe (N. Hald, P. M. Holm, GI, og R.
Waagstein, GEUS).

3. Hidtil næsten uudforskede dele af det ø-grøn-
landske basaltplateau mellem Kangerlussuaq og
Scoresby Sund undersøges ved en kombination af
multimodel fotogrammetrisk analyse og kemisk
analyse af lavaprofiler. Blandt resultaterne kan
nævnes fundet af midt-Miocæn vulkanisme (A. K.
Pedersen i samarbejde med forskere fra DLC,
GEUS, GI og Stanford Univ.).

4. Et Ar/Ar dateringsprogram på udvalgte tert-
iære vulkanske bjergarter fra Disko og Nuussuaq
er afsluttet. Der er påvist en plateaubasaltisk ud-
brudsfase i både Paleocæn og Eocæn samt tilste-
deværelsen af magmatisk aktivitet i både sen Eo-
cæn og Oligocæn (A. K. Pedersen, M. Storey,
DLC, L. M. Larsen, GEUS, samt R. A. Duncan,
Oregon).

5. Der er gennemført et studie af udbredelsen
af olieimprægnation i tertiære vulkanske bjergar-
ter i V-Grønland samt af tertiære syn-vulkanske
søbassiner i samme område. Der er påvist tilstede-
værelsen af forskellige kildebjergarter, som har gi-
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vet ophav til mindst 5 forskellige typer olie (A. K.
Pedersen, F. G. Christiansen, J. Bojesen-Koefoed
og L. M. Larsen, GEUS, samt G. K. Pedersen, GI).

Lithosfærens geologi belyst ved kappexenolit-
studier
Studier af indeslutninger af højtryksbjergarter fra
Jordens kappe bragt op til jordoverfladen i intru-
sioner af magmabjergarten kimberlit giver viden
om lithosfærens opbygning og sammensætning.

1. Studier af kappexenolitter samt af granat- og
chromit-koncentrater fra kimberlitter i tre udvalg-
te områder fra arkæiske og proterozoiske krato-
ner i V-Grønland. Undersøgelsen omfatter kemi-
ske analyser af bjergarter og mineraler samt pro-
ton- og elektronmikrosonde- samt laser-ICPMS-
analyser af mineraler. Formålet er at rekonstruere
de stratigrafiske lagsøjler ned til 200 km’s dybde
samt at klarlægge hvilke processer, der indgår i
lithosfærens udvikling. Undersøgelsen er også re-
levant i forbindelse med efterforskningen af kim-
berlitternes diamantpotentiale (D. Garrit i samar-
bejde med W. L. Griffin og S. Y. O’Reilly, Macqua-
rie Univ., Australien, L. M. Larsen, GEUS, M.
Thirlwall, Royal Holloway and Bedford Univ., H.
Downes, Univ. of London, og I. Horn, Memorial
Univ., St. Johns, Newfoundland).

Den dynamisk-geologiske samling:
1. De geologihistoriske studier vedrørende mine-
ralogen K. L. Giesecke (1761 – 1833) er fortsat,
dels på Rigsarkivet i København dels på bibliote-
ker i Dublin. På Rigsarkivet undersøgtes et manu-
skript, »Beilagen«, der handler om færøske mine-
ralforekomster og deres udnyttelse. Det kan være
del af den nu forsvundne indberetning fra Gi-
eseckes undersøgelser i 1805 (G. Jørgensen).

Den stratigrafisk-phytopalæontologiske samling:
1. Studier af fossile koraller, især revkoraller fra
svenske Kridt-aflejringer og danske faunaer af ko-
raller fra Yngre Kridt og Tertiær (S. Floris).

2. Senkvartære klimaændringer i det nordatlan-
tiske område. – Sammenhængen mellem dannel-
sen og afsmeltningen af de store arktiske iskapper
på den ene side og de voldsomme og abrupte glo-
bale klimasvingninger før, under og efter den sid-
ste istid på den anden side belyses ved sedimento-
logisk-palæontologisk analyse af marine, fluviatile
og glacigene lagserier i Ø-Grønland og N-Rus-
land. Arbejdet er et samarbejde mellem en lang
række danske og udenlandske forskere indenfor
projekterne CATLINA (Climate transitions of the
last interglacial-glacial-interglacial cycle in the
North Atlantic region) og QUEEN (Quaternary
of the Eurasian North) (S. Funder, L. Hansen).

3. Den sen pleistocæne/holocæne sedimentære

udvikling på Jameson Land, Ø-Grønland. – Et stu-
die af sedimentation styret af klima- og havniveau-
ændringer. Arbejdet baseres på feltarbejde på Ja-
meson Land samt tolkning af flyfotos. Formålet er
at opstille en detaljeret sedimentologisk historie
for perioden under og efter det sidste glaciale
maximum baseret på både morfologi og sedimen-
tologi (L. Hansen).

4. Tolkning af seismiske data fra den s-grøn-
landske kontinentalsokkel og tilstødende dybhav.
– De seismiske profiler, der blev optaget som for-
beredelse til et »Ocean Drilling Project« (ODP)
ud for SØ-Grønland, fortæller om, hvorledes sok-
len er dannet gennem tilførsel af materiale, som
indlandsisen i perioder gennem mere end 7 mill.
år afhøvlede på landoverfladen og den indre shelf
og dumpede ved sokkel-kanten, hvor det blev om-
lejret af turbidit- og dybhavsstrømme (L. Clau-
sen).

5. Det sentertiære klima og miljø i Arktis. – Ar-
bejdet med de store indsamlinger fra Kap Køben-
havn Formationen i Peary Land er ved at være slut
og en monografi er indsendt til trykning (S. Fun-
der, L. Símonarson, Reykjavik Univ. og K. S. Peter-
sen, GEUS).

Den invertebratpalæontologiske samling
1. Øvre Kridt belemniter fra den nordlige hemi-
sfære: Taxonomi, stratigrafi, palæobiogeografi og
fylogeni. – To arbejder er blevet publiceret: 1) En
afhandling om forekomsten af Praeactinocamax ple-
nus fra Øvre Cenomanien aflejringer ved les Lat-
tes i SØ-Frankrig. Denne lokalitet ligger i Tethys
Regionen, og P. plenus sydgrænse er derved rykket
knap 600 km mod syd. Forekomsten forklares ved
et signifikant fald af havtemperaturen, den såkald-
te »Plenus Cold Event«, samt udviklingen af
lavtvands habitater. 2) En oversigtsartikel om Øvre
Campanien og Maastrichtien belemnit biostrati-
grafi i Europa. Det vises, at Belemnella zonerne i
Nedre Maastrichtien er af meget kort varighed og
varierer mellem 0.12 og 0.60 millioner år. Det vi-
ses desuden, at basis af den basale Nedre Maa-
strichtien Belemnella lanceolata Zone er diakron,
mens basis af Belemnella kazimiroviensis Zonen, som
er af Øvre Maastrichtien alder, er meget diakron i
Europa. Endvidere er et arbejde med titlen »The
Late Cretaceous belemnite family Belemnitelli-
dae: Taxonomy and evolutionary history« afslut-
tet. Det samme gælder et arbejde om Belemnitella
hoeferi, en lidet kendt, men gyldig art fra Øvre
Campanien i Østrig. Denne art forekommer sand-
synligvis også ved Chartreuse i SØ-Frankrig. De to
lokaliteter ligger begge i Tethys Regionen og viser,
at slægten Belemnitella invaderede denne region i
Øvre Campanien (W. K. Christensen, delvis i sam-
arbejde med andre).
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2. Øvre Kridt i den Fennoskandiske Randzone
og tilgrænsende områder: Litho-, bio- og krono-
stratigrafi. – En monografi om ammonitterne fra
Santonien-Maastrichtien i Skåne, udarbejdet i
samarbejde med W. K. Kennedy, Oxford, er fortsat
under trykning (W. K. Christensen).

3. »Glauconie de Lonxée«. – En undersøgelse af
denne bilgiske aflejring fra Coniacien?- Santonien
er blevet publiceret ( W. K. Christensen i samar-
bejde med andre).

Studier af Ældre Palæozoikum (den ældre del af
Jordens »oldtid«)
Fossiler, evolution, biostratigrafi, taxonomi, diver-
sitet, samt iltbegrænsede sedimenters geokemi og
palæoøkologi.

1. I forbindelse med projektet vedrørende
biostratigrafi, taxonomi og evolution af palæozoi-
ske organismer er der foretaget afsluttende under-
søgelser af hurtig evolution samt af diversitet og
taxonomi inden for tidligt silure monograptider
(enkeltradede former tilhørende den uddøde dy-
regruppe graptoliter) fra Bornholm og Ural. Op-
blomstringen skete efter en masseuddøen under
en istidsperiode på overgangen Ordovicium-Silur
(M. Bjerreskov, T. Koren, St. Petersborg).

2. Bearbejdningen af to sammenfattende artik-
ler om alunskifermiljøet (Kambrium-Ordovicium)
i Skandinavien er videreført. I artiklerne skitseres
en ny aflejringsmodel for alunskiferen, en havni-
veaukurve er rekonstrueret og ændringer i bio- og
kemofacies diskuteres (A. T. Nielsen, N. H.
Schovsbo, B. Buchart, GI).

3. Agnostider fra Horn Valley Siltstenen, Amad-
eus Bassinet, Australien, er under beskrivelse. Re-
gistrering og bestemmelse af det øvrige fossilmate-
riale fra samme enhed er videreført i lille skala (A.
T. Nielsen, J. Laurie, Canberra).

4. Projektet »Integreret geokemisk og pa-
læoøkologisk undersøgelse af fossile iltbegrænse-
de sedimentære miljøer« analyserer sporelement-
sammensætningen af borekernemateriale fra den
mellem kambriske til nedre ordoviciske Alunski-
fer Formation i Skandinavien. Hovedsigtet er at
undersøge bundvandets iltindhold på aflejrings-
tidspunktet. Denne vigtige parameter var nært
knyttet til oceanografiske forhold og havnivea-
uændringer. Resultaterne viser, at berigelsesgra-
den af vanadium og nikkel følger ændringer i den
fossile faunas sammensætning (N. H. Schovsbo).

Den vertebratpalæontologiske Samling:
Forskningen omkring uddøde hvirveldyr omfatter
makroskopiske analyser af fossilers morfologi
samt ultrastrukturelle og histo-kemiske under-
søgelser af fossile organogene væv. Udført i sam-
menligning med kendte levende organismer dan-

ner undersøgelserne baggrund for øget indsigt i
de uddøde arter, deres slægtskabsmæssige relatio-
ner og deres palæobiologi. Organismerne ændrer
sig gennem tiden i vekselvirkning med den geolo-
giske udvikling, og arternes form og funktion gi-
ver indikationer om palæomiljøernes fysiske egen-
skaber.

1. Fortsatte undersøgelser af palæozoiske og
mesozoiske fisks morfologi og histologi danner
baggrund for tolkninger af dyrenes (elasmobran-
chers, actinopterygiers og coelacanthiders) fylo-
geni. Studierne giver i kombination med geolo-
gisk forskning indikationer for klimamæssige og
økologiske ændringer omkring Perm/Trias
grænsen i Ø-Grønland (S. E. Bendix-Almgreen).

2. Bearbejdningen af historisk materiale (skrift-
lige kilder såvel som fossilsamlinger) vedrørende
typelokaliteten for Ø-Grønlands marine Øvre
Perm er færdiggjort. Lagfølgen er revideret i over-
ensstemmelse med de nu erkendte formationer,
som samlet udgør Foldvik Creek Gruppen (S. E.
Bendix-Almgreen).

3. Der er udført supplerende undersøgelser til
belysning af fossile og recente biogene apatiter.
Herunder er foretaget en serie eksperimenter
med ny præparationsmetodik i form af plasma-for-
askning, der viser lovende resultater for ultra-
strukturelle studier (S. E. Bendix-Almgreen og B.
S. Bang).

4. Museologiske studier over de ældste dele af
Geologisk Museums samlinger af fossiler og de hi-
storiske personer knyttet til disse museumsstykker
er videreført (S. E. Bendix-Almgreen).

5. Komparative kranialanatomiske studier er fo-
retaget på fossile og nulevende hvaler og sæler
med henblik på tolkningen af et lille (ukomplet)
kranium af en tandhval fra seneste Oligocæn i
Nordjylland (Salling). Under hvalernes evolution
fra Eocæn til nu skete anatomiske, fysiologiske og
psykologiske tilpasninger fra et fuldt terrestrisk til
et fuldt akvatisk liv. Det oligocæne kranium giver
særlig basis for studiet af adaptationen af »næsen«
og lugtesansen, hvis fylogenetiske evolution er li-
det udforsket. Det fossile kranium repræsenterer
et »missing link«, svarende til en lugtesans af styr-
ke cirka som menneskets. Forbeningsgrad og pro-
portioner af det fossile kranium angiver, at det
ikke er udvokset. Den juvenile tilstand har forårsa-
get undersøgelser af den ontogenetiske evolution
af hvalers nasalregion (E. Hoch).

Skolesamlingen
1. Registrering og tolkning af kvartære dannelser i
den centrale Oslofjord på baggrund af de seismi-
ske og magnetiske data indsamlet under Oslo-
fjords Skagerakprojektet (OSKAP) er videreført i
samarbejde med lektor Rolf Sørensen, Norges
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Landbruks Høgskole i Ås, med henblik på en klar-
lægning af den senglaciale isafsmeltning i den
centrale Oslofjord (E. S. Jensen).

2. Et manuskript »The Jeløya Formation – a new
formation of Carboniferous age from the Oslo
Rift.« er under færdigbearbejdelse (E. S. Jensen,
H. P. B. Hansen).

Redaktionsvirksomhed:
B. S. Bang er geologisk regionalredaktør for Dan-
mark for »Art and Archaeology Technical Ab-
stracts« (AATA). D. Bridgwater er i redaktionsko-
miteen for Precambrian Research. W. K. Christen-
sen er redaktør af Bulletin of the Geological Soci-
ety of Denmark. S. Funder er fagredaktør for Med-
delelser om Grønland, Geoscience. A. K. Peder-
sen er medlem af redaktionskomiteen for Bulletin
of the Geological Society of Denmark. O. V. Peter-
sen er Fachliche Berater for Mineralien Welt,
Bode Verlag GmbH, Haltern, Tyskland.

Rejser og gæsteforelæsninger:
B. S. Bang har deltaget i International Institute of
Conservation Kongres i København.

S. E. Bendix-Almgreen har efter indbydelse gæ-
steforelæst ved Institutionen för Kulturvård (Gö-
teborgs Universitet). Han har sammen med B. S.
Bang har gæstet Naturhistoriska Riksmuseet i
Stockholm og arbejdede her med museale såvel
som forskningsmæssige opgaver.

D. Bridgwater har deltaget i et ECSOOT møde i
Ottawa, i et Metamorphic Studies Group symposi-
um i Skotland, i Svekalpko (EUROPROBE) møde
i Lammi i Finland, samt i et styrelsesmøde i
NORDSIM i Stockholm. Han har desuden udført
feltarbejde i Rusland i samarbejde med det Russi-
ske Videnskabelige Akademi, i Ø-Grønland under
DLC samt i Skotland. D. Bridgwater og M. T. Ro-
sing har besøgt det geologiske museum i Bonn i
forbindelse med gennemførelsen af et INTAS
samarbejde mellem Danmark, Tyskland og Rus-
land.

W. K. Christensen deltog i Fifth International
Cretaceous Symposium i Freiberg, Tyskland, hvor
han holdt foredrag. Han deltog med inviteret fo-
redrag i symposiet »Colloque la Craie, Objet géo-
logique, réservoir, matériau et paysage« i Arras i
Frankrig.

Svend Funder har med foredrag deltaget i føl-
gende symposier og møder: »PECHORA«, Syktyv-
kar, Komi Republikken, SNG, »The Dawn of the
Quaternary« Kerkrade, Holland, Han har des-
uden deltaget i publikationsmøder i Reykjavik,
Longyearbyen (Svalbard) og Oslo samt i Catlina-
workshop, Brorfelde. Han har efter invitation
holdt foredrag i Det Kongelige Geografiske Sel-
skab.

D. Garrit har opholdt sig ved Royal Holloway
and Bedford New College i London for at udføre
mineral- og bjergartsanalyser og har besøgt Me-
morial University i St. Johns på Newfoundland for
at udføre yderligere mineralanalyser. Hun har del-
taget i den 6. Goldschmidt Konference i Heidel-
berg og har endelig, som led i sit Ph.D.-studium,
deltaget i et forskerkursus kombineret med en
ekskursion til øen Rum i Skotland for at studere
bl.a. ultramafiske bjergarter.

L. Hansen har været på et 3 måneders studieop-
hold på Svalbard og udført feltarbejde på Jameson
Land, Ø-Grønland. Hun har endvidere deltaget
med posters og abstracts i Quaternary Research
Associations annual discussion meeting i Edin-
burgh, i European Union of Geosciences møde i
Strasbourg samt i International Association of Se-
dimentologists 16th regional European meeting i
Aix-les-Bains. I forbindelse med sidstnævnte del-
tog hun i en ekskursion til SØ-Frankrig.

E. Hoch har forestået en international work-
shop, Studies in Vertebrate Palaeontology, afholdt
på Geologisk Museum. Hun har desuden deltaget
i kollokviet: »Marine Geosciences 2000« i Kiel. Fra
et kort studieophold i Paris har hun sammen med
A. V. Kristoffersen besøgt Lyon med henblik på
drøftelse af et nyt forskningsprojekt. Hun har be-
søgt museer og geologiske forekomster i og om-
kring Wien og Budapest, og har udført feltarbejde
i V-Grønland. Endelig har hun deltaget med fore-
drag i kongressen »Secondary Adaptation to Life
in Water« i Poitiers, Frankrig.

O. Johnsen besøgte i april Canadian Museum of
Nature, Ottawa, i forbindelse med et fællesprojekt
om eudialytgruppens mineralogi. Han har des-
uden deltaget med foredrag i kongressen »Mine-
ralogy & Museums III« i Budapest.

G. Jørgensen har besøgt National Library of Ire-
land, Royal Irish Society og Royal Dublin Society
for at studere mineralogen K. L. Gieseckes stam-
bøger.

A. T. Nielsen har deltaget i arthropod-konferen-
ce på Natural History Museum, London. I maj lede-
de han en ekskursion i Skåne for kolleger fra Est-
land og Rusland. Endelig har han besøgt Australian
Geological Survey Organisation, Canberra.

A. K. Pedersen deltog i februar med foredrag i
kongressen »Tectonic, magmatic and depositional
processes at passive continental margins« i Lon-
don. I juli gennemførte han geologisk feltarbejde
på Disko og Nuussuaq i V-Grønland. I december
deltog han med foredrag i American Geophysical
Unions Fall 1996 meeting i San Francisco.

O. V. Petersen deltog i juni i en mineralogisk
ekskursion til Rumænien. Efterfølgende deltog
han med foredrag i kongressen »Mineralogy &
Museums III« i Budapest. Han var efter indbydelse
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medlem af konferencens »International program-
me and organising committee« og deltog desuden
i Miskolc, Ungarn, i en konference om »The Futu-
re of Mineralogical Museums«. Han opholdt sig
efterfølgende i Wien bl.a. for efter invitation at
holde foredrag for Österreichische Mineralogi-
sche Gesellschaft. Endelig har han besøgt det 42.
årlige Tucson Gem & Mineral Show i Tucson,
USA, og 33. Münchner Mineralientage.

M. T. Rosing har deltaget i »First European
Research Conference on Crustal Fluids«, afholdt
af European Association of Geochemistry og
European Science Foundation i Seefeld, Østrig.
Sammen med Linea Løfqvist har han udført felt-
arbejde i V-Grønland.

N. H. Schovsbo har deltaget i Ocean Drilling
Projekt Leg 166, »The Bahamas Transect«, som
organisk geokemiker. Han har efter invitation
holdt foredrag om alunskiferens aflejringsmiljø på
Lunds Universitet.

Videnskabelige organer m.v.:
B. S. Bang og S. E. Bendix-Almgreen har virket
som externe vejledere for Ph.D.-studerende fra
Göteborgs Universitet (Institutionen för Kultur-
vård).

D. Bridgwater, N. Hald, A. K. Pedersen og M.
Rosing er Research Fellows ved DLC.

W. K. Christensen er Voting Member af Su-
bcommission on Cretaceous Stratigraphy, dansk
repræsentant i International Palaeontological As-
sociation og medlem af den videnskabelige komi-
té for Société Géologique du Nord, Frankrig.

S. Funder er medlem af styrekomiteen for
Forskningsrådets AMS-følgegruppe (accelerator-
massespektrometer) og af den danske Nationalko-
mite for INQUA (International Quaternary Asso-
ciation) samt, indtil marts, af rådgivningsgruppen
for Nordisk Laboratorium for Luminescens-date-
ring, Aarhus Universitet, og indtil november, af
Nationalkomiteen for Geologi. Desuden er han
medlem af styringskomiteerne for forskningspro-
jekterne QUEEN (Quaternary of the Eurasian
North) og CATLINA (Climate transitions of the
last interglacial-glacial-interglacial cycle in the
North Atlantic region).

O. Johnsen er medlem af IMA’s international
Mineralogical associations kommission for nye mi-
neraler og mineralnavne. Han er tillige national
repræsentant og »voting delegate« i IMA.

A. T. Nielsen er Corresponding Member af Sub-
kommissionen for ordovicisk stratigrafi.

A. K. Pedersen er dansk repræsentant i IAVCEI
(International Association of Volcanology and
Chemistry of the Earth’s Interior) og medlem af
den danske nationalkomite under IUGG (Den in-
ternationale Union for Geodæsi og Geofysik).

Ole V. Petersen er dansk medlem af IMA’s Com-
mission on Museums.

M. T. Rosing er næstformand i bestyrelsen for
Arktisk Institut. Han sidder i følgegruppen for
Kangerlussuaq International Science Support, og
er fra november museets repræsentant i National-
komiteen for Geologi.

Kollegiale organer m.v.:
S. E. Bendix-Almgreen er medlem af Statens Mu-
seumsnævns Naturhistoriske Referencegruppe.

W. K. Christensen er medlem af bestyrelsen for
Dansk Geologisk Forening. 

S. Funder er medlem af Geologisk Museums be-
styrelse og vicebestyrer samt medlem af museets
og Geologisk Instituts fælles Forsknings- og Ph.D.-
udvalg.

N. Hald er bestyrer af Geologisk Museum. Han
er formand for Geologisk Museums Støttefond,
medlem af Statens Museumsnævn som repræsen-
tant for de naturvidenskabelige centralmuseer og
formand for nævnets naturhistoriske reference-
gruppe. Desuden er han museets repræsentant i
Museumsrådet for København og Frederiksberg

E. S. Jensen er medlem af fakultetets informati-
onsudvalg. Han er endvidere medlem af Studie-
skolens styrelse, af Universitetsbogladens repræ-
sentantskab samt formand for videnskabsbutik-
kens bestyrelse.

E. Kristiansen er medlem af bestyrelsen for
Dansk Geologisk Forening.

A. K. Pedersen er medlem af Geologisk Instituts
og Geologisk Museums fælles forsknings- og
Ph.D.-udvalg. Han er medlem af bestyrelsen af
Dansk-Islandsk Fond, udpeget af konsistorium.

M. Rosing er medlem af Geologisk Museums
bestyrelse og tillidsmandssuppleant ved Geologisk
Institut/Geologisk Museum.

Gæsteforskere:
Tatjana Koren, St. Petersborg, opholdt sig i 1
måned ved GM støttet af Carlsbergfondet.

Niels Hald

Stab:
VIP:
Bendix-Almgreen, Svend: Lektor; Bjerreskov, Inge
Merete: Lektor; Bridgwater, David: Professor;
Christensen, Walter Kegel: Docent; Funder, Svend
Visby: Lektor; Garrit, Dorte: Ph.D.-studerende;
Hald, Niels: Lektor; Hansen, Anna Louise Alhed:
Ph.D.-studerende; Hoch, Ella: Lektor; Jensen,
Erik Schou: Lektor; Johnsen, Ole: Lektor; Kristi-
ansen, Erik: Lektor; Nielsen, Arne Thorshøj: Lek-
tor; Pedersen, Asger Ken: Docent; Petersen, Ole
Valdemar: Lektor; Rosing, Minik Thorleif: Lektor;

Det naturvidenskabelige Fakultet724



Schovsbo, Niels Hemmingsen: Ph.D.-studerende;
Willigers, Bartholomens J. A.: Ph.D.-studerende.

TAP:
Bang, Bente Soltau: Konservator; Brantsen, An-
nemarie Kongslev: Erhvervssproglig fuldmægtig;
Bredsdorff, Thomas Hjejle: Teknisk tegner; Chri-
stensen, Jens Christian: Laboratoriebetjent;
Elmgaard, Mona: Konservator; Gottlieb, Inge:
Overassistent; Haarup, Vibeke: Konservator; Hai-
der, Abdallahi: Akademisk medarbejder; Jakob-
sen, Sten Lennart: Konservator; Jankowski, Maria:
Laborant; Kampe, Inge: Tegner; Knudsen, Bent:
Teknisk tegner; Nicolaisen, Ann Lis: Rengørings-
assistent; Nielsen, Dag: Betjent; Olsen, Bent Dit-
lev: Museumsassistent; Skytte, Steen: Konservator;
Steimle, Anne-Mari:  Assistent; Topp, Nina Katha-
rina: Ekspeditionssekretær.

Publikationer:
Bridgwater D., Campell L., Mengel F.C., Marker

M., Scott D.: The Nagssugtoqidian of West
Greenland in the light of comparative studies of
juvenile components in the Paleoproterozoic
Torngat, SE Greenland Nagssugtoqidian and
Lapland Kola »collisional« belts. København
1996, 8-34 s.

–, Scott D.: LAM-ICPMS 2*o0*o7Pb/206Pb ages
from detrital zircons and the provenance of se-
diments in the Lapland – Kola belt. Abstract. i:
Svekalapko. An Europrobe Project, s. 17, Oulu
1996.

–, Mengel F.C., Park G., Tarney J.: Paleoproterozo-
ic calc-alkaline magmatism in the Lewisian. Evi-
dence that the Laxfordian orogeny is a collisio-
nal structure comparable to the contemporane-
ous Torngat- Nagssugtoqidian-Lapland Kola or-
ogens. i: Svekalapko. An Europrobe Project, s.
16, Oulu 1996.

Bøtter-Jensen L., Poolton N.R.j., Johnsen O.: A
search for higher sensitive IRSL active dosime-
ters: A spectroscopic survey. Abstract. The 8th
Luminescence and ISR Dating Conference.
Canberra. 1996.

Christensen W.K.: Palaeobiogeography and migra-
tions of the Late Cretaceous belemnites of the
Northern Hemisphere. i: Colloque la Craie, Ob-
jet géologique, réservoir, matériau et paysage,
Abstract Volume, Université d’Artois, Arras et
Université des Sciences et Technologies de Lil-
le, s. 24, Arras 1996.

–: A review of the Upper Campanian and Maastri-
chtian belemnite biostratigraphy of Europe.
Cretaceous Research 17, s. 751-766, 1996.

–: Upper Campanian and Maastrichtian belemni-
te stratigraphy of Europe: a review. i: Fifth Inter-
national Cretaceous Symposium and Second

Workshop on Inoceramids, Abstract Volume,
Freiberg University of Mining and Technology,
s. 16, Freiberg/Saxony, Germany 1996.

Christiansen F.G., Bojesen-Koefoed J., Dam G.,
Nytoft H., Larsen L.M., Pedersen A.K., Pulvert-
aft T.C.R.: The Marraat oil discovery on Nuussu-
aq, West Greenland: evidence for a latest Creta-
ceous-earliest Tertiary oil prone source rock in
the Labrador Sea – Melville Bay region. Bulletin
of Canadian Petroleum Geology 44, s. 39-54,
1996.

–, Bojesen-Koefoed J., Dam G., Nytoft H., Larsen
L.M., Pedersen A.K., Pulvertaft T.C.R.: The Mar-
raat oil discovery on Nuussuaq, West Green-
land: evidence for a latest Cretaceous-earliest
Tertiary oil prone source rock in the Labrador
Sea – Melville Bay region. Bulletin of Canadian
Petroleum Geology 44, s. 39-54, 1996.

Collins J.S.H., Jakobsen S.L.: A synopsis of the
biostratigraphic distribution of the crab genera
(Crustacea Decapoda) of the Danian (Palaeoce-
ne) of Denmark and Sweden. Bulletin of the
Mizunami Fossil Museum 21, s. 35-46, 1994.

Collins. J.S.H., Jakobsen S.L.: A new crab, Rogue-
us Robustus, from the Middle Palaeocene of
Denmark. Bulletin of the Mizunami Fossil Mu-
seum 22, s. 61-65, 1995.

Dam G., Larsen L.M., Sønderholm M., Pedersen
A.K.: Valley incision in a tectonically active ba-
sin, onshore West Greenland. Abstract. Ameri-
can Association of Petroleum Geologists Annu-
al Convention Annual Meeting, San Diego, s.
A32, 1996.

Funder S., Hansen L.: The Greenland ice sheet – a
model for its culmination and decay during and
after the last glacial maximum. Bulletin of Geo-
logical Society of Denmark 42, s. 137-152, 1995.

–, Bennike O., Böcher J., Petersen K.S., SÏmonar-
son K.S.: Early Pleistocene climate; the arctic di-
mension. i: INQUA – SEQA sumposium Kerkra-
de, volume of abstract. The Geologial Survey of
the Netherlands,, s. 30, 1996.

–, Hansen L.: The Greenland ice sheet – a model
for its culmination and decay during and after
the last glacial maximum. Bulletin of the Geo-
logical Society of Denmark 42, s. 137-152, 1995.

–, Bennike O., Böcher J., Petersen K.S., Símonar-
son L.: Early Pleistocene climate; the arctic di-
mension. INQUA-SEQS symposium Kerkrade,
volume of abstracts. The geological Survey of
the Netherlands: Nuenen. Institutpublikation
1996, 1 s.

Gale A.S., Christensen W.K.: Occurrence of the
belemnite actinocamax plenus in the Cenoma-
nian of SE FRance and its significance. Bulletin
of the Geological Society of Denmark 43, s. 68-
77, Copenhagen 1996.
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–, Christensen W.K.: Occurrence of the belemnite
Actinocamax plenus in the Cenomanian of SE
France and its significance. Bulletin of the Geo-
logical Society of Denmark 43, s. 68-77, 1996.

Garrit D., Griffin W.L., O’Reilly S.Y.: Processes in
Archaean and Proterozoic mantle in west Green-
land. Journal of Conference Abstracts. Sith V.M.
Goldsmith Conference Vol 1, s. 194, 1996.

Gruav G., Rosing M.T., Bridgwater D., Gill R.C.O.:
Resetting of Sm-Nd systematics during meta-
morphism of $0873.7 Ga rocks: implications for
isotopic models of early earth differentiation.
Chemical Geology 133, s. 225-240, 1996.

Hald N.: Early Tertiary lavas and sills on Traill Ø
and Geographical Society Ø, northern East Gre-
enland: petrography and geochemisty. Bulletin
Grønlands Geologiske Undersøgelse 171, s. 29-
43, 1996.

Hansen L.: Sedimentologiske og stratigrafiske un-
dersøgelser af sen pleistocæne marine og glaci-
gene aflejringer ved Fynslev, Østgrønland. Geo-
logisk Tidsskrift 2, s. 15-20, København 1996.

–: Geomorphologicaland sedimentological evolu-
tion of the last glacial maximum in north-
western Jameson Land, East Greenland (ab-
stract). i: International Association of Sedimen-
tologist (IAS)’s 16th regional European mee-
ting, Apr. 24th-26th, Aix-les-Bains, France 1996.

–: Sedimentologiske og stratigrafiske undersøgel-
ser af sen pleistocæne marine og glacigene aflej-
ringer ved Fynselv, Østgrønland. Geologisk
Tidsskrift Hæfte 2, s. 15-20, København 1996.

Hoch E.: Animal Bones from the Umm an-Nar set-
tlement. i: The Island of Umm an-Nar, vol. 2:
Third Millennium Settlement. Jutland Archaeo-
logical Society Publications 22, Karen Frifelt,
Peder Mortensen, Karen Frifelt, Peder Morten-
sen, s. 249-256, 1995.

–: Granial anatomy of a late Oligocene toothed
whale (Cetacea: Odontoceti) from the North
Sea region. i: La réadaptation an milieu aqua-
tique/Secondary adaptation to life in water. Re-
sultés – abstracts. Septembre 9-14, J.-M. Mazin,
P. Vignaud, V. de Buffrénil, s. 14-15, Poitiers
1996.

–: On bird evolution and the first bird cranium di-
scovered in the Mo-clay. DGU Service Report
34, s. 33-34, København 1996.

–: Museerne som arnen for det evolutionære ver-
densbillede. Nordisk Museologi 2, s. 3-20, 1996.

–: Fortidens pattedyr – palæontologisk set. Geolo-
gisk Tidsskrift 1, s. 1-29, 1996.

–: No trade in Russian Fossils. Nature 374, s. 401,
1996.

–: Fra drømmetid til geologiske epoker: opdagel-
sen af jordens evolution. Geologisk Tidsskrift 4,
s. 1-7, 1996.

Johnsen O.: Kentbrooksit – et nyt mineral fra
Grønland. Naturens Verden 10, s. 409-416,
1996.

–: TEM observations and X-ray powder data of
lamprophyllite polytypes from Gardiner Com-
plex, East Greenland. Neues Jahrbuch für Mi-
neralogie, Monatsheft 9, s. 407-417, 1996.

–: Nogle mineraler fra Gardiner komplekset i Øst-
grønland. Naturens Verden 1, s. 1-8, 1996.

Johnson O., Gault R.A.: Compositional variations
in eudialytes. Acta Mineralogica-Petrographica.
Szeged 37, suppl., s. 56, 1996.

–: Nogle mineraler fra Gardiner komplekset i Øst-
grønland. Naturens Verden 1, s. 1-8, 1996.

Jørgensen G.: Charles Lewis Giesecke, Professor of
mineralogy in Dublin: A fascinating character
in the geological history of the Faeroe Islands
and Greenland. Irish Journal of Earth Sciences
15, s. 6, 1996.

–: Charles Lewis Giesecke, Professor of Mineralo-
gy in Dublin: A fascinating character in the geo-
logical history of the Faeroe Islands and Green-
land. Irish Journal of Earth Sciences Vol 15, s.
155-160, Dublin 1996. 

Koren T., Bjerreskov M.: The generative phase
and the first radistion in evolution of the Early
Llandovery monograptids. June 1996. i: Sixth
North American Paleontological convention
abtracts of papers, J. E. Repetski (ed.), s. 217,
Washington D. C. 1996.

–, Bjerreskov M.: The generative phase and the fir-
st radistion in evolution of the Early Llandovery
monograptids. i: Sixth North Merican Paleonto-
logical convention abstracts of papers. The Pa-
leontological Society Special Publication 8, J.E.
Repetski (ed), s. 217, Washington DC 1996.

Larsen E., Demidov I., Funder S., Lyså A.: The last
glacial cycle in the Dvina basin with emphasis
on the last glacial maximum. Abstract. i: Quar-
ternary Environment of the Eurasian North,
1st. Annual Work shop, Strasbourg, Geologi, s.
39, 1996.

–, Demidov I., Funder S., Lyså A.: The last glacial
cycle in the Dvina basin with emphasis on the
last glacial maximum. Quaternary Environment
of the Eurasian North, 1st Annual Workshop,
Strasbourg; European Science Foundation. In-
stitutpublikation 1996, 1 s.

Larsen L.M., Pedersen A.K.: Earliest Tertiary
break-up volcanism in West Greenland: Mg-rich
volcanics from Nuussuaq and Disko. Journal of
Conference Abstracts 1, s. 339, 1996.

–, Pedersen A.K.: Earliest Tertiary break-up volca-
nism in West Greenland: Mg- rich volcanics
from Nuussuaq and Disko. Journal of Conferen-
ce Abstracts 1, s. 349, 1996.

Lyså A., Demidov I., Funder S., Larsen E.: Late
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Pleistocene stratigraphy of the Arkhangelsk re-
gion; preliminary results (abstract). i: Quarter-
nary Environment of the Eurasian North, 1st.
Annual Workshop, Strasbourg, Geologi, s. 39,
1996.

–, Demidov I., Funder S., Larsen E.: Late Pleisto-
cene stratigraphy of the Arkhangelsk region;
preliminary results. Quaternary Environment
of the Eurasian North, 1st Annual Workshop,
Strasbourg. Institutpublikation 1996, 1 s.

Malchus N., Dhondt A.V., Tröger K.-.A., Christen-
sen W.K.: The ’Glauconie de Lonzée’ (?Coniaci-
an-Santonian) near Gembloux (SE Belgium),
part I: Sedimentology, biostratigraphy, palaeo-
ecology and -biogeography. Mitteilungen aus
dem Geologisch-Paläontologischen Institut der
Univ. Hamburg 77, s. 403-422, 1996.

Mengel F., Bridgwater D., Hageskov B.: Southern
Nagssugtoqidian foreland: Tectonic and ther-
mal evolution monitored by the Proterozoic
Kangâmiut dyke swarm. Proterozoic Evolution
in the North Atlantic. COPENA-EXSOOR-
IBTA conf. 1996. Institutpublikation 1996, 
123 s.

–, Bridgwater D., Hageskov B.: Southern Nags-
sugtoqidian foreland: Tectonic and thermal
evolution monitored by the Proterozoic Kan-
gâmiut dyke swarm. Proc. 2nd Workshop Nags-
sugtoqidian Geology. Danish Lithosphere Cen-
ter . Institutpublikation 1996, 86-93 s.

Mengel F.C., Bridgwater D., Hageskov B.: Sou-
thern Nagssugtoqidian foreland. Tectonic and
thermal evolution monitored by the Proterozo-
ic Kangamiut dyke swarm. Columbia 1996, 177-
191 s.

Michelsen O., Christensen W.K., Surlyk F., Thom-
sen E.: Stratigrafisk terminologi i dansksproge-
de artikler. Geologisk Tidsskrift hæfte 2, s. 1-13,
1996.

–, Christensen W.K., Surlyk F., Thomsen E.: Strati-
grafisk terminologi i dansksprogede artikler.
Geologisk Tidsskrift 2, s. 1-13, 1996.

Neuhoff P.S., Watt W.S., Bird D.K., Pedersen A.K.:
Heat flow and structural evolution of a rifted
continental margin: Implications of regional
zeolite zones in the East Greenland Basalt
Plateau. EOS supplement, Transactions Ameri-
can Geophysical Union 77, no 46, s. 827, 1996.

Nielsen A.T.: Iltmangel, sort slam og trilobiter –
en kambrisk cocktail. VARV 1, s. 40, 1996.

–: Iltmangel, sort slam og trilobiter – en kambrisk
cocktail. VARV 1, s. 1996.

Pauly H., Petersen O.V.: Red-brown Th-bearing
fluorite from the cryolite deposit, Ivigtut, South
West Greenland. Neues Jahrbuch für Mineralo-
gie, Monatsheft 11, s. 483-490, 1996.

Pedersen A.K., Larsen L.M., Pedersen G.K.: Filling

and plugging of a marine basin by volcanic
rocks: the Tunoqqu Member of the Lower Ter-
tiary Vaigat Formation on Nuussuaq, Central
West Greenland. Bulletin Grønlands geologiske
Undersøgelse 171, s. 5-28, København 1996.

–, Larsen L.M., Pedersen G.K., Dueholm K.: Fil-
ling and plugging of a marine basin by volcanic
rocks: the Tunoqqu Member of the Lower Ter-
tiary Vaigat Formation on Nuussuaq, Central
West Greenland. Bulletin Grønlands geologiske
Undersøgelse 171, s. 5-28, København 1996.

–: Multi-model fotogrammetrisk analyse som red-
skab i kortlægningen af tertiære vulkanområder
i Øst- og Vestgrønland. Geologisk Tidsskrift 4, s.
30-31, 1996.

–, Lesher C.E., Larsen L.M., Hansen H., Watt S.,
Nielsen T.F.D., Brooks C.K., Tegner C., Ukstins
I., Storey M.: Stratigraphy of the Early Tertiary
East Greenland Flood Basalt province between
latitudes 680 and 700N. Abstract. EOS supple-
ment, Transactions American Geophysical Uni-
on 77, no 46, s. 839, 1996.

–, Larsen L.M., Watt W.S., Neuhoff P., Larsen
H.C.: Syn- and post-volcanic structural develop-
ment at the Early Tertiary plateau basalts of the
Blosseville Kyst, East Greenland. EOS supple-
ment, Transactions American Geophysical Uni-
on 77, no 46, s. 825, 1996.

–, Watt M., Watt W.S., Larsen L.M.: Geology and
structure of Early Tertiary plateau basalts of the
Blosseville Kyst, East Greenland: Preliminary re-
sults from multi-model photogrammetry (ab-
stract). i: Tectonic, magimatic and depositional
processes at passive continental margins, Geo-
logical Society, Norwegian Geological Society
and Norwegian Petroleum Society Meting, Lon-
don, s. 26, 1996.

–, Watt M., Watt W.S., Larsen L.M.: Geology and
structure of Early Tertiary plateau basalts of the
Blosseville Kyst, East Greenalnd: Preliminary re-
sults from multi.model photogrammetry. i: Tec-
tonic, magmatic and depositional processes at
passive continental margins, Geological Society,
Norwegian Geological Society and Norwegian
Petroleum Society meeting, Geological Society,
Norwegian Geological Society and Norwegian
Petroleum Society meeting, s. 26, London 1996.

Petersen O.V.: Encyclopedia of minerals for which
Greenland is the type locality – from historical
specimens to type specimens »sensu stricto«.
Abstract. Acta Mineralogica – Petrographica 37,
suppl., s. 94, Szeged 1996.

–, Gault R.A., Leonardsen E.S.: A-K dominant
nenadkevichite from the Narssârssuk pegmati-
te, South Greenland. Neues Jahrbuch für Mine-
ralogie, Monatsheft 3, s. 103-113, 1996.

–, Gault R.A., Leonardsen E.S.: A K-dominant
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Poolton N.R.J., Bøtter-Jensen L., Johnson O.: On
the relationship between luminescense excitati-
on spectra and feldspar mineralogy. Radiation
Measurements 26, s. 93-101, 1996.

–, Bøtter-Jensen L., Johnsen O.: On the relation-
ship between luminescence excitation spectra
and feldspar mineralogy. Radiation Measure-
ments 26, 1, s. 93-101, 1996. 

Romer R.L., Bridgwater D., .: Geochronologic sig-
nificance of lead lines from old cratons. Chemi-
cal Geology, s. 1996.

Rose N.M., Rosing M.T., Bridgwater D.: The origin
of metacarbonate rocks in the archaean ISAU
supracrustal belt, West Greenland. American
Journal of Science 296, s. 1004-1044, 1996.

Rosing M.T., Rose N.M., Bridgwater D., Thomsen
H.S.: Earliest part of Earth’s stratigraphic re-
cord: a reappraisal of the $087 3700 Isua (Gre-
enland) supracrustal sequence. Geology 24, s.
43-46, 1996.

Storey M., Pedersen A.K., Larsen H.C., Larsen
L.M., Stecher O., Duncan R.A., Tegner C., Carl-
son R.W.: Middle Miocene volcanism in East

Greenland. Abstract. EOS supplement, Transac-
tions American Geophysical Union 77, no 46, s.
823, 1996.

–, Duncan R.A., Larsen H.C., Pedersen A.K., Wa-
agstein R., Larsen L.M., Tegner C., Lesher C.A.:
Impact and rapid flow of the Iceland plume be-
neath Greenland at 61 Ma. EOS supplement,
Transactions American Geophysical Union 77,
no 46, s. 839, 1996.

–, Pedersen A.K., Larsen L.M., Duncan R.A., Lar-
sen H.C.: 40 Ar/39Ar geochronology of Early
Tertiary flood basalts from West Greenland. Ab-
stract. i: Tectonic, magmatic and depositional
processes at passive continental margins, Geo-
logical Society, Norwegian Geological Society
and Norwegian Petroleum Society Meeting,
London, s. 28, 1996.

–, Pedersen A.K., Larsen L.M., Duncan R.A., Lar-
sen H.C.: 40Ar/39Ar geochronology of Early
Tertiary flood basalts from West Greenland. i:
Tectonic, magmatic and depositional processes
at passive continental margins, Geological Soci-
ety, Norwegian Geological Society and Norwe-
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1996.
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Geografisk Institut

Geografisk Institut ved Københavns Universitet er
det eneste institut i landet, der dækker alle tradi-
tionelle geografiske discipliner. Geografisk Insti-
tut opretholder et bredt spektrum af undervis-
nings- og forskningsfelter omfattende geomorfo-
logi, klimatologi, hydrologi og jordbundsgeografi
samt økologisk geografi, landbrugsgeografi, by- og
bebyggelsesgeografi, økonomisk geografi og social
geografi. Dele af faget hviler på et rent naturvi-
denskabeligt, andre på et samfundsvidenskabeligt
grundlag, og dets særlige kvaliteter og samfunds-
mæssige betydning er ikke mindst knyttet til kom-
binationen og integrationen af samfunds- og na-
turvidenskabelig teori og metode. Dette er blevet
specielt tydeligt gennem geografis rolle som mil-
jøfag, hvor især samspillet mellem menneske og
natur er centralt placeret. Det regionale aspekt
spiller en væsentlig rolle i geografien, og en bety-
delig del af instituttets forskning beskæftiger sig
med regionale danske, U-lands- og globale mil-
jøproblemer, og mange kandidater og Ph.D.’er
uddannet ved instituttet finder beskæftigelse på
dette område.

Hovedindsatsområder
Et af geografiens særkender er syntesen af de for-
skellige fagdiscipliner til belysning af regionale
sammenhænge både på lokalt, nationalt og inter-
nationalt niveau. Det moderne fag er også karak-
teriseret ved at lægge stor vægt på eksakte feltob-
servationer, -målinger og -kortlægninger omfat-
tende såvel samfundsmæssige som naturmæssige
parametre.

Geografisk Institut har senest i december 1993
udmeldt en række indsatsområder, der afspejler
den ovennævnte syntese mellem forskellige fagdi-
scipliner. Der er efterfølgende listet fem indsats-
områder, hvoraf de tre førstnævnte er instituttets
hovedindsatsområder.

Økologisk orienterede studier af stof- og energi-
omsætningen i landskabet
Feltet omfatter specielt forskning i klimatologi,
hydrologi og jordbundsgeografi med direkte rela-
tion til landbrugspotentiale og -produktion, i selve
landbrugssystemernes indretning og funktion, og
i landbrugsrelaterede miljøproblemer som f.eks.
jorderosion. Der fokuseres især på Danmark og
Afrika, og emner som næringsstofcirkulation,
vandbalance og arealanvendelse samt samfunds-
mæssige strategier i styringen af disse spiller en
central rolle. I forbindelse med feltstudier i Afrika

har GI anvendt og bidraget til udvikling af tele-
målingsteknik til kortlægning og monitering af
landbrugs- og miljøforhold, og i forbindelse med
forskning såvel i Danmark som i Afrika organise-
res og analyseres data hyppigt i geografiske infor-
mationssystemer (GIS).

Der er til hovedindsatsområdet knyttet et center
»Sahel-Sudan-Environmental Research Initiative«
(SEREIN), finansieret af det strategiske mil-
jøforskningsprogram.

Dynamisk geomorfologi, omfattende sediment-
/stoftransport og landskabsudvikling i litorale,
estuarine, fluviale og eoliske miljøer
Der forskes i transportprocesser og kvantiativ be-
skrivelse af sedimentfluxe samt deres morfodyna-
miske respons. I grundforskningsmæssig sammen-
hæng lægges der vægt på studiet af sandet sedi-
ment i litoralzonen og i det fluviale miljø, mens der
fokuseres på transport og aflejring af kohæsive se-
dimenter i det estuarine miljø herunder specielt
beskrivelse af faldhastigheder og kornstørrelses-
spektre af finkornede partikler og sedimentaggre-
gater. Indsatsområdet omfatter også undersøgelser
af landskabsudviklinger, bl.a. dens relation til kli-
ma- og havspejlsændringer. Studieområderne for-
deler sig over hele landet. Den anvendelsesoriente-
rede forskning er i høj grad relateret til miljø-
spørgsmål, f.eks. transport af kvælstof og fosfor
samt naturpleje. Her kan bl.a. nævnes en stigende
indsats vedrørende studier i estuarine og kystnære
miljøer med hensyn til betydningen af samfunds-
mæssige indgreb i de naturlige processer – »coastal
zone management«. I Vadehavet er forskningsakti-
viteten fortsat betydelig med deltagelse i såvel nati-
onale som internationale forskningsprogrammer.

By- og regionalgeografi (herunder erhvervsgeo-
grafi, bebyggelsesgeografi og fysisk planlægning)
Fagområdet arbejder med regionale og bymæssi-
ge strukturer samt forandringer. Internationalise-
ring, europæisk integration, Østeuropas åbning,
erhvervsmæssig omstrukturering, forandringer af
tilgængelighedsmønstret, samt den teknologiske
udvikling har grundlæggende ændret forudsæt-
ningerne for de geografiske makrostrukturer og
dermed for regionalgeografien. Resultatet er et
stigende samfundsmæssigt behov for forskning,
der analyserer baggrunden for og virkningerne af
investeringer i infrastruktur, kultur og erhvervs-
fremme. Hertil kommer det parallelt voksende be-
hov for socio-økonomiske konsekvensanalyser af
den strategiske planlægnings effekter. Det gælder
især miljø- og storbyproblemer, der analyseres i en
rumlig sammenhæng. Der arbejdes primært med
eksempler fra Europa, men også fra Østasien,
USA samt Vestafrika.
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Arktisk naturgeografi
Forskningen lægger hovedvægt på beskrivelsen af
sammenhæng og vekselvirkning mellem landskab
og klima, i tid og rum, bl.a. med udgangspunkt i
diskussionen om »global climatic change«. Forsk-
ningen foregår i klimatisk følsomme polnære regi-
oner (Grønland: Disko, Ammassalik og Zacken-
berg) samt i Island og Antarktis, men også tidlige-
re arktiske områder (Danmark og Sverige) ind-
drages. Landskabsanalysen omfatter dels under-
søgelser og dateringer af fossile terrænformer for
at indsamle palaeoklimatisk information, dels pro-
cesstudier og monitering af recente elementer.
Arktisk naturgeografisk forskningsgruppes tilgang
er multidisciplinær, og omfatter glaciale, perigla-
ciale, fluviale, lacustrine, estuarine, littorale og
marine sedimenter, former og processer, i udvalg-
te nedbørsområder. Jordbunden opfattes som ma-
gasin og kilde i en biokemisk cyklus, og bestem-
melse af energi- og materialefluxe er vigtige para-
metre i undersøgelserne.

Udviklingsgeografi (økonomisk-geografisk
udvikling i den tredje verden)
Forskningen er baseret på økonomisk- og social-
geografiske teorier i kombination med generelle
socio-økonomiske teorier om udviklingsprocessen
i den tredje verden. Studierne gennemføres på
forskellige geografiske niveauer, fra studier af lo-
kalsamfund (f.eks. landsbyer) over studier af øko-
nomiske sektorer i enkelte lande til studier af
ulandenes position i den internationale arbejds-
deling. I regionalgeografisk sammenhæng fokuse-
rer forskningsindsatsen hovedsageligt på Syd- og
Sydøstasien samt Afrika. Der arbejdes også med
kombinationer af økonomisk- og økologisk-geo-
grafiske tilgange til studier af bæredygtig udvik-
ling i den tredje verden. Forskningsområdet er
især knyttet til dansk og international udviklings-
bistand. 

Forskningsvirksomhed:
Geografisk Instituts forskning præsenteres kortfat-
tet i det følgende sammen med en liste over større
projekter.

Arktisk geomorfologi
Arktisk geomorfologi har udviklet sig til et studi-
um af de recente glaciale og periglaciale processer
og de deraf følgende terrænformer i arktiske
egne. I Grønland er der især arbejdet med hastig-
hed og omfang af erosion, transport og aflejring i
arktiske landskaber. Ved Myrdalsjøkull, Island,
analyseres de processer, sedimenter og terrænfor-
mer, som i dag findes ved en gletscher, navnlig
med henblik på tolkning af danske landskaber.
Den recente permafrost, geomorfologiske spor ef-

ter tidligere permafrost samt arktisk vinderosion
studeres i Skandinavien ud fra observationer af
processer i aktuel udvikling. På Færøerne studeres
landskabsudviklingen, med særligt henblik på Sen
Weichsel og Holocæn.

Projekter:
The arctic landscape: Interactions and feedbacks
among physical geographical and biological pro-
cesses. 

SNF Polarforskningsprogram (O. Humlum, N.
Nielsen. B. Hasholt, B. Holm Jakobsen, B. U. Han-
sen, J. Krüger, H. H Christiansen – Sven Jonasson,
T. R. Christensen, B. Fredskild, M. Rasch, H. Sø-
gaard, T. Friborg, P.v.d. Keur).

Late Weichselian periglacial landscape evoluti-
on (H. H Christiansen).

The arctic landscape: Interactions and feed-
backs among physical geographical and biological
processes. (O. Humlum, N. Nielsen, B. Hasholt,
H. H Christiansen, BH Jakobsen, M. Rasch, P.v.d.
Keur).

Origin and dynamics of rock glaciers; Disko Is-
land, central West Grenland (O. Humlum).

Active layer thermal regime; East- and West
Greenland (O. Humlum).

Weichselian and Holocene landscape evolution
on the Faroe Islands (H. H Christiansen, O. Hum-
lum).

Landskabs-, proces- og klimastudier i glaciale
miljøer i Island (J. Krüger, N. Richardt, N. T.
Knudsen, J. Aber, K. E. Klint, J. van der Meer).

Kyst- og klitmorfologi
I de senere år er forskningsaktiviteten koncentre-
ret dels om kystzonens morfodynamik og kystud-
viklingen i polare områder, dels om spørgsmål
vedr. kystsikring og kystpleje, »coastal zone mana-
gement«. Undersøgelser af materialeomsætnin-
gen i litoralzonen er baseret på udviklingen af ny
feltmetodik og selvregistrerende apparatur. Resul-
taterne har ført til grundlæggende nye erkendel-
ser vedr. strøm-, bølgedynamik og sedimenttrans-
portforhold og interaktionen mellem disse para-
metre og kystens formudvikling. Forskningen in-
den for klitmorfologi har været koncentreret om
kystklitternes dannelse og destruktion og deres
betydning for sedimentomsætningen i litoralzo-
nen.

Projekter:
Interaktionen mellem glaciallandskab og kystud-
vikling i relation til klima- og havspejlsændringer
på Knudshoved Odde, Sydsjælland (J. Krüger, O.
Humlum). 

Kystmorfologiske følger af ændringer i vindkli-
maet (J. Nielsen).

Det naturvidenskabelige Fakultet730



Sedimenttransport og profiludvikling på storm-
flodsdominerede kyster. SNF-rammeprojekt (J.
Nielsen, T. Aagaard, N. Nielsen, B. Greenwood
(Toronto Univ.), C. Christiansen (ÅU), L. Lund
Hansen (ÅU)).

Undersøgelser af holocæne kystudvikling i
Disko Bugt (N. Nielsen og M. Rasch).

Undersøgelser af bundtopografiske og sedi-
mentologiske forhold i Vestdiskos fjorde (N. Niel-
sen, M. Rasch (DPC), J. Desloges (Univ. of Toron-
to), R. Gilbert (Queen’s Univ., Can.) og J. Dale
(Univ. of Regina, Can.).

Studier over den recente og subrecente kystud-
vikling og fjordbundssedimentologi i Vestdiskos
fjordsystemer (N. Nielsen og M. Rasch). – De tre
sidste projekter er delprojekter under The arctic
landscape: Interactions and feedbacks among
physical geographical and biological processes +
Polarforskningsgruppen.

Vadehavets morfologi
Langsigtet forskning primært centreret om den
kystmorfologiske virkning af humane indgreb,
»coastal zone management«. Forskningen er en vi-
dereførelse af undersøgelser foretaget fra 1953-70
for De danske Vade- og Marskundersøgelser.
Forskningen omfatter emner i tilknytning til dige-
bygning, dæmningsanlæg samt landvindings- og
kystbeskyttelsesforanstaltninger. Hovedlokaliteter
er det fremskudte dige ved Højer, låningsvejen til
Mandø, forlandet ved Råhede syd for Ribe, øen
Jordsand samt forstranden på Rømø og højsandet
Koresand.

Projekter:
Nedbrydningen af vadehavsøen Jordsand (M.
Jespersen og E. Rasmussen.

Sedimentation og vegetationsudvikling i slik-
gårdene foran det fremskudte dige (M. Jespersen
og E. Rasmussen).

Udviklingen af Rømøs vestkyst (M. Jespersen og
E. Rasmussen).

Hydrografi og sedimenttransport i estuarine og
fluviale miljøer
Der udføres undersøgelser af transporten af ko-
hæsivt og non-kohæsivt sediment i kystnære estua-
rine miljøer samt i danske og grønlandske vand-
løb. Inden for det estuarine område arbejdes der
bl. a. med kvantitativ og kvalitativ beskrivelse af
flokkuleringsprocessen samt med opstilling af se-
dimentbudgetter for tidevandsområder. I det flu-
viale miljø studeres såvel transport af bundmateri-
ale som af finkornet suspenderet materiale. Tids-
serier af koncentrationen af suspenderet sedi-
ment indsamles og relateres til hydrauliske para-
metre og den vertikale aflejring i floddalen.

Projekter:
INTRMUD. EU-finansieret MAST-III projekt. The
morphological development of intertidal mudflats
(M. Pejrup).

DECO. Finansieret af forskningsrådenes Ru-
mudvalg. Danish Environmental Monitoring of
coastal Waters (M. Pejrup).

Sandvandringer i Ribe Øster Å (J. Bartholdy).
Sediment transport in the Cecina River (J. Bar-
tholdy).

Holocæne, fluviale og estuarine sedimentati-
onsmiljøer i sydvest Jylland (J. Bartholdy).
Undersøgelser af suspenderet transport i Varde
Å’s opland (B. Hasholt).

Undersøgelser af sedimentkoncentration og
kornstørrelse ved Sminge med henblik på vurde-
ring af sedimentation ved oversvømmelse (B. Has-
holt og M. Pejrup).

Analytiske landskabsstudier i Vest- og Østgrøn-
land – SNF rammeprojekt (B. Hasholt, N. Nielsen,
O. Humlum, B. Holm Jakobsen, B. U. Hansen, J.
Krüger, H. H. Christiansen).

Aflejring af finkornede sedimenter i Sild-Rømø
tidevandsområdet (M. Pejrup).

Monitering af sedimenttransport og nærings-
saltbalance i Lister Dybs tidevandsområde (M. Pej-
rup).

Interkalibrering af in-situ målinger af suspende-
ret stof i estuarier (M. Pejrup).

Analyse af årsager til variationer i koncentratio-
nen af suspenderet materiale i Vadehavet (J. Bar-
tholdy og D. Anthony).

Jordbundsgeografi
Disciplinen omfatter pedologi, jordbundskortlæg-
ning og -klassifikation, bonitering, jorderosion
samt jordbundskemi og -fysik til bestemmelse af
vand- og stofomsætning i jordbunden. En stor del
af forskningsarbejdet i de senere år har været cen-
treret om danske jordbundstyper samt anvendelse
af remote sensing ved jordbundskortlægning. Der
arbejdes endvidere med jordbundsprocesser og
geokemiske kredsløb i Arktis, stofomsætning i tro-
piske landbrugsområder samt med jorderosion i
Danmark og i troperne.

Projekter:
Kvalitetsbedømmelse af jordbundsressourcer ved
hjælp af GIS (T. Balstrøm).

Regionale jordbundsstudier i Danmark (T. Bal-
strøm, H. Breuning-Madsen).

Oprettelse af en europæisk-jordbundsdatabase
knyttet til FAO-jordbundskort i skala 1:1.000.000
(H. Breuning-Madsen, R. J. A. Jones).

Jordbundskarakterisering af prøvefelter i EU’s
moniteringsnet for skovsundhed (H. Breuning-
Madsen).
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Opbygning af et økologisk jordbundslaboratori-
um ved universitetet i Legon, Accra, Ghana (H.
Breuning-Madsen, S. Christiansen og H. Jeppe-
sen).

Undersøgelser af rilleerosion i 8-10 erosionstru-
ede områder i Danmark (B. Hasholt).

Undersøgelse af rilledannelse og sediment-
transport ved Foulum og Ødum (B. Hasholt).

Analytiske landskabsstudier i Vest- og Østgrøn-
land – SNF rammeprojekt (B. Holm Jakobsen, B.
Hasholt, N. Nielsen, O. Humlum, B. U. Hansen, J.
Krüger, H. H. Christiansen).

Frozen geochemical barrier: Its dynamics and in-
fluence on substance flux in permafrost landscapes
– (EU-INTAS-PROGRAM) (B. Holm Jakobsen)

– Dannelsen af jernhorisonter i bronzealder-
høje (H. Breuning-Madsen, M. Holst og M.
Rasmussen).

Assistance til etablering af et arealresource-GIS
for Ghana (DANIDA-Rambøll) (Thomas Bal-
strøm, Henrik Breuning-Madsen, Lars Krogh,
Bjarne Holm Jakobsen).

Hydrologi og klimatologi
Forskningen er koncentreret om energi- og vand-
balancestudier i forskellige klimatiske zoner. Der
er lagt vægt på udvikling af metoder til feltmåling
af H2O- og CO2-fluxe. Der arbejdes med udvikling
af remote sensing baserede metoder til bestem-
melse af fluxe bl. a. ved brug af radar data.

I forbindelse med studier af jorderosion under-
søges infiltration og dannelse af overfladeafløb.

Projekter:
HAPEX-Sahel: Atmosfære/vandbalance eksperi-
ment under EU’s miljøprogram (E. Bøgh, H. S.
Andersen, T. Friborg og H. Søgaard).

EFEDA Atmosfære/vandbalance eksperiment i
ørken truede områder i Spanien. EU’s miljøpro-
gram (T. Friborg )

NOPEX Atmosfære/vandbalance eksperiment
nær Uppsala. Nordisk Klimaprogram og Statens
Strategiske Miljøforskningsprogram (P.v.d. Keur
og H. Søgaard)

Analytiske landskabsstudier i Vest- og Østgrøn-
land. SNF rammeprojekt (B. U. Hansen, B. Holm
Jakobsen, B. Hasholt, N. Nielsen, O. Humlum, J.
Krüger, H. H. Christiansen).

Landbrugsgeografi og økologisk geografi
Forskningsfeltets aktuelle aktiviteter er koncentre-
ret om analyser af forskellige typer af globale land-
brugssystemer. Grundlæggende betragtes land-
brugssystemerne ud fra en økologisk synsvinkel.
Der lægges vægt på:

– At analysere de menneskeformidlede stof- og
energistrømme

– at forstå samspillet mellem naturressourcer og
de socio-økonomiske forhold, som produktio-
nen foregår under,

– at klarlægge sammenhænge mellem land-
brugssystemet og kulturlandskabet og

– at analysere de historiske udviklingsaspekter,
herunder stabiliteten af såvel landbrugssystem
som landskab.

Projekter:
Kulturlandskaber i Apulien, Syditalien – studier af
samspil mellem ressourcer og landbrug i et medi-
terrant område (H. Mørch).

Europæisk landbrugsstruktur – studier af pro-
duktionstypers regionale fordeling i EU (H.
Mørch).

Geografi og Videnskabsfilosofi herunder: Er-
kendelsesformer i Geografiundervisningen.

Brandeffekter på dyrkningsjord (S. Christian-
sen og C. Saarnak).

Materialestrømme i det klassiske hedebrug,- af-
rapportering (S. Christiansen).

Materialestrømme i hedebruget, Hjerl Hede (S.
Christiansen).

Fiskeri og fiskeriregulering i Nordatlanten og
ved Færøerne (R. Guttesen).

Færøernes historiske geografi (R. Guttesen).
Landbrugsmæssige og økologiske konsekvenser

ved skovrydning og skovrejsning i Tanzania og
Zambia baseret på digital billedbehandling af sa-
tellitdata (K. Rasmussen, T. Birch-Thomsen).

Landbrugsudvikling og landskabsforandringer
– historisk analyse af socio-økonomiske og bio-fysi-
ske parametres indflydelse på landbrugets areal-
anvendelse (S. P. Kristensen).

Sahel Sudan Environmental Research Initiative.
Center under det strategiske miljøforskningspro-
gram – Bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
i ulande A. Reenberg – (centerleder), S. Bolwig,
B. Fog, L. Krogh, K. Rasmussen, M. Rossing Lund,
H. Søgaard.

Ørkendannelse i det nordlige Burkina Faso (K.
Rasmussen, indgår i SEREIN).

Parthaver i Center for forskning vedrørende
bæredygtigt landbrug i semi-aride dele af Afrika
(SASA/CUF) finansieret igennem »Det strategi-
ske Miljøforskningsprogram«. Forskningssamar-
bejdet koordineres af en bestyrelse med centerle-
delsen placeret på Center for Udviklingsforsk-
ning. »Ændringer i ressourceudnyttelse og overle-
velsesstrategier« (RUC/GIKU/ – v/T. Birch-
Thomsen).

Bygeografi og bebyggelsesgeografi
Fagområdet analyserer kulturlandskabets udvik-
ling, særligt for de bebyggede områders vedkom-
mende. Der arbejdes med urbanisering, med bysy-
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stemteori som omfatter bebyggelsesmønsteret, by-
ernes rumlige fordeling og funktionelle sammen-
hæng, og med bystrukturanalyse, som omfatter
emnerne arealbenyttelse i byer, befolkningsforde-
ling, arbejdspladsfordeling og infrastruktur, bym-
odeller samt bystrukturteori.

Projekter:
Strategisk planlægning i forbindelse med større
byudviklingsprojekter (H. T. Andersen, J. Jør-
gensen).

Globalizing cities: social, economic and political
restructuring (H. T. Andersen, E. Clark, S. Engels-
toft, J. Jørgensen og H. Nørgaard).

By, Samfund og Rum – kortlægning af sammen-
hænge mellem arealegenskaber og strukturel ud-
vikling, bl.a. baseret på BSR databasen (S. Engels-
toft).

Internationalt samarbejde med »Atlas Compa-
ratif des villes de l’Europe« (S. Engelstoft).

Internationalt samarbejde med »Employment
trends related to the use of advanced telecommu-
nications« (S. Engelstoft). 

Urbanisering, økonomisk omstrukturering og
informationsteknologi (J. Jørgensen).

Urban networking as a learning process – støt-
tet af Joint Committee of the Nordic Social Scien-
ce Research Councils (NOS-S) (J. Jørgensen).

Undersøgelse af det nye storbypolitiske paradig-
me: Territorial konkurrenceevne (J. Jørgensen).

EURICUR: EU-samarbejdsprojekt med sigte på
storbydynamik (C. Wichmann Matthiessen).

UNICA: Samarbejdsprojekt om storbyforskning
i bred forstand med deltagelse af repræsentanter
for hovedstadsuniversiteter i EU (C. Wichmann
Matthiessen).

NUREC: EU-samarbejdsprojekt om udvikling af
definitioner og opbygning af database om storby-
er med deltagelse af repræsentanter for universi-
teter og myndigheder i EU (C. Wichmann Mat-
thiessen).

Øresundsregionens udvikling (C. Wichmann
Matthiessen).

COST 332: EU-projekt, der sigter på at udvikle
nye organisationsformer mellem sektorplanlæg-
ning og arealbenyttelsesplanlægning (C. Wich-
mann Matthiessen og Eric Clark). 

Municipal site leasehold-problems and potenti-
als (E. Clark).

Transportation and the built environment – a
domain structure approach (E. Clark).

Globalization of property capital (E. Clark).

International arbejdsdeling, regional udvikling
og geografiens idéhistorie
Forskningen centreres om undersøgelser af udvik-
lingsprocessen internationalt og regionalt med

hensyn til produktionens ressourcemæssige og
økonomisk-sociale vekselvirkning. Der er arbejdet
med Syd-Syd relationerne i den internationale ar-
bejdsdeling, koblingen mellem landbrugs- og in-
dustriudvikling, urbaniseringsprocesser i udvik-
lingslandene samt erhvervsmæssig omstrukture-
ring og lokal velfærd i Europa. Desuden forskes
der i geografiens idéhistorie og videnskabsteoreti-
ske grundlag.

Projekter:
Kritisk realisme og metoder i erhvervsgeografi (F.
Hansen og N. Fold).

Dialektisk materialisme og radikal kulturgeo-
grafi (F. Hansen).

Krise, beskæftigelse og lokal velfærd (F. Han-
sen).

Centrale faktorer i de sydøstasiatiske nyindu-
strialiserede landes udviklingsdynamik (N. Fold).

Regulering af agro-industrielle aktiviteter i ud-
viklingslandene (N. Fold). 

Sustainable urbanisation: socio-economic and
environmental consequences of urbanisation in
the peri-urban area of Accra, Ghana (K. Gough).

Housing the urban poor: A longitudinal study
of self-help housing in Pereira, Colombia (K.
Gough).

Geografi og videnskabsfilosofi (R. Guttesen).

Geografiske informationssystemer og remote
sensing
Forskningen har koncentreret sig om udvikling og
praktisk anvendelse af geografiske informationssy-
stemer (GIS) samt om udvikling af metoder til
kortlægning af arealanvendelse, vegetationspro-
duktion, og klimatologisk-hydrologiske forhold på
basis af satellitdata. Der gennemføres felteksperi-
menter for kalibrering af disse data og udvikles
programmel til analyse af digitale satellitbilleder.

Projekter:
Forbedring af den digitale højdemodel for Dan-
mark (samarbejde med Institut for Planlægning,
DTU og Kort- og Matrikelstyrelsen) (T. Balstrøm). 
Etablering af en analytisk jordprofildatabase for
Danmark (T. Balstrøm, H. Breuning-Madsen).

Overvågning af det åbne land ved hjælp af ERS-
1 SAR og optiske satellitbilleder (B. Fog).

Opbygning af remote sensing forskningsfacilite-
ter ved University of Ghana (H. Jeppesen, L. Møl-
ler-Jensen og M. Schultz Rasmussen).

Udvikling af metoder til satellitbilled-baseret
miljø- og landbrugsovervågning i Senegal (K.
Rasmussen, M. Schultz Rasmussen, J. Grundt-
mann).

Opbygning af naturresurs-moniteringsfacilitet
ved Universitetet i Quagadougou – Danida’s EN-
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RECA/forskningskapacitetsprogram (A. Reen-
berg, B. Fog).

»Brand i tropiske økosystemer – anvendelse af
satellitdata til identifikation og karakterisering af
savannebrande« del af tværfaglig rammeprojekt
(K. Rasmussen, T. T. Nielsen, C. Saarnak).

»Integration af satellitdata i distribuerede hy-
drologiske modeller«. Tværfagligt rammeprojekt
(K. Rasmussen, I. Sandholt, H. Breuning-Madsen,
S. Christiansen). 

Faciliteter:
Geografisk Institut har til huse i den 4-etagers, tre-
fløjede bygning, der kaldes Område V, Øster Vold-
gade 10 (1350, K). 

Under instituttet bestyres Skalling-Laboratoriet
med afdelinger i Esbjerg, Ho og Tønder samt Ser-
milik Stationen ved Ammassalik, Grønland. Ark-
tisk Station på Disko, Grønland, bestyres i fælles-
skab med botanikere, zoologer og geologer. Felt-
stationerne er åbne for andre forskere efter aftale.
Instituttet råder endvidere over motorbåden
»Skallingen«, der har station i Esbjerg.

Geografisk Institut råder over et stort antal
PC’ere, som alle er tilsluttet et lokalnet med eks-
terne forbindelser, og en HP og en Sun arbejdssta-
tion til brug for GIS. Til anlægget hører forskelligt
udstyr til billedbehandling og kartografi. 

Instituttets faciliteter omfatter laboratorier for
jordbunds- og sedimentanalyse, og et forsøgsan-
læg, hvor hydrauliske modelforsøg udføres i stor
skala. 

Biblioteket har status som nationalt centralbibli-
otek for faget og fungerer desuden som informati-
onscenter for offentlighed, institutioner og er-
hvervsliv. Det omfatter ca. 3.300 hyldemeter, rum-
mer ca. 31.000 bibliografiske enheder og har ca.
1150 tidsskrifter i løbende abonnement. Dertil
kommer kortsamling dækkende Danmark, Euro-
pa og udvalgte oversøiske lokaliteter. Den indehol-
der ca. 2 mio. kortblade. Samlingens udlånsafde-
ling rummer ca. 60.000 kortblade, 25.000 flyfotos
og 40.000 lysbilleder. 

Instituttet tilbyder uddannelse til alle akademi-
ske niveauer. Det sidste års produktion omfatter
51 kandidater (cand.scient.) og 3 Ph.D.’er (lic.
scient.). Hertil kommer et antal bachelors. Der
var i 1996 ca. 126 studiestartere.

Instituttet deltager i EF-studieprogrammerne
ERASMUS og SOCRATES. Aktivt samarbejde om-
fatter partnere i Barcelona, Lissabon, Geneve,
Rotterdam, Venezia og Bari.

Udgivervirksomhed:
Større arbejder og artikler, der sigter direkte på et
internationalt publikum, udgives af Det Kongelige
Danske Geografiske Selskab i dettes skriftrækker:

»Geografisk Tidsskrift« (udkommer årligt), »Col-
lected Papers, Denmark« (udkommer i forbindel-
se med Den Internationale Geografiske Unions
kongres hvert 4. år), »Folia Geographica Danica«,
»Kulturgeografiske Skrifter« og »Atlas over Dan-
mark« (de tre sidstnævnte udkommer lejligheds-
vis).

Serien »Meddelelser fra Skalling-Laboratoriet«
udgives lejlighedsvis af instituttet. 

Instituttet udgiver desuden i serien »Geographi-
ca Hafniensia« Ph.D.-afhandlinger, symposie- og
forskningsrapporter, samt undervisningsmateria-
le. 

Forskerudveksling og symposier:
Geografisk Institut har i 1996 haft følgende gæste-
forskere tilknyttet i over 1 måned: Barbara Verlic
Christensen, Denis Troufleau, Kirill Petrov.

Instituttets medarbejdere har deltaget med
præsentation af papers ved mere end 50 symposi-
er, kongresser el. lign., og har desuden været invi-
teret som gæsteforelæsere ved mange andre uni-
versiteter.

Rådgivning:
Instituttets forskere deltager som videnskabelige
rådgivere i en lang række kommissioner og ud-
valg, herunder som ministerudpeget repræsen-
tant i f.eks. Naturforvaltningsudvalget, Rådet for
Ulandsforskning, Bestyrelsen for ICRAF (Interna-
tional Centre for Research in Agroforestry),
MIKA/DANCED-udvalget (udvalget til Miljø- og
Katastrofebistand), Miljøklagenævnet samt Det
rådgivende udvalg for miljøbistand til udviklings-
lande.

Christian Wichmann Matthiessen

Stab:
VIP:
Aagaard, Troels: Lektor; Andersen, Hans Thor:
Lektor; Andersen, Henrik Steen: Adjunkt; Antho-
ny, Dennis: Ph.D.-studerende; Balstrøm, Thomas
Tidemann: Lektor; Bartholdy, Jesper: Lektor; Bol-
wig, Simon: Ph.D.-studerende; Breuning-Madsen,
Henrik: Professor; Bæcklund, Ann-Katrin: Ama-
nuensis; Bøgh, Eva: Ph.D.-studerende; Christian-
sen, Hanne Hvidtfeldt: Forskningsadj.; Christian-
sen, Sofus Emil: Professor; Clark, Eric: Lektor;
Dich, Trine: Amanuensis; Engelstoft, Sten: Lektor;
Fog, Bjarne: Akademisk arbejder; Fold, Niels Chri-
stian: Adjunkt; Folke, Steen: Lektor; Folly, Anita
Ph.D.-studerende; Grundtmann, Jens Carl: Civil-
ingeniør; Guttesen, Rolf Flemming: Lektor; Han-
sen, Birger Ulf: Lektor; Hansen, Frank: Lektor;
Hansen, Lars: Projektmedarbejder, Hasholt, Bent:
Lektor; Humlum, Ole: Lektor; Jacobsen, Thomas
Friborg: Forskningsadj.; Jakobsen, Bjarne Holm:
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Lektor; Jensen, Ellen Højgaard: Amanuensis; Jep-
pesen, Henrik: Lektor; Jespersen, Margo: Lektor;
Jørgensen, John: Adjunkt; Keur, Peter Van Der:
Ph.D.-studerende; Kristensen, Søren Pilgaard:
Kand.stip.; Krogh, Lars: Adjunkt; Krüger, Johan-
nes: Lektor; Larsen, Jytte Agergaard: Ph.D.-stude-
rende; Lund, Mads Erik Rossing: Ph.D.-studeren-
de; Matthiessen, Chr. Wichmann: Professor; Mer-
tz, Ole: Ph.D.-studerende; Møller-Jensen, Lasse:
Lektor; Mørch, Henning F Christian: Lektor; Niel-
sen, Jørgen: Lektor; Nielsen, Niels: Lektor; Niel-
sen, Thomas Theis: Ph.D.-studerende; Nordstrøm,
Claus: Ph.D.-studerende; Nørgaard, Helle: Ph.D.-
studerende; Olsson, Morten Gustaf: Undervis-
ningsass.; Pejrup, Morten: Lektor; Petersen,
Dorthe: Amanuensis; Rasch, Morten: Forsknings-
adj.; Rasmussen, Erik: Lektor; Rasmussen, Kjeld:
Lektor; Rasmussen, Michael Schultz: Ph.D.-stude-
rende; Reenberg, Anette: Lektor; Saarnak, Chri-
stopher F.: PH.D.-studerende; Sandholt, Inge:
Forskningsadj; Søgaard, Henrik: Lektor; Trouf-
leau, Denis: Forskningsadj; Winther, Lars: Ph.D.-
studerende.

TAP:
Aker-Hansson, Andreas Helge M.: Praktikant; An-
dersen, Tove Wennevaldt: Assistent; Bruun, Niels:
Laborant; Christiansen, Anette: Assistent; Christi-
ansen, Hanne: Overassistent; Christiansen, Paul:
Laboratoriebetjent; Dollas, Anne Kathe: Overassi-
stent; Hansen, Frank: Praktikant; Hansen, Wendy
Seneca: Laborant; Jespersen, Charlotte: Korre-
spondent; Jønsson, John Knud: Laboratoriebe-
tjent; Jørgensen, Preben Sonne: Biblioteksleder;
Larsen, Trine Ravn: Assistent; Levring, Vibeke D.
Jerrebo: Overassistent; Maul, Jørn: Overassistent;
Moltke, Hanne: Grafiker; Nielsen, Anette Laurvig:
Overassistent; Nielsen, Karin Bloch: Ekspeditions-
sekretær; Nielsen, Ole: EDB-medarbejder; Peter-
sen, Katrine Maria: Laborant; Pørksen, Kent: Tek-
nisk assistent; Rasmussen, Jonna Else: Assistent; Si-
monsen, Kirsten Løvbjerg: Laboratorietekniker;
Thomas, Ulf Pierre: Materielforvalter; Willadsen,
Charlotte Scheller: Bibliotekar .

Ph.D.-afhandlinger:
Rasch, Morten: Holocene relative sea level chan-

ges in Disko Bugt, West Greenland.
Rasmussen, Michael Schultz: The assessment of

Crop Yield and Net Primary production in the
Sahel using Remote Sensing and GIS Techniqu-
es.

Specialer:
Andersen, Jens Asger: Anvendelsen af GIS i hydro-

logiske modeller.

Andersen, Stine Tims: Udvikling fra neden. Mulig-
heder og barrierer for en bæredygtig udvikling.

Botoft, Carina: Persontransport, energiforbrug og
co2-emissioner.

Cunin, Nathalie: Agricultural commercialization –
a case study of smallholders in the Solomon Is-
lands.

Drewes, Niels: Multispektral analyse af landbrugs-
afgrøder – med hovedvægt på vårbyg og vinter-
hvede.

Engberg, Anders: Udviklingsparadigmer i den 3.
verden.

Frandsen, Ege Lau: Jordbundskortlægning og bo-
nitering af Vestsjællands amt. Et regionalt stu-
die omhandlede bonitering af afgrøders rod-
zonekapacitet, udbytte og vandingsbehov samt
kortlægning af de dominerende jordtyper in-
denfor de øverste 120 cm.

From, Thomas: Landbrugsreformer i det sydlige
Vietnam. Institutionelle barrierer og mulighe-
der for økonomiske reformer og diskussion af
ledsagende socio-økonomiske perspektiver.

Funch, Charlotte: Eu’s strukturpolitik – Udligning
af regional ulighed. Eksemplificeret ved Sierra
de Huelva, Andalusien.

Hansen, Jens Theodor M.: Geomorfologisk analy-
se af et jysk indsande sydvest for Billund (bind 1
og 2).

Hansen, Karsten Rene Bruun: Agenda 21-imple-
mentering i danske kommuner – barrierer og
potentialer.

Hedegaard, Mette Kirstine Brix: Bonitering af
landbrugsjord. Belyst ved Helle, Egtved og Sla-
gelse kommuner som casestudies.

Heilmann, Søren: Om forudsætninger for den re-
kreative planlægning.

Hobitz, Pernille: Landskabsstruktur og artsrig-
dom – en kvantificering af landskabsstruktur
samt en undersøgelse af sammenhænge mellem
landskabsstruktur og artsrigdom.

Holt, Anne Margrethe: Dynamikken i landbrugs-
og landskabsstrukturen – belyst ved to regionalt
forskellige områder i Danmark 1973-1996.

Jensen, Lene Møller: Landskabsstruktur og arts-
rigdom – en kvantificering af landskabsstruktur
samt en undersøgelse af sammenhænge mellem
landskabsstruktur og artsrigdom.

Jensen, Marianne Nyberg: Nationalisme og det
geografiske rum. En analyse af Zionismen og Is-
rael, som eksempel på nationalistisk mobilise-
ring og statslig nationalisme.

Juel, Michael: Udnyttelsessystemet og landbrugs-
relaterede problemer i en montan landsby. Et
case-studie fra Bhutan.

Jørgensen, Lone Blok: Hovedstadsregionen.
Funktion og overordnet regionplanlægning.

Klindt, Mads: Stationsnærhedsprincippet.
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Kronqvist, Honey Iben: En undersøgelse af nogle
jyske vandløbs stabilitet i forhold til nedbør og
afstrømning.

Kurland, Mette: En sammenlignende analyse af
tre vegetationsformers indflydelse på en sand-
jord, lokaliseret i Nødebo, Nordsjælland.

Larsen, Jan Buhl: Bomuldsproduktion i Burkina
Faso. Et case-studie af samspil mellem produkti-
ons-organisering og producent-strategier.

Larsen, Kim Spiegelberg: Styring af funktionelle
urbane regioner – en analyse af strategier og
barrierer – et rotterdam case studie.

Larsen, Laila: Transition i dansk skibsværftsindu-
stri? En analyse af ændringer i branchens ar-
bejdskrafts- og teknologianvendelse.

Marcussen, Lotte: Variationer i Jordvands indhold
af opløste stoffer. Eksempler på forvitrings- og
udfældningsbetingelser i to jorde udviklet på
henholdsvis leret og sandet materiale. Belyst
ved tensionslysimeter-opløsninger.

Martinsen, Hans Jakob Thorø: Stanghedes jord-
bundsforhold. Et lokalt studie af jordbundsud-
vikling og næringsforhold på sandet udgangs-
materiale.

Møller, Johanne: Eu’s strukturpolitik – Udligning
af regional ulighed. Eksemplificeret ved Sierra
de Huelva Andalusien.

Møller, Karen Juul: Modellering af evapotranspi-
ration fra et inhomogent plantedække.

Nasiainen, John: Governing functional urban re-
gions an inquiry into the needs for and diffi-
culties in implementing new admimistrative
structures. – a rotterdam experience -

Nielsen, Ole Hedegaard Lund: Stationsnærheds-
princippet.

Nissen, Thomas: Miljøafgifter vejen til et »renere«
miljø??? – en analyse af co2 afgiftens betydning
for dagligvarehandelens miljødegradering.

Odgaard, Mads Henrik: Økonomisk geografi,
samarbejde i netværsorganisationer, interaktive
teknologiinnovationsprocesser & socio-økono-
miske institutioner – eksemplificeret ved adap-
terkort industrien i Danmark.

Olsson, Thomas Leen: Kommunerne & detail-
handlens strukturudvikling – En kommunalteo-
retisk systemanalyse af detailhandelsplanlæg-
ningen med udgangspunkt i opførelsen af
Næstved stor-center.

Panton, Trine Alette: Transition i dansk skibs-
værftsindustri? en analyse af ændringer i bran-
chens arbejdskrafts- og teknologianvendelse.

Pedersen, Inge: Unge og arbejdsløshed. Den kom-
munale aktiveringsindsats som middel til be-
kæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden og de
geografiske forskelle i implementeringen.

Petersen, Claus Teilmann: Transition i dansk ski-
bsværftsindustri? en analyse af ændringer i

branchens arbejdskrafts- og teknologianvendel-
se.

Rasmussen, Karen Birgitte: Population growth
and agricultural intensification in Dalun,
Northern Region, Ghana.

Rasmussen, Michael Berg: Bidrag til Lollands gla-
cialmorfologi – belyst gennem morfostratigrafi-
en i to studieområder.

Rasmussen, Tina Werner: Betingelser for en kon-
kurrenceevne i en industrisektor præget af
stærk international konkurrence.

Rosenørn-Dohn, Thomas: Agenda 21-implemen-
tering i danske kommuner – barrierer og po-
tentialer.

Simonsen, Mikkel Mailand: Decentralisering af in-
dustrielle relationer i Danmark og Storbritanni-
en – årsager og konsekvenser.

Slidsborg, Belinda: Unge og arbejdsløshed. Den
kommunale aktiveringsindsats som middel til
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden og de
geografiske forskelle i implementeringen.

Solvang, Vibeke: Dynamikken i landbrugs- og
landskabsstrukturen 1973-1996. Belyst ved to re-
gionalt forskellige områder i Danmark 1973-
1996.

Sørensen, Kristian Havskov: Landbrugsrådgivning
i udviklingslande.

Tamstorf, Mikkel: Analyse af sne- og vegetations-
dækket ved zackenberg, N-Ø- Grønland. Ved
brug af Landsat TM og SPOT HEV images.

Thomsen, Rikke Sjølin: Multispektral analyse af
landbrugsafgrøder – med hovedvægt på vårbyg
og vinterhvede.

Ussing, Søren: Om forudsætninger for den rekre-
ative planlægning.

Winding, Birgitte Elisabeth: En redegørelse for
den danske tekstil- og beklædningsindustris for-
skellige udviklingsstrategier og den resulteren-
de placering af de 2 danske brancher i den in-
ternationale arbejdsdeling.

Publikationer:
Aagaard T., Nielsen N., Nielsen J.: Skallingen-Ori-

gin and Evolution of a Barrier Spit. Meddelelser
fra Skallinglaboratoriet Bind XXXV, s. 1-85, Kø-
benhavn 1996.

Andersen H.T., Priebs A.: Byudviklingsselskabet
Hagg i Hamburg. Byplan 3, s. 124-129, Køben-
havn 1996.

Anthony D., Bartholdy J.: Hysteresis curves of su-
spended sediment versus Velocity in a wadden
sea environment (abstract: Tidalites 96). Insti-
tutpublikation 1996, s. 4-5.

Balstrøm T.: Gis Terrain Analysis near Lahe Fjalla-
vatn. i: The Faeroe Islands Topojrphic Atlas,
Rolf Guttersen, s. 48-51, København 1996.

–: Terrænforhold ved Fjallavatn i et GiS. i: Topo-
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grafisk Atlas Færøerne, Rolf Guttersen, s. 48-51,
København 1996.

Bartholdy J., Kisling-Møller J.: Bed-load sorting in
an Alluvial river. Journal of sedimentary Re-
search Vol. 66, No. 1, s. 26-35, USA 1996.

–, Vinsløv S.: Moniteringen af sandvandringen i
Ribe Øster Å 94/95 (rapport til Ribe Amtsråd).
Institutpublikation 1996, 7 + 10 kort.

–, .: Dynamics and sedimentation in Low-land rivers
of south-west Denmark (abstract: European Sci-
ence Foundation). Institutpublikation 1996, 1 s.

–, Anthony D.: Supply of Fiwe-Grained sediment
to a wadden sea environment (abstract: Tidalit-
es 96). Institutpublikation 1996, 12 s.

Björck S., Olsson S., Ellis-Evans C., Håkansson H.,
Humlum O., De Lirio J.M.: Late Holocene pa-
laeoclimatic records from James Ross Island,
Antarctica. Palaeogeography, Palaeoclimatolo-
gy, Palaeoecology 121, s. 196-220, 1996.

Brandt E., Christensen S.N.: A national invetory of
the Danish dunes. i: Coastal Management and
Habitat Conservation, A. H. P. M. Salman, M. J.
Langeveld, M. Bonazountas (eds.), s. 289-296,
Leiden 1996.

Brandt J., Primdahl J., Reenberg A.: Rural land
use and landscape dynamics – analysis of driv-
ing forces in time and space. Landskabsøkologi-
ske Skrifter 2, s. 25, Roskilde 1996.

Breuning Madsen H., Jones R.J.A.: A Soil Profile
Analytical Database for the European Union. i:
Soil Databases to Support Sustainable Develop-
ment, C. Le Bas, Marcel Jamagne, s. 135-144,
France Orleans 1996.

–, Holst M., Rasmussen M.: Jernkapper i bronzeal-
derens gravhøje. i: Arkæologiske eksperimenter
i Lejre, Morten Meldgaard, Marianne Rasmus-
sen, s. 113-120, København 1996.

–, Jensen N.: Jordprofilundersøgelser i kvadratnet-
tet. i: Kvadratnet for nitratundersøgelser i Dan-
mark, H. S. Østergaard, s. 9-20, Århus 1996.

–, Holst M., Rasmussen M.: Jernkapper i bronzeal-
derens gravhøje. Naturens Verden 3, s. 81-88,
København 1996.

–, Jensen N.: Soil Map of Denmark According to
the Revised FAO-Legend 1990. Geografisk Tids-
skrift 96, s. 51-59, København 1996.

–, Holst M.: Genesis of Iron Pans in Bronze Age
Mounds in Denmark. Journal of Danish Archae-
ology 11, s. 80-86, Copenhagen 1996.

Busskamp R., Hasholt B.: Coarse bed load in a gla-
cial valley, Sermilik soult East Greenland. Z Geo-
morph. N. F. 40-3, s. 10, Berlin-Stuttgart 1996.

Christensen S.N., Brandt E.: Klitkortlægning. i:
Landskabsøkologiske problemer i kystzonen.
Forskningsserien 7-1994, E. Andersen (ed), s.
20-27, Lyngby 1994.

Christiansen H.H., Jørgensen J., Matthiessen

C.W.: Vestkysten – fra Seattle til San Diego.
USA-biblioteket 4. København 1996, 80 s.

–: The GeoBasis Programme. i: Zackenberg, Eco-
logical Research. Operations 1 st. Annual Re-
port, 1995, H. Meltofte, H. Thing, s. 9,11,17,18-
32,45-47, København 1996.

–: Nivationforms, processes and sediments in re-
cent and former periglacial areas. Ph.D.Thesis.
Geographica Hafniensia A4, s. 185, København
1996.

–: Effects of Nivation on Periglacial Landscape
Evolution in Western Jutland, Denmark. Perma-
frost and Periglacial Processes Vol. 7, s. 111-138,
England 1996. 

Clark E., Runesson L.: Minicipal site leasehold in
Sweden: a land policy instrument in decay.
European Planning Studies 4, s. 203-216, 1996.

–: Om differentialräntor och räntegap. Svensk
Geografisk Årsbok, s. 62-69, Lund 1996.

Dyer K.R., Cornelisse J., Dearnaley M.P., Fennessy
M.J., Jones S.E., Kappenberg J., McCave I.N.,
Pejrup M., Puls W., van Leuessen W., Wolfstein
K.: A comparison of in situ techniques for estua-
rine floc settling velocity measurements. Jour-
nal of Sea Research Vol. 36, s. 15-29, Holland
1996.

FENNIA W.G.: P- and S-velocity crustal structure
of the Fennoscandian shield beneath the FEN-
NIA profile in southern Finland. Annales Geo-
physicae 14 (1), s. C64, 1996.

–: P- and S-velocity crustal structure of the Fenno-
scandian shield beneath the FENNIA profile in
southern Finland. Annales Geophysicae 14 (1),
s. C64, 1996.

Fold N.: Fra gummi til elektronik. Industriudvik-
ling i Malysia. Kulturgeografiske Hæfter nr. 43,
14. årgang, s. 16-25, København 1996.

–: Fra gummi til elektronik. Industriudvikling i
Malysia. Kulturgeografiske Hæfter nr. 43, 14. år-
gang, s. 16-25, København 1996.

–: Regulation of Agro-Industrial Chains: The State
and the Vegetable Oil Industry in Zimbabwe.
Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie heft 3,
40.jahrgang, s. 156-167, Frankfurt am Main
1996.

–: Regulation of Agro-Industrial Chains: The State
and the Vegetable Oil Industry in Zimbabwe.
Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie heft 3,
40.jahrgang, s. 156-167, Frankfurt am Main
1996.

–: Fra gummi til elektronik. Industriudvikling i
Malysia. Kulturgeografiske Hæfter nr. 43, 14. år-
gang, s. 16-25, Købenahvn 1996.

–: Regulation of Agro-Industrial Chains: The State
and the Vegetable Oil Industry in Zimbabwe. Ze-
itschrift für Wirtschaftsgeographie heft 3,
40.jahrgang, s. 156-167, Frankfurt am Main 1996.
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Gough K.: Linking production, distribution and
consumption: Self-help builders and the buil-
ding materials industry in urban Colombia.
Third World Planning Review 18 (4), s. 397-414,
Liverpool 1996.

–: Home-based enterprises in low-income settle-
ments; evidence from Pereira, Colombia. Da-
nish Journal of Geography 96, s. 95-102, Køben-
havn 1996.

–: Self-Help housing in urban Colombia; Alterna-
tives for the production and distribution of bul-
ding materials. Habitat International 20 (14), s.
635-651, 1996.

–: Historien om to byer: om at skaffe boliger til
den fattige bybefolkning i Pereira i Colombia
og Accra i Ghana. Den ny verden 29 (1), s. 37-
50, København 1996.

Guttesen R.: Topografisk Atlas Færøerne.
–: The Faeroe Islands Topographic Atlas.
–: Ord, der indgår i de færøske stednavne. i: Topo-

grafisk Atlas Færøerne, Rolf Guttesen (red), s.
130, København 1996.

–: Det kommercielle, administrative og kulturelle
centrum. i: Topografisk Atlas Færøerne, Rolf
Guttesen (red), s. 130, København 1996.

–: Det historiske Tórshavn. i: Topografisk Atlas
Færøerne, Rolf Guttesen (red), s. 130, Køben-
havn 1996.

–: Hvalbøur – Færøernes største marketalsbygd. i:
Topografisk Atlas Færøerne, Rolf Guttesen
(red), s. 130, København 1996.

–: Mykines – på vej mod affolkning? i: Topografisk
Atlas Færøerne, Rolf Guttesen (red), s. 130, Kø-
benhavn 1996.

–: Slættanes – beboet 1835 til 1964. i: Topografisk
Atlas Færøerne, Rolf Guttesen (red), s. 130, Kø-
benhavn 1996.

–: Vestmanna – Fiskeri og Vandkraft. i: Topogra-
fisk Atlas Færøerne, Rolf Guttesen (red), s. 130,
København 1996.
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Arktisk Station

Arktisk Station er Københavns Universitets nord-
ligste feltstation. Den ligger i Grønland på øen
Disko ved byen Qeqertarsuaq (Godhavn). Statio-
nen danner ramme for arktisk, naturvidenskabe-
lig forskning og undervisning, og er bemandet
med en videnskabelig leder, en forvalter og en
skipper. Den bestyres af repræsentanter fra de 4
naturhistoriske fag: zoologi, botanik, geologi og
geografi med en fast tilknyttet sekretær samt en
repræsentant fra det naturvidenskabelige fakul-
tets administration.

1996 blev et år præget af høj forskningsaktivitet
samt vagtskifte på posten som videnskabelig leder.
Hvad angår forskningen har stationen for første
gang huset helårsforskere i forbindelse med et
marinbiologisk projekt. 2-3 personer har gennem-
ført planktonundersøgelser med ugentlige prøve-
tagninger indsamlet dels fra stationens nye rejse-
og forskningsfartøj Porsild og dels, i vintermåne-
derne, fra havisen. På grund af usædvanlige vejr-
forhold har Porsild kunne oprere gennem hele
december. Porsild (afleveret som nybygning i
1994) har haft en særdeles travl sejlsæson og har
været på opgaver i 147 dage. Til egentlige under-
søgelser har skibet været i funktion i 129 dage.
Hertil kommer en del ture til værftbesøg (13
dage), til udlejninger bl.a. til politiets eftersøg-
ningsopgaver (5 dage).

Overnatningsfrekvensen på Arktisk Station i
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1996 har været 1494 mod 901 i 1995, og dette sto-
re antal skal ses i lyset af, at forskere som overnat-
ter på Porsild ikke optræder som overnattende
gæster på Arktisk Station.

Langt de fleste begyndermangler på Porsild er
nu udbedret. Desværre skete der et alvorligt hava-
ri under sejlads i isfyldt farvand i foråret, hvor en
isafviserfinne blev revet af. Under værftophold i
Sisimiut kunne skaden henføres til en konstruk-
tionsfejl, hvilket er erkendt af det firma, der har
konstrueret skibet. 

Morten Rasch ophørte som videnskabelig leder
i maj. Han kom til Danmark med en færdig Ph.D.-
afhandling og fik graden i september. Ny leder
blev cand.scient., Ph.D., Peter Funch, hvis projekt
vedrører den marine meiobenthos. Peter Funch
blev som den første ansat i en ordinær VIP-stilling
ved det naturvidenskabelige fakultets Arktiske
feltstation. Tidligere var den videnskabelige leder
ansat som seniorstipendiat.

Arktisk Station kunne fejre sin 90-års fødselsdag
i 1996.

Forskningsvirksomhed:
1. Den forrige videnskabelige leder Morten Rasch
fratrådte som videnskabelig leder den 31. maj. Pe-
rioden frem til fratrædelsen blev anvendt til fær-
diggørelse af projektet »Holocene relative sea-le-
vel changes in Disko Bugt, West Greenland«, som
Morten Rasch har arbejdet med siden sin tiltræ-
delse i 1993. Projektet har omfattet kortlægning af
højeste marine niveau, konstruktion af kystlinie-
forskydnings-kurver for mindre dele af Disko Bugt
samt detaljerede studier af vandstandsændringer
indenfor de sidste ca. 1000 år. Projektet har blandt
andet resulteret i en Ph.D.-afhandling, som blev
indleveret til bedømmelse ved Københavns Uni-
versitets Naturvidenskabelige Fakultet, og som
den 27/9 førte til tildeling af Ph.D. graden.

2. Projektansat, bromatolog, Anni Mikkelsen
har afsluttet sit arbejde med projektet »Farvekvali-
tet af rå rejer til det japanske marked« Projektet var
et samarbejdsprojekt med Royal Greenland A/S
og Levnedsmiddelcenteret, KVL, finansieret af
FØTEK 1- programmet. Projektet startede i 1994
og havde til formål at identificere mulige årsager
til dannelse af hvide pletter på frosne, rå rejer samt
at forbedre produktionsbetingelserne med hen-
blik på minimering af dette kvalitetsproblem. Den
kemiske sammensætning af materiale isoleret fra
de hvide pletter er fundet at være en blanding af to
krystalformer af calcium carbonat (vaterit og cal-
cit) i en chitin-matrix (elektron mikroskopi, IR- og
Raman spektroskopi og røntgendiffraktion). Dan-
nelse og vækst af hvide pletter er fundet at være re-
lateret til fangsttidspunkt, en række produktions-
betingelser og lagringstemperatur.

3. Den videnskabelig leder Peter Funch (tiltrådt
pr. 15.8.1996) påbegyndte undersøgelser af den
marine meiofauna i Diskobugten. Undersøgelser-
ne er i første omgang koncentreret udfor Flakker-
huk øst for Disko, hvor sedimentet er relativt vel-
sorteret sand. Sedimentets beskaffenhed mulig-
gør tilstedeværelsen af en divers meiofauna.
Blandt andet er flere arter af gastrotricher stude-
ret levende. Videre studier af udvalgte meiofauna
dyr fra denne lokalitet er planlagt med henblik på
at udvide kendskabet til arktisk meiofaunas sam-
mensætning, udbredelse og levevis. Studier af et
ubeskrevet mikroskopisk dyr fundet i en kold kil-
de nord for Mudderbugten fortsætter i samarbej-
de med professor Kristensen, Zoologisk Museum.
Dyret har et kompliceret kæbeapparat, som ligner
tilsvarende kæber hos Gnathostomulida og Rotifera.
Det ubeskrevne dyr besidder andre karaktertræk,
som bevirker, at det ikke umiddelbart kan hen-
føres til en kendt dyrerække. En egentlig beskri-
velse af dyret er under udarbejdelse, og videre stu-
dier er planlagt for at udrede dets slægtskab med
kendte former.

4. Lektor Susanne Dybbroe, Moesgård, Århus,
har opholdt sig på Arktisk Station i perioden 14. –
24.4.96 i forbindelse med forskningsprojektet: En-
vironmental Knowledge, Cultural Strategies and
Development in Greenland and the Circumpolar
North, hvor fokus er på lokal viden i relation til en
lokal og global udviklingsdynamik i Grønland og
det øvrige Arktis. Susanne Dybbroe er projektko-
ordinator og de øvrige projektforskere er ansat
ved Afdeling for Etnografisk og Socialantropologi,
Aarhus Universitet og på Institut for Eskimologi,
Københavns Universitet. Opholdet er blevet brugt
til at gennemføre en forundersøgelse vedrørende
lokal viden.

5. »Pelagic ecology and carbon flow through
the lower trophic levels in West Greenland marine
waters« projekt bevilget under SNF’s polarforsk-
ningsprogram. I perioden 17.4. – 7.5.96 har en
forskergruppe ledet af Benni Hansen (RUC), Tor-
kel Gissel Nielsen (DMU), Peter Munk (DFU) og
Helge Thomsen, (Botanisk Institut, KU) gennem-
ført et intensivt studium af isbiota samt pelagiske
processer under isen og straks efter isens opbrud i
april måned ud for Arktisk Station. Primærpro-
duktionen samt algebiomassen i isen var relativt
høj, hvorimod aktiviteten i vandsøjlen først blev
målbar umiddelbart efter isens opbrud. De domi-
nerende græssere (copepoder) på primærprodu-
centerne migrerede samtidig fra de dybe vandlag
til den fotiske zone og begyndte ægproduktionen.
Udover en detaljeret beskrivelse af artssuccessio-
ner for såvel de autotrofe som de heteotrofe kom-
ponenter, vil et carbon budget for de pelagiske
processer blive sammenstillet for den pågældende
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periode. Et årstidsstudium af hydrografi og arts-
successioner af plankton samt målinger af produk-
tions- og tabsrater blev igangsat i april måned og
gennemføres med assistance fra 2 Ph.D.-studeren-
de (Henrik Levinsen og Siz Madsen) som er ud-
stationeret for en periode af 15 måneder ved Ark-
tisk Station. Måleprogrammet omfatter ideelt set
en ugentlig måling på en fast målestation i Disko
Bugt af alle betydende stofpuljer samt processer i
planton.

6. Ophold på Arktisk Station for Karen Chri-
stensen og Per Mølgaard. Itex – International
Tundra Experiment. Opholdet var planlagt for at
foretage opgørelser i faste prøveflader for popula-
tionsstudier af Fjeld-Valmue. For ottende gang var
der mulighed for at følge populationssvingninger-
ne og blomstringsintensiteten i seks udvalgte po-
pulationer på fysisk og mikroklimatisk forskellige
voksesteder. Vinteren 1995-96 havde været usæd-
vanlig ved sent snedække og flere perioder med
bar frost og tø. Det medførte stort dødsfald blandt
forsøgsplanterne og gav en enestående mulighed
for at se kollaps af de populationer, der nu var
fulgt igennem årene. En rig fremspiring af kim-
planter som resultat af den meget produktive som-
mer i 1995 kunne også ses, og er muligvis starten
på en ny kohorte af ensaldrende planter på de le-
dige voksesteder. ITEX felterne havde været fulgt
siden 1992, hvor der var etableret ITEX corners til
manipulation med mikrotemperaturen omkring
planterne i henhold til ITEX programmet. Disse
forsøgsplanter var også påvirket af den usædvanli-
ge vinter, og med en langt mindre biomasse end
tidligere år. De fleste felter blev afsluttet med op-
gravning af planterne til kemisk analyse for se-
kundære metabolitter. Tidligere var det vist at
planter, der var udsat for den kunstige opvarm-
ning havde højere indhold af alkaloider end kon-
trolplanterne. Dette blev analyseret i løbet af vin-
teren og indgår i publikationer om effekten af
ITEX corners.

7. Lektor  Gunver Krarup Pedersen og docent
Asger Ken Pedersen, KU, Ph.D.-studerende Peter
Rissager, AU, Afdelingsgeolog Flemming Getreu-
er Christiansen, GEUS samt en række medarbej-
dere fra stratigrafisk afdeling, GEUS gennemførte
i perioden 3.7. – 10.8.96 geologisk feltarbejde på
Disko og Nuussuaq. Der blev foretaget sedemen-
tologiske analyser af faciesvariationen inden for
Ataneformationen fra Kridt og af Tertiære søbassi-
ner. Desuden undersøgtes den magnetiske polari-
tet af udvalgte serier af Tertiære lavaer. En hoved-
indsats var rettet mod påvisning af oliesivninger i
de Tertiaere vulkanske bjergarter med henblik på
en analyse af oliens oprindelse og migration. Et
væsentligt resultat var fundet af olie på flere lokali-
teter langs nordkysten af Disko samt på Nuusuaq

vest for Itillidalen. I tilknytning til ekspeditionen
foretog seniorforskerne Ole Bennicke og Peter
Rasmussen, GEUS, en række boringer i søer på
Nuussuaq og Svarten huk med henblik på at bely-
se den sen- til postglaciale klimaudvikling.

8. Specialestuderende Aslak Harbo Poulsen op-
holdt sig på Arktisk Station i perioden 4.7. –
13.8.96 i forbindelse med dataindsamling til sit
specialeprojekt. Projektet omhandler krydsbestøv-
ningsfrekvensen og frøkvaliteten hos Dryas integri-
folia, som funktion af temperaturen i blomsterkro-
nen. I starten af feltperioden var der nogen van-
skeligheder med at finde egnede steder til ud-
læggelse af forsøgsfelter, da de reproduktive dele i
de fleste blomster var spist. Dette skyldtes en Sym-
phistis labradori-larves masseforekomst netop dette
år. Senere lykkedes det dog at finde velegnede
spots længere inde i landet i ca. 350 m’s højde.

9. Hans R. Siegismund, Botanisk Institut, Kø-
benhavns Universitet, har opholdt sig på Arktisk
Station i perioden fra den 12.7. til den 1.8.96 og
udførte populationsgenetiske studier af arktiske
planter. Til undersøgelse af populationsstruktu-
ren indsamledes vegetativt materiale fra en række
individer (60-80) fra forskellige populationer af
Tue-limurt (Silene acaulis) og Grønlandsk fjeldsim-
mer (Dryas integrifolia) på Disko for at kvatificere
differentieringen indenfor og mellem populatio-
ner. Den genetiske variation er blevet analyseret
med enzymelektroforese i laboratoriet på Bota-
nisk Institut, Økologisk Afdeling. Endvidere un-
dersøgtes hos Tue-limurt reproduktionssystemet,
hvor antallet af blomster hos hanner, hunner og
hermafroditter bestemtes for at estimere den ef-
fektive populationsstørrelse.

10. Med Arktisk Station som udgangspunkt har
Eric Steen Hansen, Botanisk Museum, i tiden
20.7. – 14.8.96 undersøgt jern- og kobbertolerante
licheners forekomst på klipper og fjelde omkring
Qeqertarsuaq/Godhavn på øen Disko i Vestgrøn-
land. 25 klippeflader i gnejsterrænet med mere el-
ler mindre hyppig forekomst af jernindikatorlaver
blev analyseret for deres lichenindhold i relation
til underlaget. Et antal lichenforekomster på nog-
le få gnejsklipper med tydelige kobberudfældnin-
ger blev også undersøgt, ligesom talrige klipper og
blokke bestående af basalt og basaltbreccia og be-
vokset med jernindikatorlaver blev analyseret. Ud
over disse undersøgelser blev der foretaget studier
af Qeqertarssuaqs almindelige epilithiske og epi-
gæiske lichenvegetation. Der indsamledes i denne
forbindelse i alt ca. 500 lichenprøver repræsente-
rende godt og vel 200 arter. Der indsamledes også
27 numre til »Lichenes Groenlandici Exiccati«.
En tidligere tilvejebragt studiesamling af lichener
på Arktisk Station blev revideret og suppleret med
nyt materiale.
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11. Lektor John Fleng Steffensen, Marinbiolo-
gisk Laboratorium, post.doc. Keith Korsmeyer,
Marinbiologisk Laboratorium og Ph.D. studeren-
de Susan McFarland, Biologisk Institut, University
of Birmingham og Marinbiologisk Laboratorium,
besøgte Arktisk Station i perioden 28.8.- 13.9.96 i
forbindelse med projektet Metabolsk Kuldeadap-
tation hos Arktisk fisk. Der arbejdes med alminde-
lig torsk (Gadus morhua), fjordtorsk (Gadus
ogac) og polartorsk (Boreogadus saida) blev fan-
get nær Godhavn og opbevaret levende i akvarier
ved Arktisk Station. Blod fra almindelig torsk blev
ved hjælp af elektroforese separeret med henblik
på identificering af deres Hb-I genotype. De andre
to torskearter blev også undersøgt for evt. poly-
morph haemoglobin. Prøver af rød, hvid og hjer-
temuskulatur blev indsamlet for analyse af LDH
enzymkinetik. Ved elektroforese blev de forskelli-
ge LDH komponenter separeret for at undersøge
om dette enzym er polymorph, som vist for almin-
delig torsk’s LDH-B locus. Endvidere blev under-
søgelser over vævsmetabolisme og aerob enzymak-
tivt udført på de samme 3 arter. Lignende under-
søgelser bliver udført på Marinbiologisk Laborato-
rium på almindelig torsk adapteret til lave tempe-
raturer, for sammenlignende undersøgelse af me-
tabolsk kuldeadaptation hos Arktisk fisk. Resulta-
ter fra undersøgelserne på Arktisk Station i som-
meren 1996 vil blive præsenteret ved Society for
Experimental Society Annual Meeting i Cantebu-
ry i april 1997.

12. I perioden 15. – 21. august foretog mu-
seumsleder Mogens Andersen (Ilulissat museum),
museumsinspektør Jørgen Meldgaard (National-
museet) og prof. H.G. Bandi, Bern, registrering
og udgravninger af arkæologiske levn ved Atani-
kerdluk, Nuusuaq. Lokaliteten var opdaget af tid-
ligere videnskabelig leder M. Rasch i forbindelser
med studier af hævede kystlinier og indeholdt
stenhus, formentlig fra 1700-tallets hvalfangere
samt hustomter, der overraskende viser sig at være
det hidtil ukendte vinterudsted Atanikerdluk fra
o. 1840-60. I nærliggende møddinger blev der fun-
det stenredskaber fra Grønlands ældste kultur,
Saqqaq.

Undervisning:
1. C-modulet (biologi) Arktisk Feltkursus blev af-
holdt i perioden 12. – 7.1.8.96 på Arktisk Station
med deltagelse af 11 studerende og 2 tilknyttede
specialestuderende samt 3 lærere (lektor Marian-
ne Philipp, Godtfred Høpner Petersen og Peter
Funch). Kurset bestod af et antal fælles ekskursio-
ner og derudover blev der arbejdet med følgende
projekter: Bestøvning af Dryas integrifolia i forhold
til temperatur, Herbivori på hun- og hanplanter
Salix arctica og genetisk variation og populations-

struktur hos Silene acaulis plus tre zoologiske pro-
jekter: 1) Interaktioner mellem søpindsvin og ma-
kroalger, 2 kvantitative undersøgelser af bundle-
vende polychaeter og 3) Kinorhyncha fra Disko,
Vestgrønland.

2. I perioden 6. – 20. august 1996 gennemførte
DTU’s Institut for Geologi og Geoteknik samt In-
stitut for Planlægning, Faggruppen for Land-
måling, et feltkursus i Godhavn-området. Af hol-
det, der talte 38 studerende og 6 lærere, var ca.
halvdelen indkvarteret på Arktisk Station, mens
de øvrige boede på vandrehjem. Studenterne ar-
bejdede i 15 hold med en række forskellige emner
såsom: permafrost og vandforsyning, geoelektri-
ske metoder til bestemmelse af permafrostlagets
tykkelse, energiråstoffer på Disko, fotogrammetri
til geologisk kortlægning, landmåling ved hjælp af
GPS (Global Positioning System), gletscherbe-
vægelser og periglaciale fænomener. Gruppen be-
nyttede muligheden til at trække dels på Arktisk
Stations bibliotek og laboratorium og dels på
»Porsild«, hvilket var af uvurderlig betydning for
et meget vellykket kursusforløb.

Andet: 
I perioden 10.6. – 1.7.96 opholdt Leif Stubkjær og
hans filmhold sig på Arktisk Station. Gruppen
skulle udføre en del undervandsopgaver til en vi-
deofilm om Diskobugtens marine fauna. Filmen
indgår i en udsendelsesrække i DR1. Arbejdet er i
vid udstrækning foregået fra Porsild.

Arktisk Station fejrede sit 90-års jubilæum
(1906-1996)den 13/7. Jubilæet blev markeret
med stor reception. Foruden gæsteforskere og
deltagere på biologkurset deltog Per Porsild (bar-
nebarn til Morten Porsild) samt over 150 af
Qeqertarsuaqs borgere.

Den 29. august besøgte EU-parlamentariker
Carlos Pimenta fra Portugal sammen med en re-
præsentant fra Grønlands Hjemmestyre stationen.

Den 13. september gæstede de Kejserlige
Højheder Prins og Prinsesse Takamado fra Japan
med følge Arktisk Station.

Bestyrelse:
Lektor Niels Nielsen (formand), Geografisk Insti-
tut. Professor Reinhardt Møbjerg Kristensen, Zoo-
logisk Museum (orlov i perioden 1.7.95 – 30.6.96 i
hvilken lektor Godtfred Høpner Petersen var sup-
pleant). Lektor Gunver Krarup Petersen, Geolo-
gisk Institut. Docent Helge Abildhauge Thomsen,
Botanisk Institut. Souschef Elisabeth Bruun, Det
naturvidenskabelige Fakultet.
Ekspeditionssekretær Anette Hermund, Botanisk
Institut, er sekretær (0.5 årsværk)

Niels Nielsen
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Stab:
VIP:
Funch, Pete: Leder; Rasch, Morten: Leder.

TAP:
Borberg, Jørgen: Bådfører; Skytte, Leif: Stations-
leder.
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Center for Afrikastudier

Historie og seneste udvikling:
Center for Afrikastudier blev oprettet i 1984 som
den studiemæssige og organisatoriske ramme for
et 2-årigt tværfagligt områdestudium vedr. Afrika.
Dette skete i forlængelse af Undervisningsministe-
riets ønske om at fremme internationaliseringen
af undervisning og forskning ved danske universi-
teter og herunder også gennem områdestudier at
inddrage udviklingslandene. Denne målsætning
er i 1996 blevet yderligere styrket, idet Køben-
havns Universitet som et af sine tre satsningsområ-
der gennem de næste 5 år har udvalgt nord-syd re-
lationerne med særligt fokus på Afrika og islam.
Under gennemførelsen af programmet skal Cen-
ter for Afrika varetage koordinator-funktionen.

Centret blev fra begyndelsen etableret som en
tværfakultær institution, idet der var tilknyttet 7
institutter fra 4 fakulteter. I konsekvens heraf blev
centret administrativt placeret direkte under Kon-
sistoriums undervisningsudvalg. I forlængelse af
styrelsesmæssige ændringer har centret siden
1992 administrativt været placeret under Det teo-
logiske Fakultet. I august 1994 flyttede centret til
nyindrettede lokaler i Det teologiske Fakultets
bygning i Købmagergade 46.

Styrelse:
I forlængelse af den administrative tilknytning til
Det teologiske Fakultet har der siden 1992 til cen-
tret været allokeret en professor, der fungerer som
centerleder og studieleder (professor Holger
Bernt Hansen). 

Til centret er knyttet en kontaktgruppe, der be-
står af repræsentanter fra de institutter, der udgør
det faglige grundlag for centrets aktiviteter, der
har deres tyngdepunkt i humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige discipliner. Kontaktgruppen
har i 1996 haft følgende medlemmer: Fra Institut
for Kirkehistorie: Lektor Niels Kastfelt; fra Institut
for Antropologi: Lektor Michael Whyte; fra Øko-
nomisk Institut: Lektor Jørgen Peter Christensen
(vicebestyrer) og lektor Finn Tarp; fra Institut for
Statskundskab: Vakant; fra Institut for Historie:
Lektor Ole Justesen; fra Geografisk Institut: Lek-
tor Torben Birch-Thomsen. 

De studiemæssige forhold varetages af et studie-
nævn bestående af 2 lærere og 2 studerende. Stu-
dieleder er professor Holger Bernt Hansen.

Formål:
Centret har det dobbelte formål dels at udgøre
den organisatoriske ramme for et 2-årigt Afrika-
område-studium, dels at virke som et tværfagligt

og tvær-fakultært forum for undervisning og
forskning i emner vedr. Afrika ved Københavns
Universitet. Ud over de nævnte discipliner og in-
stitutter samarbejdes der med en række andre fag
og institutioner på Københavns Universitet om-
kring undervisning og afholdelse af seminarer. 

Med hensyn til forskning i emner vedr. Afrika
foregår denne primært i tilknytning til de respek-
tive institutter, hvorfor der henvises til årsberet-
ninger herfra. Via sine internationale kontakter
medvirker centret ved planlægning af forskerud-
dannelsesprogrammer, og der er et stigende antal
specialestuderende, der benytter sig af centrets fa-
ciliteter og kontakter med afrikanske universite-
ter.

Med henblik på at udbygge sidstnævnte aktivitet
er der i løbet af 1996 etableret yderligere kontak-
ter og indgået aftaler med en række afrikanske
universiteter og forskningsinstitutioner, ikke
mindst i Sydafrika, om at modtage danske stude-
rende på studieophold. Derudover er der truffet
aftale med danske frivillige organisationer, der ar-
bejder i Afrika, om at modtage specialestuderen-
de i praktik eller på feltarbejde. Hele dette arbej-
de er udført af forskningsassistent, cand. scient.
pol. Adrianne Madaris.

Studiets indretning og rekruttering:
Afrikastudiet gennemgik i 1994 en større revision,
således at Afrikastudiet efter det engelske mønster
for områdestudier udbydes både som et et-årigt
heltidsstudium, der afsluttes med et diplom, og
som et to-årigt heltidsstudium, der kvalificerer til
titlen »Master of African Studies«. I forlængelse
heraf optages nye studerende nu hvert år med stu-
diestart pr. 1. september, men på trods heraf har
presset på de 45 årlige studiepladser været så stort,
at ikke alle ansøgere kunne optages i 1996. 

Pr. 1. september 1996 optoges 45 nye studeren-
de, hvoraf halvdelen var studerende under kandi-
datuddannelse (interne studerende), mens den
anden halvdel var studerende under »åben ud-
dannelse« (eksterne studerende). Hertil kommer
tilvalgsstuderende fra især Det humanistiske Fa-
kultet samt et stigende antal studerende fra for-
skellige fag på Københavns Universitet, som delta-
ger i et eller flere undervisningsudbud under Afri-
kastudiet med henblik på meritoverførsel til ho-
vedfaget. Antallet af aktive studerende på Afrika-
studiet i 1996 udgjorde således ca. 100 pr. seme-
ster.

De eksterne studerende optages med hjemmel i
Bekendtgørelsen om åben uddannelse, hvorefter
studerende, der opfylder adgangskravene, kan op-
tages på grundlag af de gældende ordninger om
orlov til videreuddannelse. Afrikastudiet har der-
for i 1996 mærket de stramninger, der er sket med
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hensyn til muligheden for at opnå uddannelsesor-
lov.

For studerende under kandidatuddannelse ud-
bydes studiet som en supplerings- og specialise-
ringsuddannelse, hvortil der efter de særlige regler
for områdestudier er mulighed for at få uddannel-
sesstøtte til studiets ene år i form af 12 ekstra SU-
klip. Disse interne studerende kan gennem merit-
overførsel kombinere dele af Afrikastudiet med de-
res hovedstudium og derved reducere studietiden.

I løbet af 1996 afsluttede det første hold, som
startede på studiet i 1994 efter den reviderede stu-
dieordning, deres studieforløb gennem udarbej-
delse af den afsluttende afhandling. I alt l5 stude-
rende opnåede titelen »Master of African Studi-
es«, hvilket svarer til en gennemførelses-procent
på ca. 60. Yderligere ni forventes at fuldføre studi-
et i første halvdel af 1997, hvorved gennemførel-
sesprocenten for 1984-årgangen stiger til ca. 80. 

Undervisning:
Studiet strækker sig over ét eller to år og består af
tre hovedkomponenter: Grundfag (økonomi,
geografi, antropologi, historie og politologi),
tværfaglige temaseminarer (med særlig vægt på
seminaret »Udvikling og udviklingspolitik i Afri-
ka«) og emneseminarer (med særlig vægt på reli-
gion og kultur). Hertil kommer som en væsentlig
komponent i studiets første år det afrikanske
sprog swahili. I 1996 udvidedes sprogkomponen-
ten til også at omfatte portugisisk. Begge sprog ud-
bydes af Center for Afrikastudier og har i 1996
haft meget stor søgning. Andet år har karakter af
en overbygning på første år og leder frem til et
projektarbejde, der afsluttes med en større af-
handling (speciale).

Lærere rekvireres hovedsageligt gennem de in-
volverede institutter, suppleret med lærere fra
især Danida og Center for Udviklingsforskning. I
1996 har følgende faste lærere, eksterne lektorer
og undervisningsassistenter varetaget undervis-
ningen: Ole Winckler Andersen, Torben Birch-
Thomsen, Poul Buch-Hansen, Sven Engelbrecht,
Ulla Godtfredsen, Holger Bernt Hansen, Chris-
tian Kordt Højbjerg, Nina Johnsen, Ole Justesen,
Niels Kastfelt, Jytte Laursen, Anne Mugo, Karin
Nielsen, Gorm Rye Olsen, Maria Pavia, Anders
Serup Rasmussen, Steen Seierup, Katarina Toma-
sevski. Hertil kommer et antal gæstelærere.

Seminarer og gæsteforelæsere:
Siden 1992 har der hver anden uge været arrange-
ret Afrika-seminarer over aktuelle emner med
udefra kommende, hovedsageligt internationale
gæsteforelæsere. Under stigende deltagelse fra
såvel internt som eksternt hold har der i 1996
været afholdt følgende seminarer: 

– Ass. Professor Mary Mugyenyi, Department of
Gender Studies, Makerere University, Uganda:
»Women and War«.

– Dr. Vigdis Broch-Due, Nordiska Afrikainstitutet:
»Who are the Poor? Povety in the African con-
text«.

– Dr. Gérard Prunier, Centre de Recherches Afri-
caines, Paris: »From Mythology to Violence in
Rwanda«.

– Dr. Peter Vale, Centre of Southern African Stu-
dies, Cape Town: »South Africa and Globalism«. 

– Dr. Benedicte Ingstad, Institut for Samfunds-
medicin, Oslo: »Care for the Elderly – Care by
the Elderly in Botswana«. 

– Mrs. Noerine Kaleeba, TASO Uganda and UNA-
IDS Geneva: »AIDS and the Mobilization of the
African Community«.

– Mr. Ibrahim Tanko, Ghanian Danish Communi-
ty Programme: »NGOs and Development«.

– Profesor John Middleton, Yale University: »The
Search for the Exotic Other: Tourism in Ke-
nya«.

– Seniorforsker Ole Therkildsen, Center for Ud-
viklingsforskning: »Primary Education in Tan-
zania«.

– Professor Patrick Chabal, King’s College, Lon-
don: »Multi-Party Politics in Lusophone Africa«.

– Professor Richard Fardon, SOAS, London: »Ad-
amawa Masques and Rituals«.

– Professor Kovi Agovi, Institute of African Stu-
dies, University of Ghana: »The Feminist Agen-
da in African Literature«.

– Dr. Sharon Hutchinson, Dept. of Anthropology,
University of Wisconsin: »The Dilemmas of the
Nuer in Sudan«.

– Dr. John Waliggo, Catholic University of Ugan-
da: »The Challenge to Christianity in Africa«. 

– Dr. Denis Venter, Africa Institute of South Afri-
ca, Pretoria: »Multi-Party Politics in Malawi«.

– Professor Robert Chambers, Institute of Devel-
opment Studies, Sussex: »Participatory Rural
Appraisal« (heldagsseminar).

– Dr. Lars Rudebeck, Uppsala Universitet: »The
Democratization Process in Guinea-Bissau«.

Internationale kontakter og samarbejde:
Centret har etableret en række bilaterale kontak-
ter med afrikanske universiteter og med Afrika-
centre i Europa og USA. Der er udviklet et nært
samarbejde med Nordiska Afrikainstitutet i Upp-
sala om gæsteforelæsere og konferencer. Inden
for rammen af AEGIS (Africa-Europe Group of In-
ternational Studies), der er et netværk af universi-
tetscentre for Afrikastudier inden for EU med det
særlige formål at fremme relationerne mellem
afrikanske og europæiske universiteter, arbejdes
der bl.a. på at etablere forskerkurser for såvel afri-
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kanske som europæiske Ph.D.-studerende. I 1996
afholdtes i Holland et forskerkursus om miljø og
landbrugsudvikling. AEGIS’s styringsgruppe holdt
sit halvårlige møde på Center for Afrikastudier i
september 1996.

Centret administrerer det Danida-finansierede
forskningsbistandsprojekt mellem Københavns
Universitet og Makerere Institute of Social Re-
search, Uganda. I forlængelse heraf har yngre for-
skere og specialestuderende fra Københavns Uni-
versitet været på studieophold i Uganda, og ugandi-
ske Ph.D-studerende har i perioder opholdt sig ved
forskellige institutter på Københavns Universitet.
Lillian Tibatemwa-Ekirikubinza erhvervede sin
Ph.D-grad ved Kriminalistisk Institut i maj 1996. Ed-
ward Kirumira erhvervede sin Ph.D-grad i familie-
demografi ved Sociologisk Institut i oktober 1996. 

Deltagelse i Nord/Syd satsningsområdet:
Styringsgruppen, der har haft professor Holger
Bernt Hansen som formand, færdiggjorde i sidste
halvdel af 1996 sin indstilling til Konsistorium, of-
fentliggjort under titlen »Strategi for tværfakul-
tært samarbejde på det forskningsmæssige sats-
ningsområde NORD/SYD«. Konsistorium vedtog i
december 1996, at N/S området fra begyndelsen
af 1997 skal udgøre et af Københavns Universitets
tre satsningsområder. Center for Afrikastudier får
tillagt forskellige koordinerende funktioner un-
der gennemførelsen af initiativet.

Bibliotek og publikationer:
Der har vist sig et stigende behov for information
og dokumentation om Afrika fra forskellig side,
herunder især behov for vejledning fra studeren-
de ved Københavns Universitet, der skal starte på
specialeskrivning. Dette understreger centrets ser-
vicefunktion over for det øvrige universitet.

Med henblik på at møde sådanne behov er cen-
trets bibliotek blevet yderligere udbygget, således
at der nu findes en moderne samling, der dels om-
fatter de nyeste bøger inden for de forskellige di-
scipliner under studiet, dels en række tidsskrifter
med aktuelle og videnskabelige artikler. Især er
centrets bestand af fransk-sprogede bøger om
Afrika blevet styrket. Brugen af biblioteket har ud-
vist en markant stigning, ikke mindst fra studeren-
de ved Københavns Universitet.

Centret har i 1996 publiceret to Occasional Pa-
pers, begge baseret på forelæsninger givet som led
i centrets seminarserie:

Piers Blaikie: »Environmental Conservation in
Cameroon: on paper and in practice« (marts
1996);

René Lemarchand: »Burundi: genocide forgot-
ten, invented and anticipated« (juli 1996).

Holger Bernt Hansen, centerleder 

Stab:
VIP:
Christiansen, Mette Dræby: Akademisk arbejder;
Ihle, Annette Haaber: Videnskabelig medarb.; Ma-
daris, Adrianne: Videnskabelig medarb.; Høj-
bjerg, Christian Kordt; Forskningslektor.

TAP:
Stolten, Hans Erik Jakobsgaard: Akademisk arbej-
der.

Center for Idrætsforskning

Center for Idrætsforskning blev oprettet i juni
1991 på initiativ fra Undervisningsministeriet. Ide-
en bag centret er, at fremme og samordne den hu-
manistiske, naturvidenskabelige og samfundsvi-
denskabelige forskning inden for faget idræt,
samt at skabe en struktur, der kan rumme tværfag-
lige forskningsprojekter. Centret fungerer både
som »Center med mure« og som »Center uden
mure«. Centret »med mure« er beliggende under
det naturvidenskabelige fakultet og har bofælles-
skab med det humanistisk-samfundsvidenskabeli-
ge hovedfag i idræt. Centret er ansvarlig for Ph.D.-
uddannelsen i forlængelse heraf. Centret »uden
mure« fungerer som koordinerende og initieren-
de organ på tværs af institutioner/miljøer. Cen-
trets overordnede ledelse varetages af en bestyrel-
se, medens den daglige ledelse forestås af center-
lederen. Til centret er knyttet et repræsentant-
skab.

Adresse: Jagtvej 155 B, 1. sal, 2200 Køben-
havn N.

Centrets bestyrelse:
Lektor Kurt Jørgensen (formand), Fællerådet for
Idrætsuddannelserne på Københavns Universi-
tet/DHL, lektor Ivar Berg Sørensen, Danmarks
Højskole for Legemsøvelser, professor Mogens
Nielsen (næstformand), Danmarks Lærerhøjsko-
le, lektor Bente Kiens, Københavns Universitet,
lektor Jørn Hansen, Odense Universitet, overlæge
Jens Halkjær Kristensen, Rigshospitalet, forsk-
ningsmedarbejder Søren Riiskjær, Idrætsforsk.
Gerlev Idrætshøjskole.

Forskningsvirksomhed:
Der har på centret siden 1995 været arbejdet på et
tværvidenskabeligt forskningsprojekt om, hvilke
konsekvenser eliteidræt har for børns fysiske, psy-
kiske og sociale udvikling. I 1996 er der i samar-
bejde med Socialforskningsinstituttet foretaget en
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dataindsamling på baggrund af en spørgeskema-
undersøgelse blandt 1200 børn og deres forældre.
Børnene, som er i alderen 10-13 år, er medlem-
mer i 30 idrætsklubber inden for håndbold, ten-
nis, idrætsgymnastik og svømning. Der er yderlige-
re forberedt undersøgelsens 2. fase, hvor der vil
blive gennemført fysiologiske og vækstmæssige
undersøgelser af et mindre udvalg af børnene.

Styringsgruppen i forbindelse med program-
met består af flg.: Afdelingslæge, dr. med. Jørn
Müller, Rigshospitalet, Overlæge, dr. med. Jens
Halkjær Kristensen, Rigshospitalet, professor, dr.
phil. Per Schultz Jørgensen, Danmarks Lærerhøj-
skole, lektor Kurt Jørgensen, Københavns Univer-
sitet, lektor Klaus Klausen, Københavns Universi-
tet, seniorforsker Bjarne Hjort Andersen, Social-
forskningsinstitutet og centerleder, lektor, lic.
phil. Else Trangbæk, Center for Idrætsforskning.

Forskningsrådsstipendiat, cand. psyk. Kim An-
dersen har i 1996 arbejdet med projektet »Fra ak-
tiv eliteidrætskarriere til »civilt liv««. Projektet er i
den afsluttende fase.

Lektor Søren Damkjær har i 1996 arbejdet med
1) Kroppens sociologi. Dette projekt omhandler
principielle spørgsmål om samfund og kropslig-
hed, der danner rammen om enkeltprojekter om
eliteidræt, krop, idræt i de samfundsmæssige
transformationer i Rusland, 2) Samfundsændrin-
ger og ændringer i idrættens struktur og indhold i
Sovjetunionen og Rusland 3) Kropssociologien og
teorien og bevægelseskultur og 4) Internationale
elitemodeller. Dette projekt fortsætter med indra-
gelsen af elitesystemerne i Italien, Spanien, Tjek-
kiet, Østrig, Schweitz og Cuba. 

Cand.scient., Ph.D.-stipendiat Pia Houmark har
siden 1. september 1995 arbejdet med projektet
»Laban Movement Analysis – mellem dans og dan-
seterapi«. Projektet tager empirisk udgangspunkt
i danse/bevægelseskonceptet »Laban Movement
Analysis«. Ph.D.-studiet forventes afsluttet
1.1.1998.

Forskningsassistent, cand.scient.soc. Knud Lar-
sen har i 1996 arbejdet med et projekt for Dan-
marks Idræts-Forbund om »Voksnes idrætsdelta-
gelse i et lokalsamfund«. Projektet blev gennem-
ført i Holbæk Kommune og bestod af to indbyrdes
forbundne spørgeskemaundersøgelser. Dels en to-
talundersøgelse af kommunens idrætsforeninger,
som foruden en generel kortlægning af deres akti-
vitetsudbud og ressourcesituation, specielt belyser
voksne medlemmers placering og vilkår. Dels en
repræsentativ personundersøgelse, der bl.a. be-
skriver forskellige voksengruppers faktiske idræts-
deltagelse og -præferencer, samt vurderinger af
forskellige idrætsgrenes og organiseringsformers
attraktivitet m.v. Desuden beskrives omfanget og
karakteren af det udækkede idrætsbehov blandt

idrætsligt in-aktive. Projektet blev afsluttet ved ud-
gangen af 1996.

Laila Ottesen har 1) fra 1.november 1995 arbej-
det sammen med Lisbeth Haastrup, Ph.D. for
Center for Idrætsforskning,og udført et forsk-
ningsprojekt for Kulturministeriet og kulturregi-
on Salling-Fjends, 2) fra 1. maj 1996 haft et etårigt
stipendium fra Idrættens Forskningsråd med tit-
len »Livsformer og bredde-idræt. Foreningskultur
– sportsformer – sportsudøvertyper«, 3) været an-
sat som koordinator for en arbejdsgruppe under
Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriets
gymnasieafdeling der har til formål, at revidere
udstillingen »Motion styrker livet«, 4) været kon-
sulent på Danmarks Idræts-Forbunds jubilæums-
kongres i en arbejdsgruppe om idrættens organi-
sering og 5) været konsulent og projektleder for
en idrætspolitisk arbejdsgruppe i Ballerup Kom-
mune, med ansvaret for udfærdigelsen af en
Idrætspolitisk redegørelse om kommunens kom-
mende idrætspolitik. Projektet forventes afsluttet
medio 1997.

Cand.scient, Ph.D.-stipendiat Jan Svensson har
arbejdet med projektet »Psykomotorisk træning i
behandlingen af indlagte psykiatriske patienter«.
Stipendiatet er tildelt af Forskerakademiet og Kø-
benhavns Amt fra den 1/6-95, med praktisk afvik-
ling på Amtssygehuset i Glostrup, psykiatrisk afde-
ling.

Centerleder, lektor, lic.phil. Else Trangbæk har
i 1996 1) arbejdet videre med projektet »Kvinde-
idrættens udvikling og betydning i Danmark«. I
forlængelse af tidligere undersøgelser er nye em-
piriske undersøgelser foretaget via arkivbesøg i
henholdsvis Tyskland, England og Sverige, 2)
været koordinator af opstilling af et nyt 3-årigt
projekt: »Idrætsundervisning, livsalder og arbejds-
miljø«, som er et samarbejdsprojekt mellem Kø-
benhavns universitet og Danmarks Højskole for
Legemsøvelser. Else Trangbæk fungerer som an-
svarlig for projektet sammen med lektor Per Fi-
bæk Laursen, Insitut for Filosofi, Pædagogik og
Retorik, Københavns Universitet. Projektmedar-
bejder er endvidere cand. scient Mette Krogh
Christensen og 3) fungeret som konsulent og fag-
lig ekspert på en videoproduktion på 4 videoer for
DR. Produktionen var et supplement til to-binds-
værket »Dansk Idrætsliv«, som udkom november
1995 på Gyldendal.

Afholdte foredrag/kurser/seminarer:
Center for Idrætsforskning afholdte i foråret semi-
narrække om »OL i Atlanta og den olympiske
idé«. Følgende oplæg blev præsenteret: 28. febru-
ar 1996: OL og det moderne samfund v/lektor
Per Jørgensen, Danmarks Højskole for Legems-
øvelser. 27. marts 1996: Olympiaden i Atlanta –
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kampen mod fysikken v/lektor Bodil Johannsen,
Laboratoriet for Human Fysiologi, August Krogh
Institutet. 24. april: «Make the best science win« –
teknologiske aspekter i OL-idrætten v/lektor Finn
Bojsen-Møller, Panum Instituttet, Københavns
Universitet. 22. maj 1996: Coubertin’s filosofi og
hans filosofiske landskab v/ forfatter Peter
Thielst.

Efterårets seminarrække havde temaet »Idræt
gennem hele livet«. Følgende oplæg blev præsen-
teret: 30. oktober 1996: Idræt – i livsperspektiv. En
historisk og etnologisk synsvinkelv/ forskningsti-
pendiat Laila Ottesen og centerleder, lektor Else
Trangbæk. 13. november 1996: Børn og idræt.
Fodbold og elitetræning v/ Ph.D.-stipendiat Lone
Hansen. 12. december 1996: Voksnes idrætsdelta-
gelse – Holbækundersøgelsen v/ forskningsassi-
stent Knud Larsen.

I dagene 19. – 21. august 1996 afholdt Dan-
marks Idræts-Forbund i samarbejde med Center
for Idrætsforskning konsensuskonferencen
»Grænser for vækst i eliteidrætten« på Færgen
Kronborg, en konsensuskonference om emnet
»Grænser for vækst i eliteidrætten«. Der deltog ca.
160 personer i konferencen. Eksperter forsøgte på
baggrund af deres forskning at svare på spørgsmål
om der er grænser for vækst i eliteidrætten inden
for udvalgte områder: Fysiologisk, teknologisk,
økonomisk, samfundsmæssigt, psykologisk og
etisk. Et spørgepanel stillede spørgsmål til eksper-
terne og kom den sidste dag med nogle anbefalin-
ger. 

Eksperternes indlæg og spørgepanellets anbefa-
linger er nu blevet samlet i en bog, som kan købes
hos Danmarks Idræts-Forbund – Forsendelsesaf-
delingen. Tlf.: 43 26 20 60. Pris kr. 50.

Centrets medarbejdere:
Pia Houmark har i februar deltaget på Ph.D.-kur-
set: »Kvalitative Forskningsmetoder« v/professor
Steinar Kvale; i september afholdt foredrag på
Dansk Idrægspsykologisk Forenings (DIFO) semi-
nar om »Idræt og kommunikation«; i september
og december undervist på bacheloruddannelsen i
idræt, danselinien, i faget »Dansens og kroppens
betydning i historisk og æstetisk perspektiv«.

Knud Larsen har afholdt foredrag om projektet
»Voksnes idrætsdeltagelse i et lokalsamfund«. Ind-
hold og resultater blev formidlet gennem fore-
drag og seminarer, bl.a. for breddeudvalget i Dan-
marks Idræts-Forbund, specialforbundenes bred-
dekonsulenter, ved DIFs 100 års jubilæumskon-
gres og for repræsentantskabet ved Center for
Idrætsforskning.

Laila Ottesen har siden 1. februar været ansat
som undervisningsassistent på den humanistiske-
og samfundsvidenskabelige hovedfagsuddannelse

i idræt, til at undervise i et HIT 5-modul og idræt
og livsformer; fra 1. september været ansat som ek-
tern lektor på den humanistiske- og samfundsvi-
denskabelig hovedfagsuddannelse i idræt med
særlig henblik på at varetage undervisningen i me-
tode; deltaget i Thomas Højrups »Torsdagssemi-
narer« om strukturel dialektik/ livsforms- og stats-
analyse på Institut for Arkæologi og Etnologi; del-
taget i »Udstillingsgruppen« med repræsentanter
fra Nationalmuseets afdeling for nyere tid og Kø-
benhavns Bymuseum omkring udarbejdelsen af
udstillingsplaner.

Jan Svensson deltog i »Forskningsdag« på Dan-
marks Højskole for Legemsøvelse 19. januar; for-
skerkurset »Kvalitative forskningsmetoder«, Psyko-
logisk Institut, Aarhus Universitet 18. – 22. marts;
forskerkurset »Fænomenologi og sprogfilosofi«
Handelshøjskolen i København 6. – 10. maj;
DIFO-seminar »Idræt og kommunikation«, den
Jyske idrætsskole i Vejle 27. – 28. september; kur-
sus i »psykoterapi«, Amtssygehuset i Glostrup 21.
oktober; forskerkursus »psykosociale teorier og
begreber i sundshedsforskning« Panum Institut-
tet, Københavns Universitet 18. – 22. november.

Else Trangbæk holdt festtalen ved Danmarks
Idræts-Forbunds 100-års jubilæumsfest i Falkoner-
centret (talen udkommer med tilføjelse af faglige
noter i Idrætshistorisk Årbog 1996 + ca. februar
1997); afholdt foredrag om Dansk Idrætsliv på Hi-
storisk Institutionen, Stockholms Universitet på
kursus for doktorander (februar 1996); Foredrag
om Børn og idræt + mellem skole og fritid, Køge
(april 1996); deltog i Danske Gymnastik og Idræts-
foreningers forskningskonference i Holstebro om
Forskningens bidrag til den folkelige oplysning
(april 1996); konferenceleder ved Konsensuskon-
ferencen: Grænser for vækst i eliteidrætten? Ar-
rangeret af Center for Idrætsforskning, Kulturby
‘96 og Danmarks Idræts-Forbund på Færgen
Kronborg (august 1996); indlæg på Kulturmini-
steriets høring om Idrættens pengestrømsanalyse
på Holmen (december 1996); oplæg om »Idræts-
undervisning, lærerudvikling, livsalder og arbejds-
miljø« på Gymnasieafdelingen, Undervisningsmi-
nisteriets konference om Fagdidaktik i Eigtveds
Pakhus, København (december 1996).

Konferencer/rejser:
Pia Houmark har i januar udført pilotundersøgel-
se af Laban Movement Analysis ved »Laban Barte-
nieff Institute of Movement Studies« i New York,
USA ; i juni, juli, august været på udlandsophold
og empirisk undersøgelse ved »Laban Bartenieff
Institute of Movement Studies«, New York, USA.

Søren Damkjær har afholdt gæsteforelæsning
ved Vladimirs Universitet: Sotsiologia Telesnosti i
Teoria Dvijenija (Kroppens sociologi og teorien
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om bevægelse). 8. maj 1996; deltaget i The Euro-
pean Colleges of Sports Sciences: Konference
med paper om »Internationale elitemodeller«, og
»Parameters of Growth in Soviet and Russian Elite
Children« (med L. Ozolina). Maj, 1996; deltaget i
The Pan-European Project on Attitudes to Food
and Movement. Arrangeret af the European Insti-
tute of Food Studies. Bruxelles, 8. dec. 1996. 

Laila Ottesen afholdt foredrag med titlen: «Life
History as an analytical tool in Sports Studies« på
The Third International Society for the History of
Physical Education and Sport,i Cape Town, Sydaf-
rika.

Jan Svensson deltog i fagseminar »Brugerkonfe-
rence – fysisk aktivitet i psykiatrien« Gaustad Syke-
hus, Oslo 31. oktober 96. 

Else Trangbæk deltog i The international Pre-
Olympic Scientific Congress: ISHPES History se-
minars i Dallas Texas, præsenterede paper:
Health, Elite sport and the Female Body – from a
historical point of view (juli 1996); deltog i 5. Nor-
diske kvinnehistorikermøtet i Klækken, Norge –
august 1996; deltog i The third international Sym-
posium for Olympic Research på Centre for Olym-
pic Studies, The University of Western Ontario,
Canada, præsenterede paper: Danish Women
Gymnasts: An Olympic Success Story. Oktober
1996; deltog i konferencen: »Frø & Frukter Nor-
disk Kvinne- og kjønnsforskning i dag« i Oslo med
oplægget: En historie om disharmoni om kvinde-
lighedens og sportens konstruktion omkring 1900
– november 1996; deltog i 1. idrætshistoriske se-
minar i European Committee for History of Sport
(CESH) i Rom. Fremlagde paper: Sport and Wel-
fare. About the Role of Sport in Connection with
the Danish Welfare Model (november 1996).

Redaktionsvirksomhed:
Søren Damkjær, Ottesen, Laila: Idræt og friluftsliv
– ud i det fri, Dansk Idrætshistorisk Årbog 1995,
Odense Universitetsforlag 1997.

Trangbæk, Else: -:(red) Grænser for vækst i eli-
teidrætten? Rapport fra konsensuskonferencen
»Grænser for vækst i eliteidrætten«. Udgivet af
Danmarks Idræts-Forbund og Center for Idræts-
forskning. 

Repræsentation:
Søren Damkjær er medlem af fagstudienævnet for
Idræt, medlem af censorkorpset for de humanisti-
ske og samfundsvidenskabelige idrætsstudier i
Danmark; medlem af bestyrelsen for Dansk Idræts-
historisk Forening.

Laila Ottesen er bestyrelsesmedlem i Dansk
Idrætshistorisk Forening; medlem af censorkorp-
set for de humanistiske og samfundsvidenskabeli-
ge idrætsstudier i Danmark.

Else Trangbæk er formand for Idrættens Forsk-
ningsråd; formand for Dansk Idrætshistorisk For-
ening; editor i »Scandinavian Journal of Medicine
& Science in Sports« for sektionen Social and Be-
havioural Aspects of Sports: Medlem af Danmarks
Idræts-Forbunds breddeidrætsudvalg, fagkonsu-
lent i Danmarks Nationalleksikon på Idræt/sport,
faglig konsulent på videoserie på 4 om »Dansk
idrætsliv«, DR Video; og medlem af censorkorpset
for de humanistiske og samfundsvidenskabelige
idrætsstudier i Danmark; og medlem af censor-
korpset på Odense Universitet; medlem af viden-
skabelig komité i European Committee for Histo-
ry of Sport (CESH). 

Euromath Center (EmC)

Euromath Center (EmC) blev oprettet 1. januar
1990 ved en aftale mellem Forskningsministeriet,
Københavns Universitet og Dansk Matematisk
Forening. Centrets nuværende bevilling løber ind-
til udgangen af 1997. 

Centrets formål og styrelse 
EmC’s overordnede sigte er at medvirke ved eta-
bleringen af en moderne forskningsinfrastruktur
for de matematiske videnskaber, baseret på EDB
og elektroniske netværk.

Der arbejdes specielt med bistand til dansk ma-
tematik i samarbejde med interesserede institut-
ter, og projektarbejde som sigter på at etablere en
moderne forskningsinfrastruktur for de matema-
tiske videnskabelige miljøer i Central- og Østeuro-
pa samt i landene fra den tidligere Sovjetunion.

Centret ledes af en centerleder, der refererer til
en styregruppe udpeget at Københavns Universi-
tet, Matematisk Institut, KU, Dansk Matematisk
Forening, samt Statens naturvidenskabelige Forsk-
ningsråd.

Virksomhed i 1996
Der er i 1996 arbejdet videre under de nye aftale-
forhold og EmC har været engageret i følgende
tekniske og administrative projekter:

EmNet/NIS: Ligesom forrige år har en hoved-
aktivitet i 1996 været koordineringen af de øst-
vendte EmNet/NIS projekter sammen med 63
partnere fra den tidligere Sovjetunion. Flemming
Topsøe er koordinator af projekterne for EmC og
centret bidrager med betydelige administrative og
tekniske ressourcer.

EMIR: Første fase af Dan-EMIR systemet var sat i
drift i december 1994 og godkendtes i februar
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1995. I 1996 er udviklingsarbejdet fortsat og ud-
over nye moduler til danske matematikere er der
nu også en russisk, polsk og estisk EMIR i drift.

EmCIT: I 1996 har EmC etableret en spejlings-
service, bestående at elektroniske matematiske
tidsskrifter og databaser. Velux fonden af 1981 har
finansieret denne service med 1.2 mio. kr. 

Databaser: EmC administrerede, som i tidligere
år, on-line adgangen for de matematiske institut-
ter til AMS-MATH og FIZ-MATH databaserne. I
1996 er de gamle services blevet udfaset samtidig
med at tjenesterne udbydes på internettet under
EmCIT.

Stab og styregruppe
I 1996 har EmC beskæftiget centerleder civ.ing.
Carsten Lenum, Ph.D. Peep Uba, cand.scient.
Keld Knudsen, samt studerende Imtiaz Moham-
mad og Peter L. Hansen.

Styregruppe har bestået af Flemming Topsøe
(KU, formand), Vagn Lundsgaard Hansen (Det
naturvidenskabelige Forskningsråd), Erik Chri-
stensen (KU-MI) og Hans Anton Salomonsen
(Dansk Matematisk Forening).

Carsten Lenum
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Center for Biomolekylær Genkendelse

Center for Biomolekylær Genkendelse, som etab-
leredes 1. jan. 1994 via en femårig bevilling på 35
mill. kr. fra Danmarks Grundforskningsfond, har
til huse ved Københavns Universitet på Panum In-
stituttet (Institut for Medicinsk Biokemi og Gene-
tik) med en afdeling på H. C. Ørsted Institutet
(Kemisk Institut, Organisk Kemi) og et tæt samar-
bejde med Immunologisk afdeling på Statens Se-
ruminstitut.

Denne geografiske placering afspejler også cen-
trets forskningssigte, idet centrets forskning er in-
terdisciplinær mellem organisk kemi, molekylær
biologi, immunologi og medicin.

Centret definerer sin forskning som biomoleky-
lær genkendelse, det vil sige studiet af de proces-
ser hvormed biologiske molekyler genkender hin-
anden. Dette dækker projekter indenfor moleky-
lære studier af genekepression, antistof antigen
binding samt enzymsubstrat genkendelse.

Hovedinteressen i øjeblikket er studier af det
genetiske materiale DNA, især med henblik på at
udvikle syntetiske reagenser, som er i stand til at
genkende DNA’et på en sekvensspecifik måde. Så-
danne reagenser kan anvendes til at modulere
genekspressionen og har derved et meget stort an-
vendelsespotentiale i Molekylærbiologiske under-
søgelser af enkelte genere biologiske funktion og
ikke mindst i udviklingen af genterapeutika.

Denne forskning har bl.a. ført til udviklingen af
et DNA-lignende molekyle, PNA (Figur 1) (akro-
nym for Peptide Nucleic Acid), som kemisk set er
en hybrid mellem et peptid og et DNA-molekyle,
men som uagtet dets kemisk set ringe lighed med
DNA har bibeholdt DNA’ets strukturelle egenska-
ber. Dette har derfor vakt stor opmærksomhed i
bioorganisk kemiske kredse, men endnu større i
lægemiddelkredse, idet PNA anses for at være et af
de bedste bud på en »lead«forbindelse til udvik-
ling af næste generation af »antisense« og »antige-
ne« gen-terapeutika.

Centrets forskere studerer nu i samarbejde med
forskere i især Sverige, Frankrig og U.S.A. de fysi-
ske, biologiske og farmakologiske egenskaber af
PNA. Desuden videreudviklet PNA-kemien med
henblik på at optimere de farmakologiske egen-
skaber.

Et andet projekt inden for centret beskæftiger
sig med at studere de molekylære processer invol-
veret i RNA syntese – især mat. protein-DNA gen-
kendelse. Centrets immunologiske projekter om-
handler studier af de basale processer, der fører til
en effektiv genkendelse af antigener – og dermed
et kraftigt immunsvar på disse – af immunsyste-
met. Disse undersøgelser har bl.a. resulteret i en
stærkt forbedret metode til fremstilling af antistof-

fer mod ellers svage antigener, som senere for-
håbentlig vil kunne bruges til at fremstille bedre
vacciner.

Centret ledes af forskningsprofessor, dr.scient.
Peter E. Nielsen (centerleder, Panum Instituttet) i
samarbejde med lektor Otto Dahl (H. C. Ørsted
Institutet) og sektionschef, dr.med. Claus Koch
(Statens Seruminstitut). Desuden er fem senior-
forskere/postdocs: Jacob Larsen, Niels Erik Mølle-
gaard, Gerald Haaima, Liam Good og Hiroshi Sai-
to, ni Ph.D.-studerende: Anne Eldrup, Birgitte Hy-
rup, Helle Knudsen, Leif Christensen, Jens Neder-
by Nielsen, Jesper Lohse, Thomas Bentin, Carsten
Behrens og Ask Püschl, tre specialestuderende:
Anne-Mette Sonnichsen, Laila Malik, og Trine
Ljungstrøm, syv laboranter: Karin Frederiksen,
Neel Louv-Jansen, Margit Jørgensen, Annette Jør-
gensen, Lone Larsen, Jolanta Ludvigsen og Han-
ne Rasmussen i øjeblikket direkte tilknyttet cen-
tret.

Centret har et bredt internationalt samarbejde
med bl.a. Chalmers Tekniska Högskola; Stock-
holms Universitet; Boston University; S.N R.S.,
Toulouse; Salk Institute, La Jolla; University of
Cambridge and University of Dundee.

Centrets vigtigste seneste forskningsresultater
kan findes i følgende publikationer:

Nielsen, P. E. og Christensen, L. (1996) Strand
displacement binding of a duplex forming homo-
purine PNA to a homopyrimidine duplex DNA
target. J. Amer. Chem. Soc. 118, 2287-88.

Haaima, G., Lohee, A., Buchardt, O. og Nielsen,
P. E. (1996) Peptide Nucleic Acids (PNA) contai-
ning thymine monomere derived from chiral
amino acids.: Hybridization and solubility proper-
ties of d-lysine PNA. Angewandte Chemie 35,
1939-1941.

Veselkov, A. G., Demidov, V. V., Nielsen, P. E. og
Frank Kamenetskii, M. (1996). A new class of ge-
nome rare cutters. Nucl. Acids Res. 24, 2483-2487.

Rasmussen, H., Kastrup, J. S., Nielsen, J. N.,
Nielsen, J. M. og Nielsen, P. E. (1997) Crystal
structure of a peptide nucleic acid (PNA) duplex
at 1.7 Å resolution. Nature Structural Biology 4,
98-101.

Peter E. Nielsen har forelæst ved følgende kon-
gresser og møder i 1996: »Modified Nucl. Acids.
Chemistry & applications«, Cold Spring Harbor;
3rd Ann. Med. Chem. Symposium«, Buffalo; »In-
ternat. Congress. Therapeutic Oligonucleotides«,
Rom; »Int. Biophys. Congress«, Amsterdam; »Can-
cer Drug Discovery Conference«, Killarney,
Åland; »Kemia 96«, Helsinki; »Internat. Sympo-
sium on Life Chemistry«, Beijing, Kina; »The Au-
gustusburg Conference«, Augustusburg, Tysk-
land; »Symposium on Biotechnology«, Stock-
holm.
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Center for Krystallografiske Under-
søgelser

Generelt:
Center for Krystallografiske Undersøgelser etable-
redes 1. januar 1994 ved en femårig bevilling på i
alt 25 mill. kroner fra Danmarks Grundforsknings-
fond.

I samarbejde med centrets værtsinstitution, Ke-
misk Institut, er der gennem de første tre år af be-
villingsperioden sket en væsentlig udbygning af fa-
ciliteter til proteinoprensning og karakterisering.
I 1996 har centret endvidere haft stort udbytte af
at kunne benytte de dataindsamlingsfaciliteter
med synkrotronstråling, der findes ved EMBL la-
boratoriet i Hamburg.

Gennem bevillingen fra Danmarks Grundforsk-
ningsfond støttes forskningsprojekter, der om-
handler undersøgelser af sammenhængen mel-
lem proteiners struktur og funktion. Parallelt med
disse aktiviteter studeres strukturelle og thermo-
dynamiske aspekter af vekselvirkninger mellem
mindre chirale molekyler og grundlæggende un-
dersøgelser af interatomare vekselvirkninger.

Forskningsaktiviteter:

1. Undersøgelser af proteiners struktur 
og funktion
Hovedparten af disse aktiviteter støttes gennem
bevillingen fra Danmarks Grundforskningsfond
og indgår i et værdifuldt samarbejde med protein-
kemikere og molekylærbiologer i Københavns-
området. I det følgende omtales kort nogle af de
resultater, der er opnået i 1996.

1.1 Enzymer i nucleotidstofskiftet
I samarbejde med Center for Enzymforskning
(CfE), der også støttes af Danmarks Grundforsk-
ningsfond, studeres sammenhængen mellem
struktur og funktion for en række enzymer i nu-
cleotidstofskiftet.

1.1.1 Phosphoribosyl pyrophosphat synthetase
Strukturen af dette enzym var tidligere blevet be-
stemt fra krystaller, der var fældet med sulfat. Til-
stedeværelsen af sulfat viste sig at hæmme bindin-
gen af de nucleotider, der var tilsat krystallisati-
onsbetingelserne. Det lykkedes, at krystallisere
proteinet ved fældning med citrat under tilstede-
værelsen af den allosteriske hæmmer, ADP. Struk-
turen er blevet bestemt for disse krystaller, hvor
fra det var muligt at identificere både det katalyti-
ske og allosteriske nucleotid bindings sted (Tine
A. Eriksen, Anders Kadziola og Sine Larsen i sam-
arbejde med Kenneth Harlow, CfE).

1.1.2 Dihydroorotat dehydrogenase
Krystalstrukturerne er blevet bestemt for de to en-
zymer, der dannes af mælkesyrebakterien Lactococ-
cus lactis. Den såkaldte A form er en dimer opbyg-
get af to ens aminosyrekæder hver indeholdende
et flavin mononucleotid molekyle. Den anden, B
formen, indeholder to forskellige polypeptider.
Den ene af disse minder i sin opbygning om A-en-
zymet. Den anden mindre polypeptidekæde, spil-
ler en afgørende betydning for B-enzymets stabili-
tet og evne til at benytte NAD+ til oxidation af fla-
vingruppen. Det indeholder FAD og en Fe2-S2 en-
hed. Krystallerne er blevet reageret med deres na-
turlige substrat (S)-dihydroorotate og strukturen
er blevet kortlagt for et kompleks mellem produk-
tet orotat og A-enzymet (Paul Rowland og Sine
Larsen i samarbejde med Finn S. Nielsen og Kaj
Frank Jensen CfE).

1.1.3 Uracil phosphoribosyl transferase
Efter adskillige forgæves forsøg på at opnå egnede
krystaller af dette enzym fra E.coli fokuseredes i
stedet på enzymet fra Bacillus caldolyticus, hvor det
lykkedes at fremstille brugbare krystaller. Struktu-
ren for dette enzym er blevet bestemt ved hjælp af
informationen fra to tungt atom derivater. Forfi-
ningen af strukturen er blevet gennemført med
data målt med synkrotronstråling ved EMBL i
Hamburg (Anders Kadziola og Sine Larsen i sam-
arbejde med Jan Neuhard, Claus Lundegaard,
Helle K. Jensen og Kaj Frank Jensen CfE).

1.2 Plantecellevægs nedbrydende enzymer
I samarbejde med Novo Nordisk A/S (NN) stude-
res en række af de enzymer isoleret fra Aspergillus
aculeatus, der medvirker til at nedbryde de forgre-
nede polysaccharider, som indgår i plantecelle-
vægge. Novo Nordisk A/S leverer de rå rekombi-
nante proteiner som derefter oprenses på centret
(Jens-Chr. Navarro Poulsen).

1.2.1 Rhamnogalacturonaser
I 1996 blev den første struktur bestemt for en
rhamnogalacturonase, (RGase A), enzymer, der
kløver glycosid bindinger i rygraden af rhamnoga-
lacturonan I, som består af alternerende rhamno-
se og galacturonsyre rester. Strukturbestemmelsen
af RGase A repræsenterer samtidig den første
kendte struktur af en glycosyl hydrolase fra familie
28. RGase A’s peptidkæde folder som en parallel
â-helix, en meget ualmindelig fold for proteiner,
der tidligere kun er blevet observeret i 5 andre
proteiner. Enzymets »active site« er blevet lokalise-
ret og der arbejdes på at finde de aminosyre re-
ster, der har afgørende betydning for enzymets ka-
talytiske funktion (Thomas N. Petersen og Sine
Larsen i samarbejde med Sakari Kauppinen, NN).
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1.2.2 Rhamnogalacturonan acetylesterase
Det er en forudsætning for RGase A’s nedbryd-
ning af rhamnogalacturonan at rhamnosen ikke
er acetyleret. Disse acetylgrupper fraspaltes med
rhamnogalacturonan acetylesterase (RGAE). Til
trods for at dette enzym er meget heterogent
glycosyleret, kan der fremstilles krystaller under
flere forskellige betingelser. En af disse krystalfor-
mer har vist sig at sprede røntgenstrålingen så
godt, at det har været muligt at gennemføre en
meget nøjagtig strukturbestemmelse. Den viste
placeringen af enzymets »active site« og de kataly-
tisk vigtige aminosyre rester. De første forudsæt-
ninger for at forstå RGAE’s biologiske funktion
(Anne Gjerløv og Sine Larsen i samarbejde med
Sakari Kauppinen, NN).

1.2.3 – 1,4-â Galactanase
Strukturundersøgelser af en ß-1,4-galactanase er
blevet begyndt i 1996. En sekvens-sammenligning
har vist at dette enzym tilhører familie 53 af glyco-
syl hydrolaser, hvorfra der hidtil ikke kendes nog-
le tre dimensionale strukturer. Der er fremstillet
brugbare krystaller (Carsten Ryttersgaard og Sine
Larsen i samarbejde med Sakari Kauppinen, NN).

1.3 Enzymer i fedtsyre syntesen
I samarbejde med Penny von Wettstein-Knowles
fra Molekylærbiologisk Institut undersøges de
kondenserende enzymer der indgår i syntesen af
fedtsyrer. Et af disse ß-ketoacyl syntase I, KAS I, er
blevet krystalliseret. Den aktive thiol, gruppe som
dette enzym indeholder, medfører desværre, at
det ikke har været muligt at fremstille de sædvanli-
ge tungt atom derivater. I stedet er der blevet ar-
bejdet på at udvikle en eksperimentel opstilling,
som skulle gøre det muligt at fremstille derivater
af ædelgasser som xenon og krypton (Johan G.
Olsen, Anders Kadziola og Sine Larsen).

1.4 Peroxidaser
I forbindelse med at undersøgelser af de oxidere-
de former af en peroxidase fra Coprinus cinereus vi-
ste det sig at være praktisk at arbejde med en re-
kombinant uglycosyleret form af denne peroxida-
se, da denne er lettere at håndtere med henblik
på reproducerbar krystallisation. Strukturbestem-
melse af denne form er blevet afsluttet (Pernille
Harris, Jens-Chr. Navarro Poulsen og Sine Larsen i
samarbejde med Novo Nordisk A/S).

2. Studier af vekselvirkninger mellem chirale
molekyler
Racemiske blandinger indeholder begge spejlbil-
ledisomere former i lige store mængder. Det er
vekselvirkninger mellem chirale molekyler, der er
afgørende for, hvilken type forbindelse, der dan-

nes ved krystallisationen. Der vil enten kunne
dannes en racemisk forbindelse, som indeholder
begge spejbilledisomere former, eller ske en spon-
tan resolvering, så der dannes et konglomerat af
krystaller, der hver især kun indeholder den ene
spejlbilledisomer.

Racemater af forskellige halogen substituerede
3-hydroxy-3-phenyl propionsyrer udviser stor vari-
ation i deres krystallisationsforhold. De kan dels
danne racemiske forbindelser dels kan der ske en
spontan resolvering. Ved at sammenholde resulta-
terne fra krystalstruktur bestemmelser med disse
forbindelsers fysisk kemiske egenskaber er der op-
nået en stor forståelse for de faktorer, der er af-
gørende for hvilken type krystaller der dannes ved
krystallisation af en racemisk blanding.

Adskillelsen af racemiske blandinger sker ofte
ved at danne diastereomere forbindelser. Optisk
aktiv vinsyre er et hyppigt anvendt resolverings-
middel for racemiske baser. En systematisk analyse
af strukturerne af forskellige diastereomere vinsy-
re salte har givet værdifuld indsigt i de faktorer
der er afgørende for vinsyres brug som resolve-
rings middel. Disse projekter støttes af Statens na-
turvidenskabelige Forskningsråd (Katalin Marthi,
Rikke Mattsson Bruun, Carsten Ryttersgaard,
Henning O. Sørensen og Sine Larsen).

3. Elektrontætheder og afledte egenskaber
For at få en dybere indsigt i de interatomare vek-
selvirkninger i krystaller er der blevet gennemført
en række undersøgelser af eksperimentelt og teo-
retisk bestemte ladningstætheder. I methyl ammo-
nium hydrogen maleat indeholder anioner en
kort symmetrisk intramolekylær hydrogen bin-
ding. Anvendelse af resultater fra neutron diffrak-
tions undersøgelser sammen med meget omfatten-
de røntgendiffraktions data har ført til en meget
nøjagtig bestemmelse af denne forbindelses ekspe-
rimentelle ladningstæthed. En topologisk analyse
viste stor overensstemmelse med tidligere under-
søgelser af methylammonium ionen i et hydrogen
succinat salt og godtgjorde, at den intramole-
kylære hydrogenbinding har covalent karakter.

I 1996 er der sket en betydelig program udvik-
ling af algoritmer, der tjener til at bestemme
atomare nul-flux overflader og disses tilhørende
integrerede egenskaber. Det er nu muligt at gen-
nemføre samme typer af analyser på eksperimen-
telle tætheder, som R. W. Bader introducerede for
teoretiske ladningstætheder.

De eksperimentelle undersøgelser kompletteres
med teoretiske beregninger for molekyler og kry-
staller. Der er udført molekylære beregninger for
forskellige substituerede fluor mandelsyrer og for-
bindelser med en 1,2-diphenyl acetylen enhed. Til
de periodiske Hartree-Fock beregninger for kry-
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staller benyttes programsystemet CRYSTAL95. Dis-
se aktiviteter støttes af en bevilling fra Statens na-
turvidenskabelige Forskningsråd (Hanne S. Ben-
gaard, Henrik Birkedal, Claus Flensburg, Dennis
Madsen, Luuk van den Poll og Sine Larsen i samar-
bejde med Robert F. Stewart, Carnegie Mellon
University og Carlo Gatti, University of Milano).

Forskeruddannelse
Medarbejdere fra centret medvirker aktivt til un-
dervisningen ved Kemisk Institut især inden for
røntgenkrystallografi. I 1996 afsluttede tre deres
uddannelse som cand.scient. og en sin Ph.D.-ud-
dannelse ved centret.

Stab:
VIP:
Asschenfeldt, Heidi: Cand.scient stud.; Astrup
Larsen, Tine: Ph.D.-studerende; Birkedal, Henrik:
Cand.scient stud.; Bøgevig, Anders: Cand.scient
stud.; Flensburg, Claus: Ph.D.-studerende; Frost
Jensen, Anette: Curie stipendiat; Gjerløv, Anne:
Ph.D.-studerende; Harris, Ernst: Cand scient
stud.; Harris, Torben: Cand scient stud.; Kadziola,
Pernille: Post.docs; Ishøy, Anders.: Forskningsad-
junkt; Larsen, Sine: Centerleder; Madsen, Dennis:
Ph.D.-studerende; Marthi, Katalin: Ph.D.-stude-
rende; Mattsson, Rikke C.: Cand.scient stud.; Ny-
gaard, Frank: Ph.D.-studerende; Olsen, Johan G:
Ph.D.-studerende; Osholm Sørensen, Henning:
Cand.scient stud.; Petersen, Thomas N.: Ph.D.-stu-
derende; Poll, Luuk van den: Hollandsk stud.;
Rowland, Paul: Post.docs:; Ryttersgaard, Carsten:
Ph.D.-studerende; Skov Bengaard, Hanne: Cand.
scient stud.

TAP:
Boelskifte, Dorthe: Laboratorietekniker; Dynesen,
Hans: Centersekretær; Navarro Poulsen, Jens-
Chr.: Videnskabelig Assistent

Flemming Hansen ved Kemisk Institut er associe-
ret centret og bidrager derved til dets forsknings-
aktiviteter.

Udenlandske gæster ved Center for 
Krystallografiske Undersøgelser:
Professor Peter F. Lindley, CCLRC Daresbury La-
boratories, 29/2 – 1/3 1996. Dr. Sven Hovmöller,
Structural Chemistry, University of Stockholm,
8/3 1996. Dr. Jorge Navaza, Laboratoire de
Physique, Faculté de Pharmacie, Châtenay Mala-
byr, France, 14/4 – 17/4 1996. Dr. Tomitake Tsu-
kihara, Osaka University, Japan, 24/4 – 26/4 1996.
Dr. Wayne Hendrickson, Columbia University,
New York, 8/5 1996. Dr. Richard Pickersgill, Insti-
tute of Food Research, Reading Laboratory, UK,

17/6 1996. Dr. Jenny P. Glusker, The Fox Chase
Cancer Center, USA, 4/7 – 8/7 1996. Dr. Leila Lo
Leggio, Institute of Food Research, Reading Labo-
ratory, UK, 7/9 – 11/9 1996. Dr. Mark A. Spack-
man, University of New England, Armidale, New
South Wales, Australia, 18/3 1996. Dr. Carlo Gatti,
CN-CSRSRC, Milano, Italy, 27/3 – 30/3 1996.

Længerevarende ophold af udenlandske forskere
Professor Robert F. Stewart, Carnegie Mellon Uni-
versity, Pittsburgh, USA, 18/5 – 17/7 1996. Profes-
sor Sydney R. Hall, University of Western Austra-
lia, Perth, 5/7 – 30/11 1996. Dr. Annegret K. Hall,
University of Western Australia, Perth, 5/7 – 30/9
1996. Dr. Andrzej Surdykowski, University of To-
rún, Poland, 4/11 – 25/11 1996.

Dansk Lithosfærecenter (DLC)

DLC’s forskning er for perioden 1994-1998 hoved-
sagelig fastlagt i en femårs forskningsplan, som
har dannet grundlaget for bevillingen fra Dan-
marks Grundforskningsfond. De to hovedtemaer
for denne plan er: A. Pladetektonisk kollision. Pro-
cesser og strukturer i forbindelse med pladetekto-
nisk sammenstød af kontinenter; B. Vulkanske mar-
giner. Opbrud af kontinenter og dannelse af vul-
kanske kontinentmarginer. Se DLC’s home page
http://www.dlc.ku.dk eller DLC’s beretning til
Danmarks Grundforskningsfond for yderligere
oplysninger.

Pladetektonisk kollision
Under tema A studeres en ca. 2 milliarder år gam-
mel bjergkæde – Nagssugtoqiderne – Vestgrøn-
land. Dette orogen blev dannet ved kollision mel-
lem to kontinentplader, og repræsenterer den
centrale del af et transatlantisk orogen, der stræk-
ker sig fra det østlige Canada over Grønland og
Skotland og fortsætter i det nordlige Baltikum.
Projektet sigter mod at udrede områdets geologi-
ske udvikling før, under og efter kontinentalkolli-
sionen gennem integration af forskellige geologi-
ske discipliner, blandt andet strukturgeologi, iso-
topgeologi, metamorf og magmatisk petrologi og
radiometrisk aldersbestemmelse.

Vulkanske marginer
Tema B omfatter et multidisciplinært studie af
den østgrønlandske kontinentrand. I arbejdet ind-
går både remote sensing fra fly og satellit, omfat-
tende geologiske undersøgelser af kystzonen,
dybtgående seismiske undersøgelser af skorpe-
strukturen under shelfen og kystzonen, samt off-
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shore-boringer inden for Ocean Drilling Program
(ODP).

Dataarbejde
DLC gennemførte i samarbejde med internatio-
nale partnere fra Woods Hole Oceanographic In-
stitution (WHOI) i sensommeren 1996 et geofy-
sisk togt til Østgrønland. Projektet er samfinansie-
ret af DLC og National Science Foundation (NSF)
i USA. Formålet med togtet var at indsamle infor-
mation om variationer af jordskorpens hastigheds-
struktur i overgangen fra kontinental skorpe til
oceanisk skorpe langs kontinentalranden, med va-
rierende afstand fra sporet af den islandske »hot-
spot«. Data blev indsamlet langs fire tværsnit over
kontinent-ocean overgangen, det nordligste på
Grønland-Island ryggen, som antages at være dan-
net ved passage af den islandske »hot spot«, de to
midterste ved ODP boringerne ved henholdsvis
66° N (Leg 163) og 63°N (Leg 152 og 163), og det
sydligste lige syd for Grønlands sydspids. Togtet
blev gennemført med det amerikanske forsknings-
skib R/V Maurice Ewing og omfattede ligeledes
feltarbejde på land. Data blev indsamlet langs de
fire tværsnit med skibets 4 km lange streamer,
med 19 »ocean bottom seismometers« på i alt 68
positioner, samt med 20 landbaserede seismome-
tre (REFTEKS). 

Analysearbejde
Analysearbejdet med den store mængde geologi-
ske prøver og data indsamlet i 1995 ved ekspediti-
oner til både Vest- og Østgrønland kom for alvor i
gang i 1996. DLC’s projekt i Vestgrønland drejer
sig om udredning af de geologiske processer, der
var aktive under dannelse af det Nagssugtoqidiske
kollisionsorogen. Gennem analyse af karakteristi-
ske strukturer og bjergarter søges de Nagssugtoqi-
diske processer isoleret og pladetektoniske model-
ler opstillet. Radiometriske aldersbestemmelser
integreret med geokemi, isotopkemi og struk-
turelle og metamorfe studier danner datagrundla-
get for dette arbejde. 

I Østgrønland arbejder DLC med strukturel
analyse af lavaer, gangsværme og sedimenter, bl.a.
ud fra farvestereobilleder, med lavaseriens strati-
grafiske opbygning, med gangsværmsgeneratio-
nerne og andre intrusioner, med højpræcisions
Ar-Ar aldersbestemmelser, samt med geokemiske,
isotopkemiske og petrologiske undersøgelser til
udredning af smelternes dannelse og udvikling.
For begge projekter gælder det, at det analytiske
arbejde foregår både ved danske og ved en række
samarbejdende internationale laboratorier i ho-
vedsageligt USA og Australien. DLC-ansatte eller
Research Fellows udførte i et vist omfang arbejdet
som gæster i disse laboratorier.

Generelt
Ved udgangen af 1996 bestod staben af 11 ansatte
forskere inden for geologi og geofysik, 3 Ph.D.-stu-
derende, 2 gæsteforskere, 1 akademisk TAP, 1 la-
borant og en administrativ medarbejder. Foruden
den faste stab er tilknyttet 13 Research Fellows,
heraf 4 fra Danmarks og Grønlands Geologiske
Undersøgelse (GEUS), 4 fra Geologisk Museum,
KU, 4 fra Geologisk Institut, KU og 1 fra Norges
Geologiske Undersøgelse.

Centerleder Hans Christian Larsen

Stab:
VIP:
Centerleder: mag.scient. H.C. Larsen
Seniorforsker: Ph.D. T. Dahl-Jensen, Ph.D. M. K.

Marker, Ph.D. F. Mengel, cand.scient. T. F. D.
Nielsen, Ph.D. I. D. Reid

Forskere Ph.D. S. Bernstein, Ph.D. J. van Gool,
Ph.D. J. R. Hopper, Ph.D. M. Storey, Ph.D. C.
Tegner

Ph.D.-studerende: H. Hansen, M. B. Klausen, K.
H. Sørensen

Geolog/geofysiker: J. Fallesen, A. C. Skovgaard
Post.doc. stipendiat: Ph.D. T. B. Larsen 
Gæsteforsker: Ph.D. G. Manatschal, Ph.D. O.

Svenningsen

TAP: 
Afdelingsleder: K. Bache
Laborant: C. Bak
Geokemiker: cand.scient. O. Stecher
Vikar: P. Svendsen

Polis Centeret

Oprettelse og formål:
Polis Centeret (The Copenhagen Polis Centre) er
et forskningscenter under Danmarks Grundforsk-
ningsfond, oprettet for en femårig periode (Sept.
1993-98) med en bevilling på 8 millioner kr. Cen-
teret ledes af Mogens Herman Hansen og er pla-
ceret på KUA under Det humanistiske Fakultetet.
Dr. Simon Hornblower, Oxford University, er pr.
aug. 1996 tiltrådt som partner og skal bistå MHH
med udgivelsen af centerets afsluttende hoved-
publikation ved Oxford University Press.

Centerets formål er at beskrive den typiske old-
græske stats- og bosættelses-form: polis (bystaten).
På centeret skal der (for første gang nogen sinde)
udarbejdes en registrant over alle kendte græske
bystater i perioden ca. 600-300 f.Kr., og med ud-
gangspunkt i denne registrant skal de accepterede
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teorier om den græske polis’ fremvækst og karak-
ter nyvurderes og revideres. Inklusive alle de græ-
ske kolonier i Middelhavs og Sortehavsområdet
var der i den nævnte periode nok henved 1500
granske bystater, men først når registranten er ud-
arbejdet, vil vi have et kvalificeret bud på, hvor
mange bystater der var, hvor de lå, og hvor mange
karakteristiske de havde fælles.

For at sætte undersøgelsen af de oldgræske by-
stater ind i et større perspektiv, vil de opnåede
forskningsresultater blive sammenlignet med,
hvad man ved om alle de andre bystatskulturer,
der har været i historien fra oldtiden til vore dage.
Heller ikke her har man tidligere forsøgt at skabe
sig et overblik over, hvor mange og hvilke bystat-
skulturer der har været i verdenshistorien.

Undersøgelserne skal tjene til at belyse (a) sam-
menhængen mellem statsdannelse og urbanise-
ring, (b) principper og problemer i forbindelse
med sammenslutningen af stater i statsforbund og
sammenlægningen af stater i forbundsstater, (c)
modsætningen mellem en historisk analyse base-
ret på den selvopfattelse, der findes i kilderne
(grækernes egen opfattelse af polis) og en histo-
risk analyse baseret på moderne begreber (antik-
historikernes opfattelse af bystatsbegrebet).

Aktiviteter i 1996:
Arbejdet med registranten over samtlige bystater
er nu fordelt på i alt 34 personer, heraf 30 uden-
landske forskere, der er tilknyttet Polis Centeret
som medarbejdere på projektet.

Følgende regioner varetages af Centerets egne
medarbejdere: Arkadien (Thomas Heine Niel-
sen), Boiotien og Attika (Mogens Herman Lan-
sen), Chalkidike (Pernille Flensted Jensen); Sicili-
en og Syditalien (Tobias Fischer-Hansen). 

I Februar afholdt Centeret et seminar om Arka-
dien, organiseret og ledet af Thomas Heine Niel-
sen. Udover Centerets medarbejdere og antikhi-
storikere fra Odense og Københavns universiteter
deltog som inviterede gæstetalere Jeanette og
Björn Forsen fra Göteborg Universitet og Det Fin-
ske Institut i Athen. 

I august 1996 afholdtes i Videnskaberens Sel-
skabs regi et symposium med hovedemnerne: po-
lis i betydningen by« og »polis som lydstat.« I sym-
posiet deltog 26 udenlandske forskere fra 7 for-
skellige lande, foruden Centerets egen stab. Sym-
posiets akter er udgivet af undertegnede som Hi-
storisk Filosofiske Meddelelser fra Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab med titlen The
Polis as an Urban Centre and as a Political Com-
munity. Acts of the Copenhagen Polis Centre 4
(Copenhagen 1997). Bindet udkommer ca. 1.12.
Centerets anden publikationsrække er samlinger
af artikler udarbejdet af Centerets medarbejdere

samt andre tilknyttet projoktet. Artiklerne samles i
bindene Papers from the Copenhagen Polis Cen-
tre og publiceres af Tidsskriftet Historia (Stutt-
gart) i serien Einzelschriften. I 1996 udkom tredje
bind af Papers med titlen: More Studies in the An-
cient Greek Polis eds. M. H. Hansen & K. Raaflaub.

Tre studerende skriver speciale i tilknytning til
Polis Centeret: Helle Gjellerup (om Aristoteles’
samling af 158 forfatningsbeskrivelser sammenlig-
net med hans almene analyse af polis i Stats-
læren), Rune Frederiksen (om det Græske teaters
arkitektur og funktion) og Jeanne Mørk (om den
idealpolis, som Aristoteles skitserer i Politikken
bog 7 og 8).

Samarbejdet med The Atlas of the Greek and Ro-
man World, Chapel Hill NC, USA, er forløbet plan-
mæssigt og frugtbringende for begge parter. Cen-
terets medarbejdere har modtaget korrekturtryk af
en del af kortene, og hver af Centerets specialister
har kunnet melde tilbage til Chapel Hill om nød-
vendige tilføjelser og rettelser, der vil komme det
publicerede atlas til gode. Omvendt har de tilsend-
te kort kunnet danne grundlag for Polis Centerets
oversigt over hver enkelt regions bosættelses-
mønster og har (med justeringer) dannet grundlag
for lokaliseringen af hver enkelt regions poleis.

Polis Centerets forskningsprogram og metode
er blevet forelagt af M. H. Hansen som gæstefore-
læsninger ved universiteterne i London (Royal
Holloway) og Nejmegen.

P. Flensted-Jensen har forelæst i Filologisk Hi-
storisk Samfund med titlen »Chalkidike og chalki-
derne«.

Stab:

I København: 
Stud. mag. Rune Frederiksen og (fra 1.9) stud.

mag. Thomas Grane (sekretær) 
Forskningslektor mag.art. Tobias Fischer-Hansen

(medarbejder på registranten). 
Cand. mag. Pernille Flensted-Jensen (Ph.D-.stude-

rende).
Docent Dr.phil. Mogens Herman Hansen (center-

leder).
Cand. phil. Thomas Heine Nielsen (Ph.D.-stude-

rende).

I Belfast: 
Dr. Antony Keen (research fellow).

I Oxford:
Dr. Simon Hornblower (medforfatter og medud-

giver af publikationen til OUP).
Mogens Herman Hansen
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Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Generelt:
Søren Kierkegaard Forskningscenteret (SKC) blev
oprettet ved kontrakt i december 1993 ved Køben-
havns Universitet, finansieret af Danmarks Grund-
forskningsfond med en femårig bevilling på 27,5
mill. kr. Ifølge kontrakten er SKC organisatorisk
knyttet til Institut for Systematisk Teologi ved Det
teologiske Fakultet. SKCs leder er Niels Jørgen
Cappelørn.

SKC, der påbegyndte sin virksomhed den 1. ja-
nuar 1994, har til huse på 4. sal i Købmagergade
46, og råder over 20 arbejdspladser. 

Forskningsvirksomhed:
SKC’s tværfaglige forskningsvirksomhed består af
to hovedfelter, nøjere beskrevet som en elipse
med to brændpunkter. Det ene udgøres af Kierke-
gaardforskning, det andet af editionsfilologisk
forskning.

Kierkegaardforskningen
Til – sammen med SKC’s leder – at udfærdige en
samlet forskningsplan og pege på de forskere, der
skal knyttes til den, er der nedsat en internationalt
sammensat, videnskabelig komité med professor,
dr. Hermann Deuser, Justus-Liebig-Universität,
Gießen, som formand. De øvrige medlemmer er
professor i filosofi C. Stephen Evans, Calvin Colle-
ge, Grand Rapids, Michegan, professor i filosofi
ved universitetet i Oslo, Alastair Hannay og pro-
fessor i historie ved Connecticut College, New
London, Connecticut, Bruce Kirmmse.

I henhold til denne forskningsplan koncentre-
rer SKC især sin forskning om filosofisk og teolo-
gisk antropologi, etik og hermeneutik; men det vil
også fremme forskning inden for metafysik, æste-
tik, litteraturteori, sociale, politiske og historiske
studier.

I 1996 har følgende forskere opholdt sig ved
Centeret:
Noel S. Adams, USA (f. 1965). Ph.D.-studerende
(filosofi) ved University of Wisconsin-Madison.
Tilknyttet SKC fra august 1995 til august i år som
Fulbright stipendiat. Projekt: »Kierkegaard’s Con-
ception of Eternity«. 

Stacey E. Ake, USA, (f. 1965). Ph.D.-studerende
ved The Pennsylvania State University. Ansat ved
SKC siden januar 1996. Projekt: »The Hidden
Community: In Search of Kierkegaard’s Commu-
nity of Singular Individuals«. 

Jacob Bøggild, Danmark (f. 1963). Cand.mag.
(engelsk/dansk sprog og litteratur. Ph.D.-stude-
rende ved RUC. Tilknyttet SKC siden september

1996. Projekt: »The Miraculous Syllogism. Rhe-
torical Readings in the Pseudonymous Works of
Søren Kierkegaard«.

M. Jamie Ferreira, USA. Dr.phil. fra Yale Univer-
sity. Professor ved University of Virginia, Religious
Studies Department and Philosophy Department.
Gæsteprofessor ved SKC sommeren 1996 med
henblik på studier af »Works on Love«.

Darío González, Argentina (f. 1962). Ph.D.-stu-
derende (filosofi) ved Universidad de Rosario.
Ansat ved SKC fra september 1994 til udgangen af
1995. Tilknyttet SKC fra januar 1996. Projekt:
»Qualitative Difference in Kierkegaard. The Impa-
ct of Christian Presuppositions on the Doctrine of
Categories«. 

Arne Grøn, Danmark (f. 1952). Mag.art (filoso-
fi) fra Københavns Universitet. Ansat ved SKC fra
februar 1995 til november 1996 som forsknings-
lektor. Projekt: »Synets dialektik: Kierkegaard’s
anden etik«.

Thomas A. Pepper, USA (f. 1963). Ph.D. i sam-
menlignende litteratur. Lektor ved University of
Miami, Coral Gables. Ansat ved SKC fra august
1994 til december 1995 samt fra maj til august
1996 som forskningslektor. Projekt: »Beyond the
Concept«.

Jon B. Stewart, USA (f. 1961). Ph.D. fra Univer-
sity of California, San Diego. Ansat ved SKC fra ja-
nuar 1996. Projekt: »Kierkegaard’s Relation to He-
gel Reconsidered«.

Pia Søltoft, Danmark, (f. 1963). Cand.theol fra
Københavns Universitet. Ansat ved SKC for en 3-
årig periode fra januar 1995 som Ph.D.-studerende.
Projekt: »Det etiske hos Søren Kierkegaard: Forhol-
det mellem subjektivitet og inter-subjektivitet«.

Den editionsfilologiske forskning
Denne forskning har til formål at tilvejebringe en
ny, kritisk udgave af alt, hvad Kierkegaard har
skrevet, kaldt »Søren Kierkegaards Skrifter«, i bog-
form og i databaseversion. 

Der er tale om en kommenteret udgave, hvor
kommentarerne bliver trykt i separate bind. Kom-
mentarerne skal være egentlige realkommentarer
og ikke tolkende noter. Der er til udgaven knyttet
en stor gruppe realkommentatorer og en gruppe
konsulenter repræsenterende alle relevante fag-
områder.

»Søren Kierkegaards Skrifter« i bogform vil in-
deholde alle de trykte og utrykte skrifter, herun-
der artikler, journaler, notesbøger, løse papirer,
breve og aktstykker samt Kierkegaards annotatio-
ner i egne og andres bøger. Som grundtekst for de
trykte skrifter vælges Kierkegaards førstetryk.

»Søren Kierkegaards Skrifter« i databaseversion
vil indeholde det samme som bogformen, men til-
lige forarbejderne til de trykte og utrykte skrifter
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samt en række »support files« og »recource files«.
EDB har vist sig at være særdeles velegnet til at
løse en række af de komplicerede tekstforhold,
som ikke har kunnet løses tilfredsstillende i de tid-
ligere udgaver af Kierkegaards værker og papirer.
Den databaserede organisering af teksterne gør
det muligt at visualisere både de almene og de
specifikke problemer i det kierkegaardske tekst-
og manuskriptmateriale; det gælder ikke mindst
forarbejderne til de trykte og utrykte skrifter.

Der er tale om et overordentligt omfattende
materiale. Alene journaler og notesbøger udgør
små ti tusinde sider, der er håndskrevet med goti-
ske bogstaver. De trykte skrifter består af ca. to
millioner ord. 

»Søren Kierkegaards Skrifter«, der vil udkom-
me på G. E. C. Gads Forlag i København, kommer
til at bestå af flere sektioner: De trykte skrifter,
inkl. artikler; de utrykte skrifter, inkl. artikler;
journaler, og notesbøger; løse papirer; breve og
aktstykker; annotationer i Kierkegaards egne og
andres bøger.

Udgavens redaktion består af Niels Jørgen Cap-
pelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Alastair
McKinnon og Finn Hauberg Mortensen. Til udga-
ven er endvidere knyttet de editionsfilologiske
medarbejdere: Henrik Blicher, Søren K. Bruun,
Jette Knudsen og Kim Ravn samt redaktionssekre-
tær Tonny Aagaard Olesen. Herudover medvirker
studentermedhjælperne: Andreas Brigelsgaard,
Sigrid Kjær og Christine Rørdam Thaning.

Der har til dette udgivelsesprojekt været knyttet
en konsulentgruppe bestående af: Administrator
for DSL, Iver Kjær, lektor Flemming Lundgreen-
Nielsen og forskningsbibliotekar Erik Petersen.

Anden virksomhed:
Niels Jørgen Cappelørn og Johnny Kondrup er
medlemmer af Det Danske Sprog- og Litteratur-
selskab; Johnny Kondrup er herudover tilsyns-
førende for udgaver af Johannes Ewald, Schack
Staffeldt, Henrik Pontoppidan og Ernesto Dalgas i
selskabet. Joakim Garff er formand for og Pia
Søltoft medlem af Søren Kierkegaard Selskabets
bestyrelse; Finn Hauberg Mortensen er formand
for Det Humanistiske Forskningsråd og for lekto-
ratudvalget.

Medarbejdere ved Den Store Danske Encyclo-
pædi: Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Arne
Grøn, Johnny Kondrup og Finn Hauberg Morten-
sen.

Redaktion af tidsskrifter:
Niels Jørgen Cappelørn er sammen med Her-
mann Deuser redaktør af »Kierkegaard Studies«;
Joakim Garff og Arne Grøn er medredaktører af
»Kierkegaardiana«.

Interne seminarer 1996
Stacey E. Ake: »Interstitial Kierkegaard«: Reading
between and beyond the Lines of Kierkegaard’s
Text. Noel S. Adams: »The Eternal in Philosophical
Fragments«. Pia Søltoft: »Forholdet mellem ‘selvet’
og ‘den anden’«. Jon Stewart: »The Ironic Thesis
and Hegel’s Presence in On the Concept of Irony«.
Åbent Hus, offentlige forelæsninger ved Niels Jør-
gen Cappelørn, Joakim Garff og Johnny Kondrup.
Københavns Universitets Kulturby arrangement
(26. april). Jon Stewart: »The Myth of Hegel in the
Postscript« (10. juni). Arne Grøn: »Synets dialek-
tik«. Svend Andersen: »Hvordan man holder
Næsten fra livet«. Om Løgstrups kritik af Søren
Kierkegaard. M. Jamie Ferreira: »Moral Blindness
and Moral Vision in Kierkegaard’s Works of Love«.
Forskerseminar: »The second part of The Sickness
unto Death«, arrangeret af den videnskabelige ko-
mité og Niels Jørgen Cappelørn (13. – 16. august).
Jacob Bøggild: »Man lade sig ikke bedrage af det
ord Bedrag«. Et synspunkt på Synspunktet. Søren
K. Bruun: »Begrebet det opbyggelige hos Søren
Kierkegaard«. Arne Grøn: »Synets dialektik«. De
trykte skrifter i elektronisk version. Johnny Kon-
drup: »H. Steffens`Indledning til philosophiske
Forelæsninger«. Stacey E. Ake: »The Body without
Spirit«: Peirce and Kierkegaard. Jon Stewart: »He-
gel’s Philosophy of Immanence and Kierkegaard’s
Transcendence in the Philosophical Fragments«. J. L.
Heiberg studiegruppe: »Om Philosophiens Betyd-
ning for den nuværende Tid«.

Formidlende virksomhed 1996:
Niels Jørgen Cappelørn: »Med Kierkegaard til al-
tergang i Vor Frue Kirke«. Seminar for norske
Kierkegaard forskere, Schæffergården (5. januar).
Niels Jørgen Cappelørn: »Individet og ansvaret i
det moderne samfund«. Det radikale Venstres Ny-
borg Strand Stævne (7. januar). Joakim Garff:
»Grinets martyr« – Kierkegaards konfrontation
med sin samtid. dobbeltforelæsning ved Institut
for Systematisk Teologi, Det teologiske Fakultet
(20. februar). Joakim Garff: »at producere var mit
liv«. Et forsøg på en næsvis Kierkegaard-læsning.
Niels Jørgen Cappelørn: »Den inderligste Gudstje-
neste. Søren Kierkegaard til altergang om freda-
gen i Vor Frue Kirke«. Arne Grøn: »Synets dialek-
tik« Kierkegaards 2. etik. 1, Joakim Garff: »Kierke-
gaards ironi og kristendommens radikalitet«,
Præstehøjskolen, Løgumkloster (4. – 26.marts). 2,
Niels Jørgen Cappelørn: »Oprindelighedens Af-
brydelse«. Med Kierkegaard til alters i Frue Kirke.
Johnny Kondrup: »Om Kierkegaard-læsningens
fundament«. 1: En ny udgave af de samlede vær-
ker. Niels Jørgen Cappelørn: »Om Kierkegaard-
læsningens fundament« 2: En ny udgave af papi-
rerne. Pia Søltoft: »Ånd og selv – ånd selv!«. Pia
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Søltoft: »Subjektivitetens ulykkelige elsker«. Dor-
othea Glöckner: »Den lykkelige kærlighed«. En
kontroversiel diskussion af Kierkegaards syn på
forsoning. Darío González: »Penser la différance
qualitative« Joakim Garff: »Stilens Alvor« Oslo
Universitet (12. – 14. maj). Jon Steward: »Hegeli-
an Elements in Either/or«. Pia Søltoft: »The Rela-
ton between the ‘first’ and the ‘second’ Determi-
nation of the Ethical«. Pia Søltoft: »Ethics a Uni-
versally Human Demand?«. Pia Søltoft: »A Theo-
logical Suspension of the Ethical?«. Stacey E. Ake:
»Hermeneutical Approaches to Kierkegaard’s
Texts with an Eye to the World Today: Øieblikket nr.
10«. Jon Stewart: »Background Information on
the Postscript«. Niels Jørgen Cappelørn: »Ikke en
Dag uden en Linie«. Om Søren Kierkegaards pa-
pirer. Jon Stewart: »Hegel’s Philosophy of Religi-
on and Kierkegaard’s Subjective Truth«. Jon
Stewart: »Kierkegaard’s Criticism of the System in
the Postscript«. Jon Stewart: »The Debate about
Mediation and the Law of Excluded Middle«. Pia
Søltoft: »The Love of One’s Neighbour as an Ethi-
cal Demand«. Pia Søltoft: »The Second Determi-
nation of the Ethical«. Stacey E. Ake: »Hermeneu-
tical Approaches to Kierkegaard’s Texts with an
Eye to the World Today: Øieblikket nr. 2«. Stacey E.
Ake: »Hermeneutical Approaches to Kierke-
gaard’s Texts with an Eye to the World Today: Øie-
blikket nr. 5«. Stacey E. Ake: Hermeneutical Appro-
aches to Kierkegaard’s Texts with an Eye to the
World Today: Øieblikket nr. 7«. Stacey E. Ake: »Her-
meneutical Approaches to Kierkegaard’s Texts
with an Eye to the World Today: Øieblikket nr. 3«.
Johnny Kondrup: »Søren Kierkegaard set med
Georg Brandes’ briller«. Jon Stewart: »Hegel in
the Philosophical Fragments«.

Deltagelse i konferencer 1996:
Stacey E. Ake: »Are We Still of Any Use?« Bonho-
effer for a New Day, A Twist of Faith: The Christi-
an at the Centre of the Ethical. Finn Hauberg
Mortensen: »Annual Meeting of the Society for
the Advancement of Scandinavian Studies«, Wil-
liamsburg, Virginia (30. april – 5. maj). Noel S.
Adams, Stacey E. Ake, Henrik Blicher, Søren K.
Bruun, Jacob Bøggild, Niels Jørgen Cappelørn,
Niels Nymann Eriksen, Joakim Garff, Darío Gon-
zález, Arne Grøn, Jette Knudsen, Johnny Kon-
drup, Karsten Kynde, Finn Hauberg Mortensen,
Thomas A. Pepper, Kim Ravn, Katrin Rätsep, Jon
Stewart, Pia Søltoft, Arild Waaler: »Kierkegaard
and the Meaning of Meaning It«, Postumous Pa-
pers: Their Organization and Chronology in Søren
Kierkegaards. At producere var mit Liv. Problemer
og perspektiver i den kierkegaardske »Gegensei-
tigkeit in Der Liebe Tun?« Über die textkritische
Prinzipien für Søren Kierkegaards Skrifter. »Kierke-

gaard i Norden«. En receptionshistorie. What Can
(Not) be Learned from Textual Theory for the
Reading of Kierkegaard. Stacey E. Ake: »Bioethics
and Biolaw Conference«. Jacob Bøggild: »Narrati-
ve Desires and Plotted Designs«, Kierkegaard’s
Chiastic Plot. Karsten Kynde: »Text Encoding in
Theory and Practice«. Karsten Kynde: »Joint In-
ternational Conference Association for Literary
and Linguistic Computing«. Jacob Bøggild in:
»Romanticism in Theory«. Stacey E. Ake: »Semio-
tics of Philosophical Discourse«. Stacey E. Ake:
»Memory, History, and Critique: European Identi-
ty at the Millenium«, A Literary Paradigm for
Healing through Collective Memory in Isabel Al-
lende’s The House of the Spirits. Stacey E. Ake: »The
Spontaneous Order of Life, Strange Questions«:
The Pursuit of Individuality within an Evolutiona-
ry Framework. Stacey E. Ake: »Roman Jakobson
Centennial Symposium«, Universities of Aarhus
and Copenhagen (10. – 12. oktober). Stacey E.
Ake: »Semantic Fields«: Bolzano International
Schools in Cognitive Analysis. Joakim Garff, Darío
González and Finn Hauberg Mortensen: »Kierke-
gaard Aujourd’ hui«. Recherches kierkegaardien-
nes au Danmark et en France. og Darío González:
»La voix transfigurée«. Jette Knudsen and Karsten
Kynde in: »Nätverk för elektronisk bearbeting av
nordiska medeltidshandskrifter} København, 17.
oktober. Paper by Karsten Kynde: »Markering af
tekster – tekster i lag«. Karsten Kynde in: »Semi-
nar om Tekstkodning og -analyse«. Jon Stewart:
»Self-Awareness, Temporality, and Alterity«: Cen-
tral Topics in Phenomenology.

Publikationer fra Centeret i 1996
Kierkegaard Studies, edited on behalf of the Søren
Kierkegaard Research Centre by Niels Jørgen Cap-
pelørn and Hermann Deuser in cooperation with
C. Stephen Evans, Alastair Hannay, and Bruce H.
Kirmmse.

Yearbook 1996, edited by Niels Jørgen Cappelørn
and Hermann Deuser, Verlag Walter de Gruyter,
Berlin/New York 1996.

Andre publikationer i 1996:
Stacey E. Ake: »A Habit of Gratitude«. Stacey E.
Ake: »A Twist of Faith«: The Christian at the Cen-
tre of the Ethical Henrik Blicher: »Venus Urania«
omskrevet. Søren K. Bruun: »Det opbyggelige i
Søren Kierkegaards forfatterskab«. Niels Jørgen
Cappelørn: »Am Anfang steht die Verzweiflung
des Spießbürgers«. Zu Arne Grøns‘ Kierkegaards
Phänomenologie? Niels Jørgen Cappelørn: »Die
ursprüngliche Unterbrechung«. Søren Kierke-
gaard beim Abendmahl im Freitagsgottesdienst
der Kopenhagener Frauenkirche. Niels Jørgen
Cappelørn og Hermann Deuser: »Perspectives in
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Kierkegaard Research«. Niels Jørgen Cappelørn:
»Søren Kierkegaards Skrifter i ny udgave«. Niels
Jørgen Cappelørn: »Søren Kierkegaard«. Niels
Jørgen Cappelørn (sammen med J. Garff): »Kier-
kegaard. Den hemmelige Note«, Katalog til udstillin-
gen af Kierkegaard-manuskripter i Rundetaarn,
maj-juni 1996, København 1996. Niels Jørgen Cap-
pelørn (sammen med J. Garff og J. Caron): »Le se-
cret de Kierkegaard«, Catalogue d’accompagnement
exposition Søren Kierkegaard, Paris, Octobre
1996, Ministère danois l’Education, Copenhague
1996. Niels Jørgen Cappelørn (sammen med J.
Garff og J. Kondrup): »Skriftbilleder«. Søren Kier-
kegaards journaler, notesbøger, hæfter, ark, lap-
per og strimler, København 1996. Joakim Garff:
»Johannes de silentio«: Rhetorician of Silence. Jo-
akim Garff: »Regulativ for udarbejdelse af real-
kommentarer til Søren Kierkegaards Skrifter«. Joa-
kim Garff (sammen med N. J. Cappelørn): »Kier-
kegaard. Den hemmelige Note«, Katalog til udstillin-
gen af Kierkegaard-mauskripter i Rundetaarn,
maj-juni 1996, København 1996. Joakim Garff
(sammen med N. J. Cappelørn og J. Caron): »Le
secret de Kierkegaard«, Catalogue d’accompagne-
ment exposition Søren Kierkegaard, Paris, Octo-
bre 1996, Ministère danois l’Education, Copen-
hague 1996. Joakim Garff: »Det estetiske hos Kier-
kegaard«. Joakim Garff (sammen med N. J. Cap-
pelørn og J. Kondrup: »Skriftbilleder«. Søren Ki-
erkegaards journaler, notesbøger, hæfter, ark, lap-
per og strimler, København 1996. Dorothea
Glöckner: »Die glückliche Liebe«. Søren Kierke-
gaards spezifisches Verständnis der Wiederholung
als Zugang zu seinem Versöhnungsdenken. Darío
González: »On Kierkegaard’s Concept of Mad-
ness«. Arne Grøn: »Næsten og ‘de Andre’«. Arne
Grøn: »Kierkegaards Phänomenologie?«. Johnny
Kondrup: »Keine hinreichende Vorstellung von
seinem Genie«. Strategien in der negativen Kier-
kegaardrezeption von Georg Brandes Johnny
Kondrup: »Tekstkritiske retningslinier for Søren
Kierkegaards Skrifter (SKS), med særligt henblik på
de trykte skrifter«. Johnny Kondrup: »Heinrich
Steffens Indledning til philosophiske Forelæsninger«.
Critical edition with notes and introduction by J.
K., and a supplement by Flemming Lundgreen-
Nielsen, Det Danske Sprog- og Litteratur Sel-
skab/C. A. Reitzel, København 1996. Johnny
Kondrup (sammen med N. J. Cappelørn og J. Gar-
ff): »Skriftbilleder«. Søren Kierkegaards journa-
ler, notesbøger, hæfter, ark, lapper og strimler, Kø-
benhavn 1996. Karsten Kynde: »Appearance, Ren-
dering, and the Abstract Intention of the Text«.
Karsten Kynde: »Markering af tekster – tekster i
lag«, Berlin/New York 1996. Finn Hauberg Mor-
tensen: »Kierkegaard Made in Japan«, Odense Uni-
versity Literary and Cultural Studies No. 5, Oden-

se University Press, Odense 1996. Finn Hauberg
Mortensen: »On the Contents«, Structure and
Functions of Søren Kierkegaards Skrifter. Thomas
Pepper: »Fleisch und das Vergessen des Blickes«.
Thomas A. Pepper: »Abraham: Who Could Pos-
sibly Understand Him?«. Kim Ravn: »Kierkegaard
og Kafka«. Jon Stewart (ed.): »The Hegel Myths
and Legends«, Evanston, IL.: Northwestern Uni-
versity Press, 1996. Jon Stewart: »Die Beziehung
zwischen der Jenaer Metaphysik von 1804-5 und der
Phänomenologie des Geistes«. Jon Stewart: »Hegel’s
Doctrine of Determinate Negation«: An Example
from ‘Sense-Certainty’ and ‘Perception’. Jon
Stewart: »Borges’ Refutation of Nominalism in
‘Funes el memorioso’«. Jon Stewart: »Hegel and
Nietzsche on the Death of Tragedy and Greek
Ethical Life«. Jon Stewart: »Borges and the Refuta-
tion of Idealism«: A Study of ‘Tlön, Uqbar, Orbis
Tertis’ Borges y la RefutaciStewart: »Borges’ Refu-
tation of Nominalism in ‘Funes el memorioso’«.
Jon Stewart: »Hegel and Nietzsche on the Death
of Tragedy and Greek Ethicacus an Unequivocal
Figure?. Pia Søltoft: »Der Gegenstand der Pflicht
bei Kant und Kierkegaard«. Michael Theunissen:
»Für einen rationaleren Kierkegaard«. Zu Ein-
wänden von Arne Grøn und Alastair Hannay. Mi-
chael Theunissen: »Vorentwürfe von Moderne.
Antike Melancholie und die Acedia des Mittelal-
ters«, Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York
1996.

Gæster i 1996:
18. – 19. januar: Vigdis Ystad / Tone Modalsli,
Norge.
16. april – 10. maj: Hugh Pyper, Storbritanien.
17. april: Takahiro Hirobayashi, Japan.
20. april – 8. maj: Daphne Hampson, Storbritani-
en.
20. april – 10. maj: Gene Fendt, USA.
31. maj: Warren T. Reich, USA.
03. – 6. juli: Nikos Krivossidis, Grækenland.
08. august: Bruno Guigauté, Frankrig.
08. august: Jun Hashimoto, Japan.
09. august: David Cain, USA.
22. august: Wang Ning, Kina.
27. august: Calvin Pafford, USA.
16. september: Eim-Gyk Hah / Roj Nam-Do, Kor-
ea.
28. oktober: Alastair Hannay, Norge.
14. november – 12. december: Katrin Rätsep, Est-
land.

Stab:
VIP:
Ake, Stacey Elizabeth: Forskningsassistent; Bli-
cher, Henrik: Filologisk medarb.; Bruun, Søren
Kjær: Filologisk medarb.; Cappelørn, Niels Jør-
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gen: Forskningsleder; Ferreira, Jamie: Gæstepro-
fessor; Garff, Joakim: Forskningslektor; Grøn,
Arne: Forskningslektor; Knudsen, Jette Elmvang
Beicke: Filologisk medarb.; Kondrup, Johnny:
Forskningslektor; Kynde, Karsten: Datalogisk
medarb.; Mortensen, Finn Hauberg: Forsknings-
professor; Olesen, Tonny Aagaard: Redaktions-

sekretær; Pepper, Thoma Adam: Forskningslek-
tor; Ravn, Kim Steen: Filologisk medarb.; Stee-
wart, Jon Bartley: Forskningslektor.

TAP:
Bentsen, Vivivan: Fuldmægtig.
Olesen, Tonny Aagaard: Redaktionssekretær.
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Uddannelser og eksaminer





I universitetets formålsparagraf hedder det bl.a.,
at universitetet har til formål at meddele undervis-
ning indtil det højeste videnskabelige niveau. Uni-
versitetets undervisning er derfor baseret på forsk-
ning, og den væsentligste del af undervisningen
varetages af videnskabelige medarbejdere, der har
forskningsforpligtelse.

Universitetets uddannelser er såkaldt lange vide-
regående uddannelser, dvs. de ligger øverst uddan-
nelsessystemets hierarki. Allerøverst ligger forsker-
uddannelserne, se afsnittet om Ph.D.-graderne.

Uddannelsernes struktur

I overensstemmelse med Undervisningsministeri-
ets bekendtgørelse fra 1993 om studiestrukturen
ved universiteter m.fl. er uddannelserne opbygget
med en treårig bacheloruddannelse og en toårig
kandidatuddannelse, således at den normerede
studietid for uddannelserne generelt er fem år
Studietiden er dog forlænget med et halvt til et
helt år på de fag, hvor der kræves propædeutiske
kurser, typisk sådanne som ligger fjernt fra gymna-
sieskolens fagområder.

Alternativt til kandidatuddannelsen kan man
på Det humanistiske Fakultet efter bachelorgra-
den vælge magisterkonferensuddannelsen. Den-
ne mulighed er dog efter den nye ordning be-
grænset til museumsfagene og visse filologier.

En anden undtagelse fra den generelle struktur
er de såkaldte professionsuddannelser i medicin,
odontologi og teologi, som er opbygget i ét forløb
uden indlagt bachelorgrad.

Kandidatuddannelserne er i forskellig grad
sammensat af elementer fra flere fag, således at
uddannelserne går på tværs af institutstrukturen,
der i hovedsagen repræsenterer den faglige eller
forskningsmæssige inddeling.

Især ved Det humanistiske og Det naturviden-
skabelige Fakultet er det almindeligt, at kandidat-
uddannelsen sammensættes af to fag, et hovedfag

og et bi- eller sidefag, som begge er kompetence-
givende, f.eks. til undervisning i gymnasieskolen.
Her kan også kombineres på tværs af fakulteterne.
På mange fag udbydes der også mindre moduler,
f.eks. etårige suppleringsuddannelser, som kan
bruges som tilvalg til andre uddannelser, de så-
kaldte BA-tilvalg, eller som cand.phil.er efter den
gamle ordning kan supplere sig med til en cand.
mag.-grad.

Fagene 

Det faglige spektrum spænder over teologi, sam-
fundsvidenskab, sundhedsvidenskab, humaniora
og naturvidenskab.

Til Det samfundsvidenskabelige område hen-
regnes jura, økonomi, statskundskab, sociologi og
antropologi.

Til Det sundhedsvidenskabelige område hen-
regnes læge- og tandlægevidenskab samt human-
biologi.

Det humanistiske fagspektrum omfatter en lang
række fag, som kan grupperes i dansk/nordisk,
moderne europæiske og ikke europæiske sprog-
fag, oldtids- og middelalderstudier, musisk-æsteti-
ske fag, historie og kulturhistoriske studier, filosofi
samt psykologi og pædagogik.

Det naturvidenskabelige område er delt i den
matematisk-fysiske faggruppe og den naturhisto-
risk-geografiske. Den matematisk-fysiske faggrup-
pe omfatter matematik, datalogi, fysik, kemi og
biokemi mm. Den naturhistorisk-geografiske om-
fatter biologi, geologi, geografi og idræt. 

I skemaet nedenfor er vist samtlige fag, der kan
tages eksaminer i til hhv. bachelorgrad, kandida-
tgrad, magisterkonferens, og hvilke der udbydes
som bi- eller sidefag og suppleringsfag. 

De enkelte uddannelsers opbygning og indhold
er nærmere beskrevet i »Studier ved Københavns
Universitet«, som udgives årligt, og i fakulteternes
studiehåndbøger.
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Studiefag Propæd Bac Kand Mag Side Sup

Teologi m.m.:
Teologi x x
Afrikaområdestudier x

Samfundsvidenskab:
Jura x x
Økonomi x x x
Sociologi x x (x) (x)
Kultursociologi (x) (x)
Statskundskab/samfundsfag x x x x
Antropologi x x



Studiefag Propæd Bac Kand Mag Side Sup

Sundhedsvidenskab:
Humanbiologi x
Lægevidenskab x
Tandlægeuddannelsen x

Humaniora:
Dansk mv.:
Dansk/Nordisk x x x x
Nordisk Filologi x
Nordisk Litteratur x
Dansk som fremmed og andet sprog x
Sproglig rådgivning x
Dansens æstetik og historie x
Kvindestudier x
Minoritetsstudier x
Retorik/Praktisk formidling x x x

Moderne europæiske sprog:
Engelsk x x (x) x x
Amerikanske samfundsstudier x
Tysk x x x x
Nederlandsk x x x
Romansk filologi x
Fransk x x x x
Rumænsk x x x x
Italiensk x x x x x
Portugisisk x x x x
Spansk/Spansk-amerikansk x x x x
Slavisk filologi (x)
Bulgarsk x x x
Polsk x x x
Russisk x x x x
Serbokroatisk x x x
Tjekkisk x x x
Øststatskundskab x x x
Balkanistisk x x
Moderne græsk x x x
Finsk x x x x

Ikke europæiske sprog:
Hebraisk x x x
Arabisk x x x x
Semitisk Filologi x
Eskimologi x x x (x)
Japansk x x x
Kinesisk x x x
Koreansk x x x
Thai x x x
Tibetansk x x x
Indologi x x x
Østasienkundskab x x
Iransk/Persisk x x x (x)
Indiansk x x x (x)
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Studiefag Propæd Bac Kand Mag Side Sup

Musisk-æstetiske fag:
Litteraturvidenskab x x x
Moderne Kultur og Kulturformidling x
Moderne Litteratur og Litt. formidling x
Kunsthistorie x x x x x
Musikvidenskab x x x x
Teatervidenskab x x (x) x x
Film- og Medievidenskab x x (x) x x

Oldtidsstudier:
Græsk, klassisk x x x x x
Latin x x x x x
Klassisk Filologi (x)
Oldtidskundskab x x x
Middelalderkundskab/Byzantinistik x x
Klassisk Arkæologi x x x x
Assyriologi x x (x)
Ægyptologi x x (x)
Nærorientalsk arkæologi x x (x)
Nærorientalske studier x
Forhistorisk arkæologi x x x

Historie og kulturhistoriske studier:
Historie x x x x x
Folkloristik x x (x) x
Europæisk Etnologi x x (x) x
Religionsvidenskab x x x
Kristendomskundskab x
Religionssociologi x (x)
Religionshistorie x (x) x

Filosofi og sprogvidenskab:
Filosofi x x x x x
Pædagogik/Voksenpædagogik x x (x) x
Lingvistik x
Fonetik x
Almen lingvistik x (x) x
Datalingvistik x x
Indoeuropæisk lingvistik x x x x
Sprogpsykologi x x

Psykologi m.m:
Audiologopædi x x
Psykologi x x (x) x
Informationspsyk. f. dataloger x
Naturvidenskab:

Matematisk-fysisk faggruppe:
Matematik(+bifag) x x x
Statistik(matematik-statistik) x x
Forsikringsvidenskab x x
Matematik-økonomi x x
Datalogi(+bifag) x x x
Fysik(+bifag) x x x
Astronomi/fysik x x
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Studiefag Propæd Bac Kand Mag Side Sup

Geofysik/fysik x x
Biofysik x x
Meteorologi x
Kemi x x x
Miljøkemi x x
Kemi(+bifag) x x
Biokemi x x

Bio-geo-faggruppen:
Biologi x x x
Geografi x x x
Geoinformatik x
Geologi x x
Geologi/geofysik x x
Idræt(+bifag) x x
Idræt x x x
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Åben uddannelse og gæstestuderende

Der er fire typer studerende indskrevet ved uni-
versitetet, de ordinært indskrevne på bachelor-
kandidat- eller magisteruddannelserne. Ph.D.-stu-
derende, åben uddannelse og gæstestuderende.

Efter loven om åben uddannelse kan alle de or-
dinære uddannelser også udbydes på deltid som
åben uddannelse. Det kan ske på to måder, på
særligt oprettede hold, hvis undervisningen ligger
uden for normal arbejdstid, eller integreret i de or-
dinære hold, hvor der måtte være ledig kapacitet.
Begge former er forbundet med deltagerbetaling.

Det humanistiske Fakultet udbyder under be-
tegnelsen Åbent Universitet en lang række af ba-
cheloruddannelserne som åben uddannelse, om-
end ikke alle med start hvert år. Der udgives hvert
år et program ofr Åbent Universitet.

Fra Det sundhedsvidenskabelige Fakultet udby-
der et enkelt kursus i Klinisk Beslutningstagning
og Forskningsmetodologi og vil fra 1996 udbyde
en uddannelse som Master of Public Health.

Øvrige fag og uddannelser er kun åbne for del-
tagelse, hvis der er ledige pladser på de ordinære
hold.

For studerende ved andre uddannelser og ud-
dannelsesinstitutioner, herunder udlændinge, er
det muligt at blive indskrevet som gæstestuderen-
de med henblik på at få de erhvervede kvalifikati-
oner meritoverført til deres uddannelse.

I modsætning til åben uddannelse er indskriv-
ningen som gæste- eller meritstuderende gratis,
idet undervisningen finansieres gennem det al-
mindelige taxametersystem. I 1996 blev der gen-
nemført i alt 120 studieårsværk (STÅ) af denne
type studerende.

Optagelsen

1996 var det første år, hvor nye optageleskriterier
blev taget i brug efter bekendtgørelsen af 27. fe-
bruar 1995 om adgang, indskrivning og orlov m.v.
ved videregående uddannelser var trådt i kraft.

De nye regler indebærer, at specifikke adgangs-
krav til de enkelte uddannelser skal være opfyldt
før der kan søges optagelse, hvor det tidligere var
muligt at tage suppleringskurser efter optagelsen.

De nærmere regler fremgår af nævnte bekendt-
gørelse, at Den Koordinerede Tilmeldings vejled-
ning samt af universitetets egen optagelsespjece.

Statistik

Publikationen Studiestastistik 1994 er udkommet
som Administations Papirer nr. 21. En tilsvarene
for 1995 er i trykken.

Studiestatistik

1. Optagelsesstatistik 1996
Af tabel 1 fremgår antallet af optagelsespladser,
antal optagne den 27. juli 1996 og det antal, der
anses for reelt startende, optalt pr. 1. oktober
1996. Forskellen på de to sæt optagelsestal berør
på, at et vist antal afstår fra den tilbudte studie-
plads, og andre optages i et vist omfang fra vente-
liste.



Tabel 1 Kapacitetstal og optagne 1996. Fordelt på optagelsesområder:

Optagelsesområde Kapa- Over- Pladser Optagne Optagne Kvotient
citet bookning i alt pr. pr. Kvote 1

28. juli 95 1. okt. 95

Teologi 170 20 190 188 159 8,2

Jura 640 75 715 715 666 8,9

Statskundskab/Samfundsfag 160 20 180 180 160 9,8
Økonomi 385 25 410 287 300 Alle opt., ledige pl.
Økonomi start 1. feb. 97 125 15 140 85 Alle opt., ledige pl. 
Sociologi 70 7 77 74 70 9,3
Antropologi 60 6 66 66 65 10,1

Samfundsfag i alt 800 73 873 607 680

Lægevidenskab incl. start 1. feb. 97 450 30 480 481 468 9,3
Tandlægeuddannelsen 75 3 78 78 75 9,0

Sundhedsvidenskab i alt 525 33 558 559 543

Arabisk 25 5 30 30 26 8,4
Audiologopædi 30 1 31 31 32 9,5
Dansk 180 23 203 207 191 9,2
Engelsk 180 22 202 200 175 8,8
Eskimologi 10 2 12 12 12 7,7
Europæisk etnologi 30 5 35 35 34 9,4
Film- og medievidenskab 90 11 101 101 97 9,8
Filosofi 90 9 99 98 91 9,3
Finsk 5 1 6 5 4 Alle opt. 
Folkoristik 15 5 20 25 26 9,1
Forhistorisk arkæologi 30 3 33 33 31 9,3
Fransk 90 9 99 95 84 8,5
Græsk, klassisk 15 3 18 18 15 8,7
Græsk, moderne 10 2 12 11 10 Alle opt. 
Hebraisk 10 2 12 12 10 7,7
Historie 180 18 198 194 182 8,9
Indianske sprog 10 2 12 12 7 8,9
Italiensk 21 3 24 24 29 9,4
Japansk/Østas. 21 4 25 25 21 9,0
Kinesisk/Østas. 25 4 29 28 27 8,6
Klassisk arkæo. 15 1 16 15 15 8,6
Koreansk/Østas. 5 1 6 6 6 7,6
Kunsthistorie 60 6 66 66 60 9,5
Latin 15 3 18 12 21 Alle opt., ledige pl. 
Litteraturvidenskab 90 10 100 99 91 9,6
Musikvidenskab 90 60 150 149 111 9,1
Nederlandsk 5 1 6 5 5 Alle opt. 
Nærorientalsk 35 6 41 40 33 7,9
Persisk/ iransk 5 1 6 6 3 7,6
Polsk/Østeu. 10 2 12 5 10 Alle opt., ledige pl. 
Portugisisk 10 2 12 12 11 9,3
Psykologi 180 14 194 195 190 9,7
Pædagogik 45 4 49 48 44 9
Religionsvidenskab 45 7 52 52 52 9,6
Retorik 30 3 33 33 32 9,8
Russisk/Østeu. 25 6 31 31 22 8,5
Spansk 60 7 67 66 64 8,8
Sprogvidenskab 20 4 24 29 24 8,6
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Teatervidenskab 30 5 35 35 32 9,5
Thai/Sydøstas. 5 1 6 7 7 8,6
Tibetansk/Sydas. 5 1 6 6 6 8,9
Tjekkisk/Østeu. 10 2 12 11 12 Alle opt. 
Tysk 60 9 69 68 59 8,3

Humaniora i alt 1922 290 2212 2192 2014

Mat-fys-kemi 250 125 375 241 221 Alle opt. 
Datalogi 200 24 224 225 208 7,7
Forsikringsvidenskab 22 3 25 25 22 8,6
Mat-øk 60 5 65 48 42 Alle opt., ledige pl. 
Kemi 30 4 34 26 23 Alle opt. 
Miljøkemi 50 5 55 33 37 Alle opt., ledige pl. 
Biokemi 110 10 120 107 98 Alle opt. 
Biologi 208 24 232 231 201 9
Geologi 72 10 82 59 55 Alle opt. 
Geologi-geofysik 18 3 21 7 6 Alle opt. 
Geoinformatik 20 3 23 14 12 Alle opt. 
Geografi 100 15 115 130 109 Alle opt. 
Idræt 75 10 85 84 79 9,3

Naturvidenskab 1215 241 1456 1230 1113

Hele universitetet 5272 732 6004 5491 5175

2. Bestandsstatistik
Universitetet har i alt indskrevet 30.000 ordinære studerende.

Tabel 2 viser denne bestand fordelt på fagområder pr. 1. oktober 1996.

Faggruppe Kvinder Mænd I alt

*Teologiske Fakultet 562 372 934
Teologi 550 364 914
Afrikaområdestudier 12 8 20

*Juridisk Fakultet 2083 1867 3950
jura 2083 1867 3950

*Samfundsvid. Fakultet 3600 4415 8015
Økonomi 548 1577 2125
Antropologi i alt 297 104 401
Sociologi 119 69 188
Statskundskab/
Forvaltning 553 798 1351

*Sundhedsvid. Fakultet 1725 1193 2918
Lægevidenskab 1334 1030 2364
Tandlæge 238 121 359
Tandplejer 100 14 114
Humanbiologi 53 28 81

*Humanistiske Fakultet 7969 4448 12417
Dansk m.v. i alt 1194 508 1702
Dansk 1004 450 1454
Minoritetsstudier 38 6 44
Retorik 123 47 170
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Faggruppe Kvinder Mænd I alt

Dansens æstetik/hist 22 5 27
Kvindestudier 7 0 7
Moderne eur. sprog i alt 1918 705 2623
Finsk 9 7 16
Slavisk 143 123 266
Engelsk 649 247 896
Germansk filologi 248 103 351
Fransk 394 81 475
Italiensk og Rumænsk 130 38 168
Portugisisk 34 20 54
Spansk 260 68 328
Moderne græsk 51 18 69
Ikke europæiske sprog i alt 343 235 578
Østasiatisk 193 156 349
Eskimologi 24 21 45
Semitisk filologi 97 48 145
Iransk 9 5 14
Indiansk 20 5 25
Musisk-æstetiske fag i alt 1582 983 2565
Filmvidenskab 270 266 536
Kunsthistorie 374 109 483
Musik 393 356 749
Teatervidenskab 161 38 199
Litteraturvidenskab 384 214 598
Oldtidsstudier i alt 315 200 515
Forhistorisk arkæol 133 86 219
Klassisk arkæologi 50 15 65
Assyriologi 7 8 15
Ægyptologi/Berberisk 20 20 40
Nærorientalsk arkæ. 42 19 61
Klassisk filologi 63 52 115
Historie-kulturhist. i alt 811 828 1639
Europæisk etnologi 140 29 169
Folkloristik 61 13 74
Historie 373 661 1034
Religion 237 125 362
Filosofi og sprogvid. i alt 448 470 918
Lingvistik 60 42 102
Sprogpsykologi 5 3 8
Filosofi 120 316 436
Pædagogik 263 109 372
Psykologi m.v. i alt 1296 489 1785
Psykologi 1147 485 1632
Audiologopædi 149 4 153
Øvrige humaniora i alt 62 30 92
Humanistisk datamatik 2 5 7
Humaniora-diverse 60 25 85

*Naturvid. Fakultet 2474 4676 7150
Mat-fys faggruppe 1067 3157 4224
Matematik-økonomi 98 170 268
Matematik mv. 79 343 422
Forsikring/
Statistik 84 126 210
Biokemi 290 280 570
Datalogi 140 1274 1414
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Faggruppe Kvinder Mænd I alt

Kemi m.v. 149 225 374
Fysik m.v. 92 319 411
Matem-fys-kemi m.v. 135 420 555
Bio-geo faggruppe 1407 1519 2926
Biologi 731 621 1352
Geografi 308 379 687
Geologi 181 246 427
Idræt 187 273 460

I alt 16330 15104 31434

Kandidateksaminer 1995/96 fordelt på fag og køn

Uddannelse Kvinder Mænd Total

Cand. teol. (Det teologiske Fakultet) 55 19 74

Cand.jur. (Det juridiske Fakultet) 190 146 336

Cand.polit 72 139 211
Cand.scient.soc 0 1 1
Cand.scient.anth. 9 7 16
Cand.scient.pol 39 44 83
Cand. mag/phil.

– kultursociologi 2 0 2
– samfundsfag 3 4 7

Mag.art.
– etnografi 6 0 6

Det samfundsvidenskabelige fakultet i alt 131 195 326

Cand.med. 119 84 203
Cand.scient.med. (humanbiologi) 16 6 22
cand odont. 39 25 64
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet i alt 174 115 289

Cand. mag/phil.
– amerikanske samfunds- studier 1 0 1
– arabisk samfundsfaglig 0 2 2
– audiologopædi 5 0 5
– dansk 32 12 44
– datalingvistik 1 0 1
– engelsk 20 7 27
– europæisk etnologi 5 0 5
– filmvidenskab 5 10 15
– filosofi 1 3 4
– folkloristik 1 0 1
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3. Kandidatstatistik
I alt 1750 afsluttede deres kandidateksamen i
1995/96 For Det humanistiske Fakultets vedkom-
mende viser tallene i tabel 3, hvor mange der har
afsluttet deres hovedfagseksamen. Nogle af disse
har derved erhvervet cand.phil.-graden efter den
gamle ordning, andre har samtidig eller tidligere

også afsluttet en sidefags- eller suppleringsuddan-
nelse, således at de har erhvervet cand.mag.-gra-
den. Inkluderet i tallene er altså de, der mangler
at afslutte side- eller suppleringsfag. Til gengæld
er ikke medregnet de, der har afsluttet side- og
suppleringsfaget i 1995/96 og tidligere har afslut-
tet hovedfaget.



Faggruppe Kvinder Mænd I alt

– forhistorisk arkæologi 3 2 5
– fransk 23 4 27
– historie 16 17 33
– humanistisk informatik 1 0 1
– italiensk 1 3 4
– japansk 6 1 7
– kinesisk 3 1 4
– klassisk arkæologi 3 0 3
– klassisk græsk 1 0 1
– kunsthistorie 4 0 4
– latin 1 0 1
– lingvistik 1 0 1
– litteraturvidenskab 6 4 10
– massekumunikation 3 2 5
– moderne kulturformidling 4 3 7
– musikvidenskab 12 7 19
– pædagogik 8 1 9
– religionshistorie 5 1 6
– religionssociollogi 1 0 1
– retorik 4 1 5
– retorik 3 0 3
– russisk 2 3 5
– spansk 7 2 9
– sprogpsykologi 1 0 1
– teatervidenskab 2 2 4
– tysk 7 2 9
– østasienkundskab 1 0 1
– øststatskundskab 1 3 4

I alt cand.mag./phil. 201 93 294

Mag.art
– semistisk filologi 1 0 1
– kunsthistorie 5 1 6
– klassisk arkæologi 2 0 2
– historie 2 1 3
– musikvidenskab 0 1 1
– litteraturvidenskab 1 1 2
cand. psyk. 69 29 98

Det humanistiskr Fakultet i alt 281 126 407

Cand. scient.

– astronomi 0 7 7
– biokemi 41 29 70
– biologi 78 43 121
– datalogi 15 39 54
– fysik 2 23 25
– geofysik 2 4 6
– geologi 4 5 9
– geologi 11 7 18
– idræt 0 2 2
– idræt (+bifag) 5 6 11
– kemi 8 19 27
– kemi (+bifag) 1 1 2
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– kulturgeografi 15 16 31
– matematik 3 5 8
– miljøkemi 1 0 1
– naturgeografi 5 8 13
– oecon 6 11 17
– statistik 3 3 6
cand. act. actuar 11 10 21

Det naturvidenskabelige Fakultet i alt 211 238 449

Universitetet i alt 1042 839 1881
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Studie- og Erhvervsvejledning

Studie- og Erhvervsvejledning tilbyder nuværende
og kommende studerende information om ud-
dannelsesmuligheder på Københavns Universitet
samt om studieforhold, adgangskrav, optagelses-
betingelser og erhvervsmuligheder efter endt ud-
dannelse. Hvert år i slutningen af november
måned holder universitetet Åbent Hus. I 1995 be-
søgte ca. 4.000 interesserede et eller to fag/insti-
tutter. Åbent Hus retter sig fortrinsvis mod af-
gangselever fra gymnasier og HF-kurser, som be-
nytter lejligheden til at få mere viden om udvalgte
studiemuligheder. 

I marts 1995 afholdt Studie- og Erhvervsvejled-
ningen to orienteringsmøder for studievejledere
fra de gymnasiale uddannelser og arbejdsformid-
lingernes erhvervsvejledninger. Begge møder
handlede om optagelse til de videregående ud-
dannelser i almindelighed og om uddannelsesmu-
ligheder på Københavns Universitet i særdeles-
hed. I alt deltog ca. 300 vejledere i møderne. Især
de nye adgangskrav giver stor usikkerhed i vejle-
derkredse.

Studie- og Erhvervsvejledningen koordinerer
vejledningsindsatsen på universitetet. De faglige
vejledere, som for de flestes vedkommende er stu-
derende, der er ansat på deltid, kan altid trække
på den centrale vejlednings personale og eksperti-
se. Endvidere afholdes der regelmæssigt møder
Studie- og Erhvervsvejledningen deltager i plan-
lægningen og afholdelsen af Undervisningsmini-
steriets uddannelse for studievejledere. 

Den generelle studieorientering over for poten-
tielle studerende foregår bl.a. ved møder på gym-
nasier i hele landet. Studie- og Erhvervsvejlednin-
gen koordinerede i januar, februar og marts 1995
54 møder i regionen øst for Storebælt. På disse
møder, hvor studievejledere møder fremtidige
studerende, er interessen for Københavns Uni-
vertsitet markant.

Reglerne om optagelse til universitetet gennem
kvote 2 opleves som indviklede og vanskelige af
potentielle studerende og vejledere i det under-

liggende uddannelsessystem. Mange henvendel-
ser drejer sig om, hvordan universitetet vil vurde-
re konkrete kvalifikationer med henblik på opta-
gelse gennem kvote 2.

I august måned var Studie- og Erhvervsvejled-
ningen i kontakt med cirka 5.500 afviste ansøgere.
Ansøgere, som er afvist fra Københavns Universi-
tet, kan ved personlig henvendelse blive informe-
ret om hvordan ansøgningen er blevet vurderet.
Studievejledningen har mulighed for at give et
bud på det realistiske i at ansøgeren fortsætter
med at kvalificere sig i endnu et år.

Et stort antal studerende henvender sig til Stu-
die- og Erhvervsvejledningen med studiemæssige
problemer. Der kan være tale om meget konkrete
problemer i forbindelse med studieaktivitetskravet
for fortsat at modtage SU. Men der kan også være
tale om mere diffuse problemer som f.eks. tvivl om
studievalg, eller en følelse af utilstrækkelighed,
særlig op til eksamen. Sådanne personlige og socia-
le problemer henvises til studenterrådgivningen,
som har særlig ekspertise inden for det område.

Studie- og Erhvervsvejledningen deltager i kan-
didatmøder som Dansk Magisterforening og
Dansk Jurist- og Økonomforbund i fællesskab af-
holder. Studie- og Erhvervsvejledningen står for
den generelle orientering om overgangen fra stu-
dium til arbejdsmarked, hvorefter DM og DJØF
separat informerer deres respektive medlemmer
eller potentielle medlemmer om organisations-
specifikke forhold. Studie- og Erhvervsvejlednin-
gen kommer på den måde i kontakt med en me-
get stor andel af en kandidatårgang.

Studie- og Erhvervsvejledningen udarbejder in-
formationsmateriale om studier og studieforhold
ved Københavns Universitet:

Studiehåndbogen »Studier ved Københavns
Universitet 1996«.

Håndbogen beskriver alle fag ved Københavns
Universitet samt i kort form forskningen ved uni-
versitetet

Information fra Studie- og Erhvervsvejlednin-
gen, informationspjece om hvert af universitetets
studiefag



Optagelse på Københavns Universitet 1996, in-
formation om optagelsesregler og -procedure 

Kollegieoversigt, information om boliger for
studerende.

Nyuddannede. Regler og rettigheder for ba-
chelorer og kandidater. Informationspjece for ny-
uddannede.

Åbent Hus på Københavns Universitet, folder
med invitation og praktiske oplysninger.

Den centrale Studie- og Erhvervsvejledning 
Fiolstræde 22
1171 København K
http://www.ku.dk/studie/velk.html
Tel: 33 14 15 36
Fax: 35 32 28 92

Åben mandag til fredag 10-15, torsdag 10-17.30

Stipendieforhold

Stipendieudvalget har forestået uddelingen af uni-
versitetets legater (den generelle uddeling) til 197
studerende i portioner af ca. 5.000 - i alt ca.
1.250.000 kr. samt forestået uddelingen af 17 spe-
cielle legater til de studerende ved de enkelte fa-
kulteter (de specielle uddelinger).

Statens Uddannelsesstøtte 
Stipendiekontoret har i 1995 tildelt stipendium til
9.796 personer, stipendium og studielån til 10.678
personer samt slutlån til 710 personer. Stipendie-
modtagerne, som samlet udgør 20.474 personer,
har modtaget 612.4 mio. kr., medens der er tildelt
studielån på i alt 157.6 mio. kr. Der er tildelt slut-
lån på ca. 16.6 mio. kr. 409 personer har kun fået
slutlån. Der var i alt 20.883 støttemodtager. 

Åbent Universitet

Åbent Universitet på Københavns Universitet er et
tilbud om deltidsstudier uden for normal arbejds-
tid. Med hensyn til undervisningens indhold,
lærerkræfter og eksaminer er deltidsstudierne
identiske med tilbudet til de heltidsstuderende.
Undervisningen følges som enkeltfag, som delta-
gerne eventuelt over en årrække kan stykke sam-
men til en afrundet uddannelsesdel (et studium)
på enten bachelorniveau (grundfagsstudium og
tilvalgsstudium) eller på sidefagsniveau. De ud-
budte kurser præsenteres i et fællesprogram, som
udsendes af alle landets universiteter i april må-
ned, hvorefter nye ansøgere optages til det efter-
følgende efterårs- og forårssemester. Programmet
1995-96 rummede et udbud fra Københavns Uni-

versitet på 88 kurser af et eller to semestres varig-
hed, hvortil må lægges studieforløb, som var star-
tet tidligere og som ikke stod åbne for nyoptag. I
alt 72 hold begyndte i foråret 1995 med 1986 del-
tagere, og 80 hold begyndte i efteråret 1995 med
2283 deltagere.

Åbent Universitet ligger under Det humanisti-
ske Fakultet og fungerer under Lov om åben ud-
dannelse (lov nr. 508 af 30. juni 1993, bekendt-
gørelse nr. 1015 af 14. december 1993). Hver del-
tager betalte i 1995 1.075 kr. pr. semester for at føl-
ge undervisningen og gå til eksamen. Dette beløb
dækkede ca. 20% af de reelle udgifter. Resten
dækkedes af staten. Studieelementerne udbydes
af fagstudienævnene som enkeltfag svarende til de
ordinære grunduddannelses-, tilvalgs- og sidefags-
moduler på en sådan måde, at der er mulighed
for at ændre rækkefølgen af de studieelementer,
som danner et studieforløb. Undervisningen pla-
ceres uden for normal arbejdstid, sen eftermiddag
og om aftenen samt på lørdage.

Der har siden 1988 været et vist samarbejde
med Danmarks Radio og TV, og i 1995 udkom en
introducerende fremstilling, Humanistisk Viden-
skabsteori, redigeret af Finn Collin og Simo Køp-
pe, begge Københavns Universitet, med bidrag fra
forskere fra Ålborg, Aarhus og Københavns uni-
versiteter samt Danmarks Lærerhøjskole. I forbin-
delse med bogen, der blev udgivet af Danmarks
Radio, var der produceret 9 radioudsendelser,
som blev sendt i 1995.

Navnet Åbent Universitet udtrykker ønsket om
at skabe adgang til kompetencegivende universi-
tetsundervisning for alle, som ønsker at opkvalifi-
cere sig, på deltidsbasis, i forhold til den først valg-
te karriere eller i forhold til en anden karriere.
Adgangskravene er i princippet de samme som
ved tilsvarende heltidsstudier, idet der dog er mu-
lighed for optagelse ved et enkeltfag uden ad-
gangsgivende eksamen på gymnasialt niveau, hvis
det kan dokumenteres, at ansøgere på anden vis
har erhvervet reelle faglige forudsætninger for at
gennemføre enkeltfaget.

Åbent Universitet fungerer i et samarbejde,
DAUS – Dansk Åbent Universitetssamarbejde –
mellem Aalborg, København, Odense og Roskilde
samt Jysk Åbent Universitet. Der udgives her bl.a. i
fællesskab det årlige undervisningsprogram og fo-
retages fælles annonceringer i dagspressen. 

Tilslutningen til Københavns Universitets Åbent
Universitet har været i stigning siden starten i
1985, og har nu stabiliseret sig med omkring 1900
deltagere.

Det er fakultetsrådet, der gennem vedtagelser
udstikker de politiske rammer for Åbent Universi-
tet.

Udbudet af undervisning, rekvisition af under-
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visere og administration af f.eks. eksamen foreta-
ges decentralt ved de enkelte fagstudienævn,
mens den daglige administration vedrørende
f.eks. tilmeldinger, lokaler og deltagerbetaling
samt udarbejdelse af program og trykte vejlednin-
ger varetages af et sekretariat under Det humani-

stiske Fakultet. Sekretariatet var i 1995 bemandet
med afdelingsleder Karen Nielsen, overassistent
Bodil Gram og et antal studentermedhjælpere.
Endelig fungerede lektor Niels Thorsen som fag-
lig-pædagogisk konsulent indtil 1. juli, hvor han
blev afløst af lektor Jonna Kjær.

Uddannelser og eksaminer782
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Æresdoktorer

Helge Haystrup
Doctor theologiae honoris causa

Helge Haystrup. Født 1924.
Helge Haystrup har gennem en menneskealder

arbejdet med og publiceret arbejder om patristi-
ske emner. Forfatterskabet er ikke begrænset her-
til, og til fortjenesterne i øvrigt hører bl.a. en for-
træffelig og for teologiske studenter værdifuld
oversættelse af Luthers Store Galaterbrevskom-
mentar. Af arbejderne om oldkirken må frem-
hæves »Kristusbekendelsen i oldkirken« og »Old-
kirkens gudebillede«, der begge benyttes som
lærebøger på det teologiske studium, men først og
fremmest serien »Augustin-Studier«, som nu om-
fatter otte bind og i alt hen imod 1600 sider.

Med disse studier er der ydet en i dansk sam-
menhæng helt enestående indsats for at udbrede
kendskabet til Augustin og hans virksomhed som
kirkelig og bibelsk teolog. Helge Haystrups kvali-
teter som teologihistoriker fremtræder med særlig
tydelighed i hans opus magnum blandt studierne,
de tre bind om det augustinske hovedskrift »De
Trinitate«.

Promotor: Professor Steffen Kjeldgaard-Peder-
sen.

Nils Christie
Doctor juris honoris causa

Nils Christie. Født 1928. Professor ved Universite-
tet i Oslo.

Nils Christie er en af verdens førende og bedst
kendte kriminologer. Hans forskning spænder
vidt, fra magisterafhandlingen om fangevogtere i
koncentrationslejre, over doktorafhandlingen om
unge lovovertrædere, prøveforelæsningen om re-
aktionernes virkninger og frem til den seneste bog
om kriminalitetskontrol som industri. Han har til
stadighed med stor visionær kraft kunnet identifi-
cere samtidens og fremtidens problemer. Derigen-
nem har han igen og igen sat dagsordenen for
såvel forskningen som den retspolitiske debat,
ikke blot i Norge, men bredt internationalt og
dermed selvsagt også i de andre nordiske lande.
Gennem sine videnskabelige arbejder har Nils
Christie haft helt afgørende betydning for dansk
forskning og retspolitik. Han har desuden gen-
nem sin indsats i Nordisk Samarbejdsråd for Kri-
minologi og for Nordisk Tidsskrift for Kriminalvi-
denskab haft en stor praktisk betydning for en-
keltpersoner såvel som for fagene i Danmark.

Promotor: Professor Flemming Balvig.

Inge Genefke
Doctor medicinae honoris causa

Inge Genefke. Født 1938. Lægechef for Rehabili-
terings- og Forskningscenter for Torturofre, Kø-
benhavn.

Inge Genefke er en internationalt anerkendt
læge, der er tildelt flere internationale hæderspri-
ser for sit utrættelige arbejde mod tortur. Hun har
sammen med sit forskerteam kunnet komme igen-
nem med arbejdet på grund af en stor forsknings-
indsats omkring objektive fund i forbindelse med
tortur samt en dokumentation af torturens følger,
psykiske såvel som fysiske.

Inge Genefke har været den drivende kraft i op-
bygningen af behandlings- og forskningsinstitutio-
nen Rehabiliterings- og Forskningscentret for Tor-
turofre (RCT). Dette har nu dannet skole for et
stort internationalt net af institutioner, der arbej-
der med problemer i relation til tortur.

Promotor: Professor Henrik R. Wulff.

Ida Blom
Doctor philosophiae honoris causa

Ida Blom. Født 1931 (i Danmark). Professor ved
Universitetet i Bergen.

Ida Blom har en omfattende og tungtvejende
produktion bag sig både inden for almindelig hi-
storie og inden for kvindehistorie, som har været
hendes interesseområde de sidste 15 år. Hun har
skrevet disputats om det nationale spørgsmål i
Norge og skrevet tre bøger inden for feltet kvinde-
historie. Dette emne har hun behandlet bredt og
har formået at bevæge sig inden for både politisk
historie, socialhistorie og historisk demografi.
Hun har desuden været redaktør og medskribent
på en tre-binds verdenshistorie.

Ida Bloms forskningsmæssige indsats er impo-
nerende, men hun har desuden formået at skabe
gode organisatoriske rammer for kvindeforsknin-
gen og formået at formidle denne forskning til et
bredere publikum. I de seneste år har hun mere
og mere orienteret sig mod det internationale.
Hun har holdt foredrag verden over, publiceret i
udenlandske tidsskrifter og ledede i 1995 som
præsident for The International Federation for
Research in Women’s History en workshop på
NGO KvindeForum i Beijing.

Promotor: Lektor Bente Rosenbeck.
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Michael Cole
Doctor philosophiae honoris causa

Michael Cole. Født 1938. Professor ved University
of California, San Diego.

Michael Coles hovedinteresse har længe været
kultur-kognitionsproblemet, og han har studeret
dette i meget brede sammenhænge i Liberia (gen-
nem 15 år), i Rusland og i Amerika. I 1981 udgav
han »The Psychology of literacy« sammen med S.
Sribner, og hans laboratoriums arbejde blev kendt
internationalt ikke blot blandt psykologer, men
også blandt lingvister og antropologer. Bogen er
blevet metodologisk afgørende for tværkulturelle
studier i psykologi. Hans forskning er central i stu-
diet af de sociale, psykologiske og historiske aspek-
ter af kommunikationsteknologier som skrift, alfa-
bet, bogtryk og de moderne medier.

Michael Cole oprettede i begyndelsen af
80’erne et elektronisk netværk, hvis deltagere ver-
den rundt alle er optaget af videnskabelige grund-
problemer vedrørende undervisning, indlæring,
kognition og udvikling, og de fleste har en stor in-
teresse i virksomhedsteorien og dens videreudvik-
ling. Mange danske forskere er deltagere i netvær-
ket, ligesom en del har opholdt sig på hans labo-
ratorium i kortere perioder.

Promotor: Lektor Aksel Mortensen.

Alan McLeod Sargeson
Doctor scientiarum honoris causa
Alan McLeod Sargeson. Født 1930. Tidligere pro-
fessor ved Australian National University.

Fællesnævneren for Alan Sargesons overvejende
grundvidenskabelige indsats har været kemien af
overgangsmetallernes kompleksforbindelser. Gen-
nem talrige undersøgelser er præparative, stereo-
kemiske og reaktionsmekanistiske aspekter af disse
forbindelsers kemi blevet afdækket med særlig fo-
kus på ligandsubstitutionsreaktionen samt ligand-
omdannelses- og elektronoverførselsreaktioner.

Internationalt er Alan Sargeson en højt estime-
ret videnskabsmand, der i kraft af en imponeren-
de og omfattende videnskabelig indsats har etab-
leret sig som en af de mest fremtrædende skikkel-
ser inden for uorganisk kemi og tilstødende fag-
områder. Han er blandt de få, som er ophøjet til
udenlandsk medlem af Det kongelige danske Vi-
denskabernes Selskab og The Royal Society. I in-
deværende år blev han desuden udnævnt til med-
lem af National Academy of Sciences, USA. Siden
1970, hvor han var gæsteprofessor ved Køben-
havns Universitet i et år, har han opretholdt
særligt nære relationer til dansk kemi og mange af
fagets udøvere ved universitetet.

Promotor: Lektor Sven E. Harnung.

Charles Chester Langway, Jr.
Doctor scientiarum honoris causa

Charles Chester Langway. Født 1929. Tidligere
professor ved State University of New York at Buf-
falo.

Professor Langway har i mere end 30 år samar-
bejdet med danske glaciologer og klimaforskere
om udforskningen af iskerner fra Grønland og
Antarktis; ikke mindst har hans nære samarbejde
med professor Willi Dansgaard og kolleger bidra-
get til, at dansk glaciologisk klimaforskning i dag
indtager en international førerstilling. Det var
også en af professor Langways store fortjenester
internationalt at fremme områderne atmosfære-
kemi og studiet af fortidige miljø- og klimaæn-
dringer ved hjælp af iskerner.

Professor Langways betydning for den glaciolo-
giske klima- og miljøforskning fremgår ligeledes
af de henved 200 artikler, han som forfatter og
medforfatter har skrevet. I 1971 blev et bjerg i An-
tarktis officielt navngivet Mount Langway. I 1992
blev Langway indvalgt som udenlandsk medlem af
Det kongelige danske Videnskabernes Selskab.

Promotor: Professor Claus Hammer.
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Undervisningspris

Finn Bojsen-Møller
Som begrundelse for at vælge Finn Bojsen-Møller
som modtager af årets undervisningspris, også kal-
det »Årets Harald«, sagde rektor Kjeld Møllgård:

At finde årets underviser hører ikke til en rektors
nemmeste job. Til gengæld er det én af de glæde-
ligste opgaver.

I år har jeg valgt at trække lægen Finn Bojsen-
Møller frem af den store bunke med forslag.

Finn Bojsen-Møller er ansat ved Medicinsk-Ana-
tomisk Institut under Det sundhedsvidenskabelige
Fakultet, hvor han især underviser i makroskopisk
og funktionel anatomi. Ud over de medicinske
studenter har idrætsstuderende ved Det naturvi-
denskabelige Fakultet og deltagere i postgraduat
undervisning for læger og fysioterapeuter nydt
godt af hans fremragende pædagogiske evner. 

Finn Bojsen-Møller blev dr. med. i 1979 på en
afhandling om fodens struktur og funktion.

Han har altid lagt et meget stort arbejde i sin
undervisning, og har bestræbt sig på at inddrage
nye pædagogiske metoder og værktøjer. Således
var han i 1970’erne en af foregangsmændene i
brug af audiovisuelle hjælpemidler ved Det læge-
videnskabelige Fakultet, og han har, foruden
mere traditionelle bidrag til makroskopisk anato-
mi produceret en film til undervisningsbrug, bl. a.
om fodens anatomi. Overalt sporer man Finn Boj-
sen-Møllers smittende begejstring for anatomiens
finurligheder, og hans lyst til at delagtiggøre an-
dre heri.

Også ved anvendelse af mere ydmyge hjælpe-
midler som fluorocerende kridt til tavlebrug og
højhælede sko til demonstration af tyngdepunk-
tets betydning for gangfunktionen.

At de studerende værdsætter Finn Bojsen-Møl-
lers undervisning kan ikke betvivles. De har lige-
frem dannet en fanklub FBMFK (Finn Bojsen-
Møllers Fanklub), der løbende anmelder hans un-
dervisning i studenterbladet MOK.

Årets underviser modtager en porcelænsugle,
der er skænket af Den kongelige Porcelænsfabrik
og i år dekoreret af Carl-Henning Pedersen. Sam-
men med uglen skænker Københavns Universitets
Almene Fond et beløb på 25.000 kr. I den medde-
lelse Royal Copenhagen har udsendt kan man
læse lidt om uglens oprindelse og om de tanker,
der har inspireret Carl-Henning Pedersen i arbej-
det med årets ugle.

Kære Finn
Der ligger mange varme tanker bag valget af dig
til årets Harald. Det er mig en stor glæde at kunne
overrække dig ugle og check som et håndgribeligt
udtryk for disse tanker.

Til lykke!
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Antal Ph.D.-grader 1996

Det teologiske Fakultet  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Det juridiske Fakultet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Det samfundsvidenskabelige Fakultet  . . . . . . 9
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  . . . . . . 77
Det humanistiske Fakultet  . . . . . . . . . . . . . . . 34
Det naturvidenskabelige Fakultet  . . . . . . . . . 76
Oplysninger om forfatternes navne og afhandlin-
gernes titler findes bragt under de enkelte insti-
tutters beretninger.

Antal Ph.D.-studerende 1996

Der var pr. 1. oktober 1996 registreret i alt 1429
Ph.D.-studerende:
Det teologiske Fakultet  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Det juridiske Fakultet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Det samfundsvidenskabelige Fakultet  . . . . . . 106
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  . . . . . . 552
Det humanistiske Fakultet  . . . . . . . . . . . . . . . 286
Det naturvidenskabelige Fakultet  . . . . . . . . . 429

Københavns Universitets Prisspørgsmål
1997

November 1996 blev udskrevet følgende prisopga-
ver:

Det teologiske Fakultet

Gamle Testamente:
A) Palæstinas arkæologi i den persiske tid.
B) Tekstkomposition og diskurs I pentateuken og

Jubilæerbogen.
C) Metaforer for det guddommelige i førrabin-

ske, Jødiske tekster (herunder også i Det Gam-
le Testamente).

D) Ordsprogsstraditionen i biblen og i Melle-
møsten.

Ny Testamente:
A) En kritisk vurdering af apokalyptik-forsknin-

gen siden 1979.
B) En kritisk redegørelse for forståelsen i Paulus-

forskningen siden 1977 (E.R Sandora; af Guds
retfærdighed og menneskets retfærdiggørelse
ved tro alene.

C) Paulus’skriftbrug i lyset af det moderne be-
greb om intertekstualitet.

D) Det Gamle Testamentes teologiske betydning
som del af den kristne kanon.

E) Det synoptiske problem med særligt henblik på
spørgsmålet om Q og om Thomasevangeliet.

Kirkehistorie:
A) John Wyclifs bibelsyn og teologi.
B) Sigrid Undsets opgør med sin samtids kulturel-

le værdier.
C) Kirkekoncerten mellem liturgi. og kulturhisto-

rien.
D) Kirker og demokratisering i Afrika. Besvarel-

sen kan efter eget valg lægge hovedvægten på
et eller flere afrikanske lande og på en eller
flere kirker.

Systematisk Teologi:
A) M. Merleau-Pontys og K.E. Løgstrups forståel-

se af sansning og sprog.
B) Paul Ricoeurs fortolkning af Adamsmyten og

arvesyndslæren.
C) Forholdet mellem retfærdiggørelseslære og

eklesiologi i dialogen mellem Den romersk-ka-
tolske Kirke og lutherdommen.

D) Eksistens- og skabelsesteologi – divergens eller
komplementaritet?

E) En kritisk analyse af debatten om kirkelig vel-
signelse af registrerede partnerskaber.

F) Bispeembedets retlige stilling og kirkelige be-
tydning i folkekirken,

Det samfundsvidenskabelige Fakultet

Antropologi
1. Der ønskes en diskussion af arbejdspladsen

som antropologisk studieobjekt.  Besvarelsen
skal tage udgangspunkt i feltarbejdsmateriale.

2. Der ønskes en diskussion af sociale, kulturelle
og personlige processer, der betinger overle-
velse af »ekstreme« situationer (politiske kon-
flikter, vold, naturkatastrofer). Besvarelsen
skal bygge på etnografisk feltarbejde og/eller
mere overordnede antropologiske analyser.

3. Der ønskes en diskussion af narrativens rolle i
antropologi. Besvarelsen skal bygge på etno-
grafisk feltarbejde og/eller mere overordnede
antropologiske analyser.

Statsvidenskab
A) Der ønskes en konometrisk undersøgelse af til-

bagetrækningen på det danske arbejdsmar-
ked.

B) Datamæssige og statistiske problemer med
konstruktion af et arbejdsmiljøindeks.

C) Ønsket om at opnå og fastholde stabile priser
tillægges en stadig større vagt i den økonomi-
ske politik. I besvarelsen skal prisstabilitet
søges defineret, ligesom fordele og ulemper
ved overgang til stabile priser skal analyseres.
Endelig ønskes en gennemgang af metoderne
til varig nedbringelse af inflationen.
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Det ville være ønskeligt, hvis de teoretiske
overvejelser ledsages af empiriske sammenlig-
ninger af udviklingen i lande, der med forskel-
lige virkemidler har sagt at sikre prisstabilitet.

D) Giv med udgangspunkt i den nyere faglittera-
tur en vurdering af forholdet mellem økono-
misk vækst, naturressourcer og miljø på længe-
re sigt. Egne teoretiske eller empiriske bidrag
skal indgå.

E) En fremstilling af den nyere teori om forhol-
det mellem økonomisk ulighed og økonomisk
vækst med egne teoretiske eller empiriske bi-
drag.

F) Formalissring af viden i økonomisk teori.

Statskundskab
A) Der ønskes en analyse af Socialdemokratiets

ideologiske, organisatoriske og politiske udvik-
ling siden 1977.

B) Der ønskes en analyse af EU som et multidi-
mensionsionalt beslutningssystem i ekstern
sammenhæng belyst ved et eller flere eksem-
pler (cases).

C) Der ønskes en analyse og diskussion af Rigsre-
visionens opgaver, organisation og beføjelser
på komparativ baggrund.

Det juridiske Fakultet

Retsvidenskab A:
Retlige og etiske aspekter af patentering af den
menneskelige arvemasse.

Retsvidenskab B:
Der ønskes en redegørelse for de retlige proble-
mer, der kan opstå ved indførelse af varierende
forpligtelsesgrader i EU-sammarbejdet. Problem-
stillingen ses undertiden omtalt som »variabel
geometri i EU-samarbejdet« eller »Et EU i flere
hastigheder«.

Retsvidenskab C:
Prostitution. Emnet ønskes belyst ud fra gældende
ret og under inddragelse af de retspolitiske diskus-
sioner i ind. og udland.

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

De nedenfor anførte prisspørgsmål besvares på
basis af litteraturstudiet eller egne undersøgelser.

A) Substituerer eller supplerer sundhedsvæsenets
forskellige dele hinanden?
Opgaven kan f.eks. belyse, om adgang til øget
service i den primære sundhedstjeneste har

konsekvenser for udnyttelsen af sygehusvæse-
net.

B) Angstens udtryk og mestring ved en udvalgt
livstruende tilstand (f.eks. AIDS, cancer, hjer-
tesygdom).

C) Psykiske og sundhedsmæssige konsekvenser,
som falske screeningeresultater kan give i en
population og hos det enkelte individ.

D) Psykiske faktorer der kan indgå i og påvirke ef-
fekten af alternative behandlingstilbud.

E) Betydningen af inklusions- og eksklusionskrite-
rier for validiteten af behandlingsstudier af én
eller flere »folkesygdomme».

F) Er der lige adgang til hospitalsbehandling i
Danmark?

Det humanistiske Fakultet

Almen og Anvendt Sprogvidenskab

- Sprogpsykologi
Der ønskes en belysning af forståelsesforholdene i
kvantitative spørgeskemainterviews.

- lingvistik 1
Der ønskes en diskussion af resultaterne af forsk-
ningen i det danske sprogs syntaktiske topologi fra
og med Paul Diderichsen: ELEMENTÆR DANSK
GRAMMATIK (1946) set i forhold til John
Hawkins’ almene syntaksteori som fremlagt i A
PERFORMANCE THEORY OF ORDER AND
CONSTITUENCY (1994).

- lingvistik 2
Der ønskes en undersøgelse af de regelmæssighe-
der (inden for et eller flere områder af sprogbe-
skrivelsen: fonologi, morfologi eller evt. andet),
der kan iagttages ved integration af låneord i
dansk og dermed tilpasning til dansk sprogstruk-
tur.

Asien

-kinesisk
Lovgivningens virkning i lokalsamfund i det tradi-
tionelle Kina, belyst ved et eller flere eksempler.

-japansk
Litteratur og samfund i Edoperioden.

Arkæologi

- forhistorisk arkæologi
Arkæologiens brug af begreberne identitet og et-
nicitet. Moderne studier i et historisk perspektiv.
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- klassisk arkæologi
En arkæologisk analyse af helligdommes betyd-
ning for en selvvalgt region i Middelhavsområdet.

- europæisk etnologi
En etnologisk analyse af de måder, hvorpå vel-
færdsstaten skaber betingelser for befolkningens
livsformer og kultur, belyst ved en selvvalgt of-
fentlig sektors politik eller en livsform og dens vil-
kår.

Engelsk
A) Der ønskes en diskussion af to eller flere nyere

tendenser inden for oversættelsesvidenskaben
med særligt henblik på sproglig og/eller kul-
turel kommunikation mellem Danmark og et
eller flere lande i den engelsktalende verden.

B) Der ønskes en diskussion af nogle nyere ten-
denser i studiet af Shakespeares dramatik,

C) Aspekter af Storbritanniens og briternes for-
hold til det europæiske kontinent i det 20.
århundrede.

Film- & Medievidenskab
A) Der ønskes en medievidenskabelig behandling

af et selvvalgt emne vedrørende politisk kom-
munikation i tvmediet.

Filosofi, pædagogik og retorik
A) Diskuter i lyset af den nyere litteratur om na-

turvidenskaberne og humamvidenskabernes
videnskabsteori, om den traditionelle son-
dring mellem hermeneutiske og naturviden-
skabeligt orienterede metoder stadig har gyl-
dighed inden for humanvidenskaberne.

B) Descartes og Augustinismen.

Folkloristik
Der ønskes en diskussion og nyvurdering af det
folkloristiske traditionsbegreb illustreret med selv-
valgte eksempler.

Germansk
A) Intertekstualitet i Günter Grass’ forfatterskab.
B) En kritisk redegørelse for en eller flere teorier

om sprogkontakt eksemplificeret ved en eller
flere tekster.

Historie
A) Danmark under 30-årskrigen 1618-1648. Der

ønskes en analyse af den danske oprustning og
krigshandlingernes betydning for det danske
samfund med særlig vægt på den økonomiske,
sociale og demografiske udvikling.
Opgavebesvarelsen må gerne tage sit udgangs-
punkt i undersøgelser af udviklingen i et eller
flere udvalgte lokalområder.

B) Statspatriotisme og national identitet i den
dansk-tyske helstat 1814-1839.

- samtidshistorie
Danmark og DDR 1955-1973.

- økonomisk historie
Den offentlige sektor i Danmark 1945-1990. For-
løb og forklaringer.

Kunst og Teater
A) Forholdet mellem værk og beskuer i billed-

kunsten.
Besvarelsen kan enten være overvejende teore-
tisk, orienteret mod den nyere litteratur om
emnet, eller den kan behandle emnet inden-
for et nærmere afgrænset kunsthistorisk mate-
riale.

B) Thorvald Bindesbøll (1846-1908). En moder-
nistisk arkitekt?

Litteraturvidenskab

- litteratur
A) Nyere Shakespeare-forskning og dens teore-

tiske perspektiver.
B) Genreblanding i samtidig prosalitteratur.

- moderne kultur
A) Scenebilledet som tolkningsform i nyere tea-

ter og musikteater – belyst gennem udvalgte
eksempler.

B) Museet i dag.

Nordisk Filologi

- kvinde- og kønsforskning
A) Hvordan problematiseres krop, køn og identi-

tet i nyere teorier Hvordan behandles samme
problematik i det 20. århundredes kvindelitte-
ratur.

- nordisk filologi .
A) Religiøsitet i dansk litteratur 1918-40.
B) En empirisk baseret redegørelse, for sammen-

hænge mellem sproglig variation og identitet
hos unge i Danmark.

C) Stilen i udvalgte viser fra Karen Brahes folio og
Anna Munks håndskrift.

Religionshistorie – religionsvidenskab
A)En religionshistorisk analyse af et valfartssted

og dets, ritualer.
B) David Humes religionshistoriske forfatterskab

og dets forudsætninger.
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- indianske sprog og kulturer
Der ønskes en historisk og geografisk kortlægning
af en eller flere ritualer i mayaområdet. Under-
søgelsen bør inddrage såvel hieroglyfiske tekster
som ikonografisk, arkæologisk og etnografisk ma-
teriale.

Romansk
Der ønskes en pragmatisk orienteret beskrivelse af
litteraturkritik i et af de romansksprogede lande,
baseret på repræsentative eksempler fra dagspres-
se og mere specialiserede uge- og månedsskrifter.

Psykologi
Der ønskes en undersøgelse af fænomenet selektiv
opmærksomhed.

Det naturvidenskabelige Fakultet

Matematik
Børge Jessens bidrag til teorien for næsten perio-
diske funktioner.

Datalogi
Stærkt interaktive datamatbaserede systemer til
fagfolk – Design og Brug.

Emnet er stærkt interaktive datamatbaserede sy-
stemer, der er indrettet til at støtte fagfolk i deres
problemløsning og læreprocesser. Fagfolk kunne
være systemudviklere, undervisere, administrative
sagsbehandlere eller en anden gruppe. Et vellyk-
ket design af sådanne systemer er kritisk afhæn-
gigt af, at systemerne kan tilbyde netop den støtte,
som den aktuelle gruppe af fagfolk har brug for –
på en måde så systemerne bekvemt og dækkende
indgår i det daglige arbejde.

Udvikling og indførelse af sådanne systemer har
for mange faggrupper vist sig at være overordent-
lig kompliceret, og projekter er ofte faldet ganske
mislykket ud trods stor indsats af menneskelige og
økonomiske RESURSER. Sådanne erfaringer har
kaldt på nytænkning og nyudvikling især inden
for emner som menneske-datamaskine interakti-
on, informationssystemer og systemarbejde. Som
besvarelse kan vælges ét, eller eventuelt flere, af
følgende temaer:

(1) erfaringer med gennemførelse af arbejds-
studier som baggrund for designovervejelser,

(2) design og udvikling af brugerflader,
(3) evaluering af prototyper og eksperimentelle

design som led i udviklingsarbejdet,
(4) samarbejdsformer mellem systemudviklere

og grupper af fagfolk under design og indførelse,
(s) diskussion af udvalgte teorier for, hvordan

systemer af denne type kan udvikles, evalueres og
indføres. Besvarelser skal indeholde selvstændige

bidrag til belysning af sådanne problemstillinger,
der særlig knytter sig til stærkt interaktive edb-
værktøjer for en udvalgt faggruppe.

Sikker kommunikation af programmel over
globale net
En af de største udfordringer I dette årtis datalogi-
forskning er at finde metoder til at håndtere pro-
blemstillinger, relateret til den globale konnektivitet
på Internettet samt på andre, verdensdækkende,
elektroniske net.

Et særligt vanskeligt aspekt vedrører overførsel
af programmel. For eksempel så er den velkendte
risiko for Inficering med såkaldt virus (kendt på
personlige datamater) mangedoblet når Internet-
tet anvendes, netop p.g.a. den globale konnektivi-
tet. Brugere af Internettet er i det store hele hen-
vist til ukritisk at hente/modtage programmel
uden mulighed for at sikre sig disses kvalitet eller
pålidelighed.

Der ønskes en undersøgelse af, hvorledes en
bruger af Internettet kan udveksle programmet
med andre brugere over Internettet på en måde,
så brugeren automatisk kan verificere, at det over-
førte programmel overholder konkrete specifika-
tioner.

Der ønskes således udviklet, analyseret, beskre-
vet og implementeret praktiske teknikker, som gør
det muligt at kommunikere programmel (objek-
ter). Der lægges vægt på, at teknikkerne ikke er af-
hængige af særligt »betroede« netadresser, kana-
ler eller lignende, og at enkelte af de udviklede
teknikker er afprøvet eksperimentelt.

Kemi
Eksperimentelle undersøgelser af den geome-
triske og elektroniske struktur af udvalgte faste
ordnede krystallinske overflader og tynde film
samt af disses kemiske reaktivitet. I besvarelsen
inddrages egne resultater.

Geologi
A) Indgående studium af mineralers stabilitets-

forhold baseret på undersøgelse af syntetiske
eller naturlige materialer.

B) Eksperimentel undersøgelse af et grundlæg-
gende industrielt-mineralogisk problem.

Geografi
A) Arktisk landskabsanalyse; eksemplificeret ved

undersøgelser i nuværende eller tidligere
koldt-klimatiske områder.

B) Analyse af arealanvendelse/Land Use i rurale
områder – med særlig henblik på at vurdere
metoder og datakilder, som har potentiale til
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forståelse for regionale og globale konsekven-
ser af lokale ændringer.

C) Der ønskes en analyse af eksistensen og betyd-
ningen af en specifik iværksætterkultur for
den nationale udviklingsdynamik i et uland.
Analysen, skal tage et lokalt udgangspunkt,
men besvarelsen bør tillige inddrage socio-
økonomiske processer og relationer på andre
rumlige niveauer – regionalt, nationalt og glo-
balt.

Doktorer

Doktorbiografi

Civilingeniør med liniebetegnelse kemi, Claus
Yding Andersen. Seniorforsker – Reproduktions-
biologisk Laboratorium – Juliane Marie Centret
for børn, kvinder og forplantning – Rigshospita-
let – København
Disputatsen udgår fra Reproduktionsbiologisk La-
boratorium, Rigshospitalet. Dette laboratorium
har en knap 40 år lang tradition for videnskabelig
arbejde inden for reproduktionsbiologi og udgør
en unik ramme for at studere disse emner. Repro-
duktionsbiologi har inden for de seneste år vakt
mediernes interesse på grund af udviklingen in-
den for kunstig befrugtning. Laboratoriet har del-
taget aktivt i udviklingen af de metoder, der benyt-
tes inden for kunstig befrugtning og disputatsar-
bejdet tager udgangspunkt heri. De endokrinolo-
giske forhold i blod og i den væske, der omgiver
ægget, ægblærevæsken, er beskrevet for en række
kvinder, der modtog behandling for ufrivillig
barnløshed med befrugtning uden for kroppen.
Idet der specielt er fokuseret på at beregne den fri
biologisk aktive koncentration af kønssteroider er
disse korreleret til opnåelse af graviditet, som et
resultat af behandlingen. Det blev for første gang
vist at opnåelse af graviditet er korreleret til et lavt
forhold mellem androgen og østrogen i blod og
ægblærevæske, ligesom de aktuelle koncentratio-
ner af fri biologisk aktiv kønssteroid i ægblære-
væske for første gang er præsenteret. Disse resulta-
ter medvirker til at sikre et bedre grundlag for en
mere effektiv behandling. Disputatsen beskriver
også de forhold, der bevirker at ægblærevæsken
kan opretholde koncentrationer af kønssteroider
flere tusinde gange over dem, der findes i blodet,
ligesom en række endokronologiske forhold af
mere grundvidenskabelig karakter er undersøgt.

Endelig er resultaterne sat i relation til de nyeste
teorier inden for regulering af den ovarielle køns-
steroid produktion. På den baggrund fremsættes
en ny hypotese, som beskriver reguleringen af den
ovarille androgen, syntese hos kvinder, der modta-
ger ovariel stimulation. Afsluttende kan det derfor
anføres at disputatsen med sine grundvidenskabe-
lige resultater har været med til at skabe grundla-
get for de nuværende behandlingsstrategier og
samtidig pege på områder hvor behandlingen i
fremtiden kan effektueres.

Selvbiografi

Per Kragh Andersen, Født 26. april 1952 i
Virum

»Multi-state models for event history analysis in
clinical medicine and epidemiology«
Student 1971 fra Lyngby Statsskole. Cand. stat.
1978 fra Københavns Universitet. Lic. scient. (ma-
tematisk statistik) 1982 fra Københavns Universi-
tet. Nuværende stilling og ansættelsessted: Lektor
ved Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesund-
hedsvidenskab, Københavns Universitet og chef-
statistiker ved Center for Epidemiologisk Grund-
forskning, København.

Disputatsarbejdet: Mange kliniske og epidemio-
logiske opfølgningsstudier giver anledning til data
bestående af tidspunkter, hvor visse begivenheder
finder sted, samt typen af den pågældende begi-
venhed. I det simpleste tilfælde (overlevelsesanaly-
se) er der kun en type begivenhed (patienten
dør); men i en række mere komplicerede eksem-
pler er det relevant at studere flere forskellige ty-
per af hændelser. Statistiske modeller til at hånd-
tere denne slags data kan passende formuleres
som såkaldte »multi-state« modeller inden for
rammerne af flerdimensionale tælleprocesser. Af-
handlingen resumerer 12 artikler publiceret mel-
lem 1985 og 1996, og som alle drejer sig om så-
danne modeller og deres anvendelse i kliniske og
epidemiologiske undersøgelser.

Doktorbiografi

Cand. med. Christian von Buchwald. Afde-
lingslæge, Øre-næse-halsafdeling, F, Rigshospi-
talet

Sinonasale papillomer. Klinik, forekomst histop-
atologi og ætiologi
Doktorafhandlingen består af 9 originalarbejder
og en sammenfattende redegørelse. Papillomer i
næse og bihuler er sjældne, benigne tumorer, der
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ofte har været betegnet og behandlet som præma-
ligne tumorer. Dette skyldes en tendens til recidiv,
selv efter ekstensiv kirurgisk behandling, multifo-
kalitet, aggressiv vækst samt association til karcin-
om. Den anvendte klassifikation har været varie-
rende og uklar. Hverken årsag eller hyppighed
syntes fastlagt.

Materialet i nærværende arbejde består af alle
patienter i Københavns Amt, der fra 1975 til 1993
fik diagnosticeret sinonasale papillomer. I alt 82
tilfælde indgår, nemlig 58 med inverte papillomer,
5 med cylindercellepapillomer og 19 med eksofyti-
ske papillomer. De inverte papillomer og cylinder-
cellepapillomerne er typisk lokaliseret ensidigt på
lateralvæggen i næsen med varierende indvækst i
bihulerne. De eksofytiske papillomer optræder
hovedsagelig multicentrisk på septum. De laterale
papillomer kan tilsyneladende fjernes med et lige
så godt resultat ved en konservativ, endonasal en-
doskopisk kirurgi. Papillomerne recidiverer dog
hyppigt, nemlig i ca. 50% af tilfældene. De media-
le (septale) papillomer kan fjernes ved simpel en-
donasal excision, men også i disse tilfælde ses hyp-
pigt recidiv. Tilfælde med samtidigt karcinom er
alene relateret til inverte papillomer, og forekom
hos 5 patienter (9%). Incidensen af sinonasale pa-
pillomer kan beregnes til 0,74 tilfælde per 100.000
indbyggere per år, og papillomet er formentlig
den hyppigst forekommende benigne neoplasi i
næse og bihuler.

DNA-teknikkerne PCR og in situhybridisering
er benyttet til at undersøge forekomsten af hu-
mant Papillomavirus (HPV). Parallelle studier er
foretaget på normalmateriale. HPV kan påvises i
6% af de inverte papillomer og i 69% af de eksofy-
tiske papillomer. Ligeledes er 2 ud af de 5 maligne
tilfælde HPV-positive. De tilsvarende HPV-studier
af normale næseslimhinder er negative. Det for-
modes, at HPV er en essentiel faktor alene i udvik-
lingen af eksofytiske sinonasale papillomer. De kli-
niske fund sandsynliggør dette. Ætiologien ved in-
verte papillomer og cylindercellepapillomer er
ukendt. Da hyppigheden hos rygere (67%) i ma-
terialet er signifikant højere end hyppigheden på
landsplan, er det muligt, at tobaksrygning spiller
en rolle.

Doktorbiografi

Overlæge, dr.med. Claus Bøgelund. Patologiaf-
delingen, Rigshospitalet
Hensigten med disputatsarbejdet var primært at
opnå et mere detaljeret kendskab til de morfologi-
ske forandringer, der knytter sig til den tidlige
postoperative fase af nyretransplantation især med
henblik på opnåelse af mere sikre diagnostiske

kriterier. Endvidere at belyse formodede væsentli-
ge komponenter i den immunologiske afstød-
ningsproces, specielt involverede lymfocytpopula-
tioner, aktiveringsmarkører, dominerende vævsty-
pekomponenter samt essentielle adhæsionsmole-
kylers ekspression i vævet. Undersøgelsen baserer
sig på et skemalagt grovnålsbiopsimateriale, fore-
taget i en prospektiv undersøgelse på samtlige
transplanterede patienter i en 2-årig periode og
inkluderede biopsier fra donornyren inden trans-
plationen. Der er appliceret traditionel patologi
samt ekstensive immunhistokemiske og in situ hy-
bridiseringsanalyser på vævet samt opstillet en pri-
mitiv in vitro transprantationsmodel med dyrkede
humane tubulusceller.

Resultaterne viste god overensstemmelse mel-
lem den kliniske og histologiske diagnose, men af-
slørede et kontinium af forandringer i velfunge-
rende nyregrafter og akut afstødende nyrer ofte
med betydelig overlapning af de morfologiske for-
andringer. Arteritis fandtes diagnostisk for akut af-
stødning, mens tubulitis, endokapillær glomeruli-
tis og tætte mononuklære betændelsesinfiltrater
var tæt korrelerede hertil.

Immunhistokemisk høj vævsekspression af
ICAM-1, VCAM-1 og MHC klasse II i tubulusepitel
og endotel samt hyppig forekomst af T-lymfocytter
og makrofager var tæt korreleret med akut rejek-
tion.

Undersøgelsen understøttede værdien af præ-
og postoperativ nålebiopsi til vurdering af de mor-
fologiske forandringer, og må fortsat betegnes
som en af de væsentligste undersøgelser i monito-
rering af den transplanterede nyre.

Arbejdet har modtaget støtte fra Nyreforenin-
gens Forskningsfond, Dansk Lægevidenskabeligt
Forskningsråd, Elin Hartelius’ Fond, Ejnar Bjør-
nows Fond samt Lægernes Forsikringsforening af
1891.

Doktorbiografi

Lektor ved Roskilde Universitetscenter, Dan
Charly Christensen, født den 24. december 1941
i København. Eksamen cand. phil. i historie ved
Københavns Universitet i 1970. I 1970 univer-
sitetets guldmedalje for afhandlingen, »En ana-
lyse af hovedpunkter i forfatningsdiskussionen i
Danmark 1830 – 1849«.

Disputatsarbejdet: Det Moderne Projekt, Teknik
& Kultur i Danmark-Norge 1750 – (1814) –
1850, Gyldendal, 1996, 874 s. ill.
En tværvidenskabelig undersøgelse af helstatens
moderniseringsproces i Oplysningstid og Roman-
tik. Formålet er at undersøge helstatens reaktion
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på den agrare og industrielle revolution i Storbri-
tannien. Eftersom næsten ingen opfindelser blev
gjort herhjemme, træder teknologioverførslens
agenter, motiver og resultater i fokus. Modernise-
ringsprocessen opdeles i to faser: 1. merkantilisti-
ske projekter initieret af enevælden med investe-
ringskapital, fremskaffelse af teknologisk know-
how gennem studierejser og industrispionage,
indkaldelse af udenlandsk ekspertise og branche-
vis suspension af laugsprivilegier. 2. liberalistiske
projekter, iværksat af frivillige selskaber i det civile
samfund med parallelle initiativer af godsejere
gennem anlæg i mindre skala af rurale industrier
med privat udnyttelse af statslig indhentet eksper-
tise og merkantilistiske privilegier. Landbrugsre-
formerne fortolkes som en del af teknologiover-
førslen. Det vises, at teknologiske og institutionel-
le innovationer gensidigt betingede hinanden.
Den umiddelbare inspiration til landbrugsrefor-
merne spores til det holstenske gods Ascheberg,
hvis fornyelse allerede i samtiden blev flettet ind i
den fysiokratisk inspirerede, europæiske moderni-
sering. Ved modernisering forstås anvendelse af
moderne teknologi og produktionsmetoder med
henblik på øget arbejdsdeling, ændring af arbejds-
begrebet og større produktivitet. Den teknologi-
ske modernisering drives frem af pionerer, der i
kraft af den inspiration, de har mødt i udenland-
ske selskaber (herunder frimurerloger) presser
enevælden direkte og indirekte gennem oprettel-
se af tilsvarende, frivillige selskaber. Oplysningens
økonomiske doktrin, fysiokratismen, med dens
vægt på markedsøkonomi, statslig ikke-indblan-
ding, frembringelse af et netto-overskud til inve-
stering i produktionskapital og efterligning af bri-
tiske kvalifikationer og produktionsforhold gen-
nemsyrer DMP. Hindringer, der skal overvindes,
er dels Universitetets modstand mod at ofre res-
sourcer på naturvidenskabelige fag på traditionel-
le professoraters bekostning og laugsvæsenets chi-
kanerier mod mekaniske værksteder. Økonomiske
incitamenter til private opfindelser, investeringer
og teknikoverførsler manglede i Danmark – Nor-
ge, sålænge afsætningsmarkedet var ubetydeligt,
og arbejdslønnen knap nok oversteg eksistensmi-
nimum. Hoveri og fæstevæsen og dermed den
indbyrdes afhængighed mellem godsejere og
fæstere elimineres kun delvist, og fæsterne opnår
kun autonomi, hvis de moderniserer gennem
tvang eller opmuntring. Arbejdsdeling og marked-
søkonomi opnås kun sporadisk, og da den natur-
betingede forudsætning for arbejdsdelingen i
helstaten brister med tvillingerigernes adskillelse i
1814, forbliver Danmark i overvejende grad et
landbrugsland.

Metode: Der anvendes netværksanalyse, prosopo-
grafisk metode, billedanalyse af tekniske tegnin-

ger, statistisk metode. Grundforskning i danske og
udenlandske arkiver.

Resultater: Kortlægning af teknologioverførslen
og dens drivkræfter.

Relation til hidtidig forskning på området: Kritik af
tidligere forskning af landbrugsreformernes es-
sentielle indhold og årsagsforhold. Opvurdering
af fysiokratisk indflydelse i reformperioden. DMP
opprioriterer teknologi- og videnskabshistorie
som faktorer i moderne historie, der hidtil har
været domineret af politiske og økonomiske histo-
rie, og integrerer herigennem Danmarkshistorien
i den vesteuropæiske historie.

Støtte: SHF har støttet såvel mit arbejde i TISK-
projektet (teknologi, innovation og samfund i kul-
turelt perspektiv), hvortil også Danske Elværkers
Forening bidrog, som dets publicering, hvortil
også Dansk Metal har ydet støtte.

Doktorbiografi

Cand.med. Ole Hamberg, 1. reservelæge,
Medicinsk gastroenteologisk afdeling, F, KAS
Glostrup
Doktorafhandlingen er baseret på syv tidligere
publicerede arbejder og en sammenfattende rede-
gørelse. Forskningen som ligger til grund for af-
handlingen er udført under ansættelse som kli-
nisk assistent ved medicinsk afd. A, Rigshospitalet.
Urinstofdannelsen er leverens største bidrag til or-
ganismens nitrogenomsætning. Den hidtidige op-
fattelse har været, at leveren på passiv vis fjernede
overskydende nitrogen fra proteinstofskiftet.
Imidlertid har de seneste års forskning vist, at
urinstofsyntesens kinetik er underlagt aktiv regu-
lering, hvorved processen, og dermed leveren,
har betydning for hele organismens nitrogenom-
sætning. Urinstofsyntesens kinetik blev målt som
den funktionelle hepatiske nitrogen clearance
(FHNC), d.v.s. som hældningskoefficienten af den
retlinede sammenhæng mellem urinstofsyntesens
hastighed og blodets aminosyrekoncentration.

Det er velkendt at kostens sammensætning
påvirker urinstofsyntesen. Protein øger, medens
kulhydrat, der har en nitrogenbesparende virk-
ning, nedsætter urinstofdannelsen. Disse virknin-
ger er traditionelt blevet forklaret som følge af æn-
dringer i blodets aminosyrekoncentration. Det vi-
ses imidlertid at et øget proteinindtag øger FHNC
hos både raske og hos patienter med levercirrose.
Udover at øge aminosyretilgængeligheden, øger
protein således også urinstofsyntesens kinetik,
sandsynligvis en adaptativ mekanisme, hvorved
blodets aminosyrekoncentration kontrolleres. Me-
kanismen kan være een forklaring på, hvorfor pa-
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tienter med cirrose tåler en gradvis øgning i pro-
teinindtagelsen uden at udvikle encephalopati

Glukose nedsætter urinstofsyntesens kinetik.
Det vises, at denne mekanisme udøves dels af en
egen virkning af glukose, dels via suppression af
glukagon. Derimod regulerer insulin ikke FHNC,
men har alene betydning for urinstofsyntesen ved
at nedsætte blodets aminosyrekoncentration. Glu-
kose forhindrer ikke en øgning i FHNC induceret
af højt glukagon, hvilket er tilfældet for sukker-al-
koholen xylitol, en mekanisme der må være væ-
sentlig for xylitols nitrogenbesparende virkning
ved stress katabole tilstande.

FHNC er nedsat hos patienter med levercirrose
samtidigt med at glukagon er markant forhøjet. I
modsætning til hos raske nedsætter glukoseinfusi-
on ikke FHNC hos cirrosepatienter. Under nor-
malisering af glukagonniveauet med somatostatin,
ses imidlertid en normal hæmning af FHNC. Glu-
koses egen virkning er således intakt. Den defekte
nedregulering under normale forhold forklares
ved, at hyperglukagonæmien modvirker den nor-
male virkning af glukose. Glukoses nitrogen be-
sparende virkning er således betinget dels af en
hepatisk komponent (reduktion af FHNC), dels af
en perifer komponent (insulin medieret reduk-
tion af aminosyrekoncentrationen i blodet). Leve-
ren antages derfor at spille en aktiv rolle for glu-
koses nitrogen besparende virkning. Det hepati-
ske bidrag til glukoses nitrogen besparende effekt
er ophævet ved cirrose. Dette antages at bidrage
til patienternes øgede proteinbehov og dårlige er-
næringstilstand.

Doktorbiografi

Cand. Scient. Gert Helge Hansen, lektor ved
Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik,
Biokemisk afdeling C, Panum Instituttet
Doktorafhandlingen med titlen »Polarized pro-
tein expression: A study on neurons and enterocy-
tes« er baseret på 14 publicerede artikler. Arbejdet
er udført på Institut for Medicinsk Biokemi og Ge-
netik (biokemisk afdeling C) i perioden frem til
1995. Formålet med undersøgelserne var at stude-
re den sekretoriske pathway samt ekspressionen af
specifikke plasma membranproteiner i cerebella-
re granulaceller og enterocytter ved hjælp af ultra-
strukturelle studier oftest i kombination med im-
muncytokemiske teknikker. Blandt resultaterne
skal følgende fremhæves: (1). En korrelation
imellem proteinstrømmen og den cytoplasmatiske
densitet af organeller i den sekretoriske pathway;
(2). Immun guldmærkning er en kvantitativt tek-
nik; (3). Lavaffine GABAA- receptorer er overve-

jende ekspresseret i udløbere, hvor de er tæt rela-
teret til kalcium kanaler; (4). Fordøjelsesenzymer
er overvejende ekspresseret i børstesømmen og
(5). Nysyntetiserede fordøjelsesenzymer kan intra-
cellulært påvises i Golgi komplekset, apikale små
glatte vesikler og i lysosomale/endosomale struk-
turer. Et specielt interessant fund var at ekspres-
sionen af specifikke plasma membranproteiner
var differentieringsafhængig. I fuldt differentiere-
de cerebellare granulaceller og enterocytter eks-
presseres henholdsvis lavaffine GABAA-receptorer
og fordøjelsesenzymer i specifikke plasma mem-
brandomæner, mens udifferentierede celler ud-
trykker disse proteiner i hele plasma membranen.
Dette indikerer at sorterings- og/eller transport-
mekanismer etableres under differentieringen. På
baggrund af de ovenstående resultater er en mo-
del angående sortering og transport af plasma
membrandomæne specifikke proteiner i polarise-
rede celler opstillet.

Doktorbiografi

l. reservelæge cand. med. Lars Thorbjørn
Jensen. Speciallæge, klinisk fysiologisk og
nuklearmedicinsk afdeling, amtssygehuset i
Glostrup
Disputatsen består af 8 tidligere publicerede tids-
skriftartikler og en sammenfattende redegørelse.
Arbejdet udgår fra Reumatologisk afdeling og Kli-
nisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, Hvid-
ovre Hospital.

Organismens normale reaktion på inflammati-
on er i vidt omfang uafhængig af organ, og består
i bindevævsdannelse. Ved måling af fraspaltnings-
produkter fra bindevævsdannelsen, er det derfor
håbet dels at kunne få et mål for inflammationens
grad, og dels at kunne følge i hvilke omfang de re-
parative processer er aktiveret. Det aminotermina-
le propeptid af type III prokollagen (PIIINP) fra-
spaltes under omsætningen af type III kollagen,
hvilket blandt andet findes i arvæv og umodent
bindevæv. Ændringer i koncentrationen af PIIINP
i serum antages derfor at afspejle ændringer i om-
sætningen af type III kollagen, og dermed at være
en klinisk brugbar markør for inflammation/re-
paration og vækst.

Formålet med arbejdet var at undersøge den fy-
siologiske baggrund for at anvende PIIINP i se-
rum som markør for type III kollagenomsætnin-
gen. Eksisterende analysemetoder blev modifice-
ret og eksperimentelle modeller på svin og rotter
blev udviklet og anvendt. Svine PIIINP blev opren-
set og karakteriseret, og fundet lig med menneske
PIIINP.
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Undersøgelserne viste at serum PIIINP under
ligevægtsbetingelser afspejler organismens type
III kollagen omsætning, men også at anabole og
katabole faser medfører ændringer, så denne
sammenhæng helt eller delvist forsvinder. Frigi-
velsen af PIIINP fra ledhulen til lymfen sker ved
massetransport, og der sker ingen betydende
nedbrydning af PIIINP gennem Iymfesystemet. I
blodbanen fjernes PIIINP med en halveringstid
på en halv time, mens det første nedbrydnings-
produkt har en halveringstid på fire timer. Det
skønnes at der omsættes 1-2 mg PIIINP per døgn,
svarende til en årlig omsætning af type III kolla-
gen på omkring 10 g. Nedbrydningen af cirkule-
rende PIIINP foregår overvejende i leveren, men
nyrerne medvirker også på en endnu ikke karak-
teriseret måde. En relativ stor del af den cirkule-
rende mængde PIIINP recirkulerer, blandt anden
gennem leveren til lymfe. De kinetiske forhold ta-
get i betragtning, er serum PIIINP et godt mål for
omsætningen af type III kollagen under ligevægt
i kroppen. Ændringer i type III kollagen omsæt-
ningen kan således afspejles inden for et døgn.
Ved anabole og specielt katabole tilstande, bør
ændringer i serum PIIINP tolkes med forsigtig-
hed. Leveren og nyrerne nedbryder cirkulerende
PIIINP, hvorfor ændret funktion af disse også bør
indgå i tolkningen.

Doktorbiografi

Kursusreservelæge Helle Krogh Johansen. 
6. august 1961, Hillerød, Medicinsk embeds-
eksamen Københavns Universitet. Sommeren
1987, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, 
Statens Serum Institut
Arbejdet blev udført under min ansættelse som
klinisk assistent og reservelæge på klinisk mikro-
biologisk afdeling på Rigshospitalet i perioden
1990-1995.

Kroniske lungeinfektioner med Pseudomonas
aeruginosa er hovedårsagen til den øgede morbidi-
tet og mortalitet hos patienter med cystisk fibrose
(CF). Hos danske CF patienter blev det påvist, at
både den primære kolonisering og debut af kroni-
ske lungeinfektioner med P. aeruginosa hyppigst
begynder i vinterhalvåret, d.v.s. med samme sæ-
sonmæssige svingning som luftvejsvirus. Virusin-
fektioner i luftvejene kan derfor formentlig være
med til at bane vejen for P. aeruginosa-kolonisering
og kronisk infektion.

I et forsøg på at efterligne den initiale kolonise-
ring blev en akut lungeinfektionsmodel i normale
rotter etableret. Denne model viste, at den makro-
skopiske inflammation var meget betydelig, og at
den medfødte evne hos rotter til at eliminere P.

aeruginosa-bakterierne var meget effektiv og ikke
øgedes yderligere ved forudgående vaccination.
Lokale IgA-antistoffer, blev heller ikke fundet at
være beskyttede mod infektion og inflammation.

En model af den kroniske P. aeruginosa-lungein-
fektion blev etableret i normale og athymiske rot-
ter ved at indlejre mucaide bakterier i alginatkug-
ler og instillere dem i lungerne på dyrene. Selv
om rotterne ikke har CF, ligner antistofsvaret og
lungeforandringerne dem, der ses hos CF patien-
ter: Akut inflammation domineret af polymorf-
kærnede (PMN) leukocytter, der omgiver de bak-
terieholdige kugler (mikrokolonier), og høje kon-
centrationer af IgM-, IgG- og IgA-antistoffer i se-
rum mod de vigtigste P. aeruginosa-antigener (algi-
nat, lipopolysakkarid, exotoksin A og sonikat).
Ved at benytte denne model i normale og athymi-
ske rotter vistes, at T-cellerne i det naturlige infek-
tionsforløb ikke har nogen afgørende betydning.

Ved vaccination med forskellinge P. aeruginosa-
antigener forud for etableringen af den kroniske
lungeinfektion lykkedes det at forbedre overlevel-
sen signifikant og at ændre infektionens karakter
fra at være akut, domineret af PMN- leukocytter
som hos CF-patienterne, til at være kronisk, domi-
neret af mononukleære (MN) lymfocytter. Rotter
som var blevet immuniseret med en alginatholdig
vaccine bundet til toksin A, ændrede hurtigere det
inflammatoriske respons fra PMN-leukocytdomi-
nans til en kronisk præget inflammation med MN-
lymfocytdominans, og den makroskopiske inflam-
mation var klart mindre, når man sammenlignede
med kontrolgruppen og med to andre vaccine-
grupper. Tilsvarende resultater blev fundet, ved
behandling med T-hjælpercelle type 1 (TH1)-cyto-
kinet interferon-g (IFN-g).
De fremadskridende lungeforandringer ved de
kroniske P. aeruginosa-infektioner hos CF-patien-
ter skyldes en type 3-hypersensitivitetsreaktion
(som ved T-hjælpercelle type 2-dominans af im-
munresponset), der medfører frigivelse af elastase
fra de store mængder af PMN-leukocytter, som
omgiver de bakterielle mikrokolonier. Det hurti-
gere cellulære skift til MN-lymfocytter (som ved
THl-dominans af immunresponset), som blev in-
duceret efter vaccination og ved behandling med
IFN-g, vil derfor måske kunne blive til gavn i den
fremtidige behandling af patienter med CF.

Doktorbiografi

Knud Arne Jürgensen, Ballet- og musik-
historiker
The Verdi Ballets er en monografi, hvis hovedformål
er at klarlægge komponisten Giuseppe Verdis bi-
drag til og betydning for opera-ballettens udvik-
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ling. Afhandlingen indledes med et sammenfat-
tende og generelt overblik over ballettens histori-
ske rolle i operaen frem til Verdis første opera-bal-
let, komponeret i 1847. Dette afsnit efterfølges af
en generel introduktion til Verdis samlede bidrag
inden for dette balletmusikalske felt.

Afhandlingens hovedtese er, at Verdi indenfor
det balletmusikalske område må anses som en af
de egentlige igangsættere af 1800-tallets »symfoni-
ske« balletmusik, samt at han med sine opera-bal-
letter bidrager afgørende til, at dansen som kuns-
tart indtager en ny dramaturgisk rolle i det 19.
århundredes operatradition.

Verdis balletmusik og den stærke danserytmiske
puls, der gennemstrømmer store dele af hans ope-
raer, har hidtil været en helt uudforsket side af
hans kunst. Dette på trods af, at netop dansemu-
sikken i Verdis operaer samt de syv indlagte diver-
tissementer, han komponerede til sine »franske«
operaer, tilsammen repræsenterer en enestående
kilde – om end i det mindre format – til studiet af
hans kompositionsteknik og den kunstnerisk-stili-
stiske udvikling han gennemgik i løbet af fem årti-
er.

Verdis opera-balletter markerer desuden et mu-
sikalsk højdepunkt i 1800-tallets ballethistorie,
idet balletten hos ham opnår en fuldtud ligevær-
dig musikalsk og dramaturgisk status inden for
operaens overordnede form.

Monografiens hovedområde er en analyse af
Verdis otte divertissementer komponeret til opera-
erne Jérusalem (Paris, 1847), Nabuchodonoser
(Bruxelles, 1848), Les vêpres siciliennes (Paris,
1855), Le trouvère (Paris, 1857), Macbeth (Paris,
1865), Don Carlos (Paris, 1867), Aida (Cairo-Mi-
lano, 1871/Paris, 1880), og Othello (Paris, 1894).

Analyserne af disse værker tager udgangspunkt
i (a) Verdis musik-autografer, (b) det oprindelige
opførelsesmateriale, (c) de originale iscenesættel-
sesnotater, (d) samtidige koreografiske optegnel-
ser, og (e) de af datidens anmeldelser, som inde-
holder særligt detaljerede omtaler af balletternes
koreografiske form og sceniske udførelse. Kvanti-
tativt udgøres det overleverede kildemateriale ho-
vedsageligt af annoterede musikalske kilder, der i
nogle tilfælde kan suppleres med mere udførlige
samtidige koreografiske trinbeskrivelser samt en
enkelt historisk filmoptagelse.

Ud fra Verdis private korrespondance og en
række publicerede interviews han gav om ballet-
tens rolle i operaernes større kunstneriske sam-
menhænge kan det konkluderes, at Verdi nåede
til den erkendelse, at balletten som kunstart samt
en markant dansemusikalsk stil repræsenterer væ-
sentlige elementer for operaen. Dette gjaldt for
Verdi især når dansen benyttedes som et karakter-
skabende element i handlingens milieu og/eller

som et balancegivende instrumentalt indslag i den
større musikdramatiske sammenhæng.

Verdis indsats indenfor dette felt forekommer
desuden at have haft en væsentlig indflydelse på
den senere balletmusikalske udvikling imod den
såkaldte »symfoniske« ballet, som er karakteriseret
af gennemkomponerede balletpartiturer med
fuld dramaturgisk udnyttelse af det 19. århundre-
des symfoniorkesters klanglige og dynamiske mu-
ligheder. Denne genre indledes for alvor med
blandt andre Leo Delibes’ partiturer til balletter-
ne Coppélia (1870) og Sylvia (1876), og kulminerer
i Peter Tchaikovskys »ballet-trilogi«, Svanesøen
(1877), Tornerose (1890), og Nøddeknækkeren
(1892).

Afhandlingen er udarbejdet med baggrund i et
forskningsstipendium ved Istituto Nazionale di
Studi Verdiani i Parma (Italien) 1989-95, og udgi-
velsen er bekostet af Rotary Club di Parma.

Doktorbiografi

Cand. med. Michael Kemp, reservelæge statens
Seruminstitut

Regulator and effector functions of T-cell subeets
in human Leishmania infections
Arbejdet er udført på Center for Medicinsk Parasi-
tologi (CMP) under Rigshospitalets Klinisk Mikro-
biologiske afdeling og Epidemiafdeling og Køben-
havns Universitets Institut for Medicinsk Mikro-
biologi og Immunologi. Humane infektioner med
encellede Leishmania parasitter forårsager et
spektrum af kliniske tilstande fra symptomløse in-
fektioner til fatalt fortløbende generaliserede syg-
domme. Leishmania er obligat intracellulære pa-
rasitter, der hos mennesket overlever og opnorme-
res i makrofager.

I musemodeller er et selvlimiterende forløb og
protektiv immunitet associeret med aktivering af
parasit-specifikke T lymfocytter, der producerer
cytokinerne interferon-gamma og lymfotoxin
(Thl celler). Aktivering af Th2 celler, der secerne-
rer interleukin (IL) 4 og IL 10 fører derimod til
ukontrollabel, progressiv sygdom. I arbejdet er det
forsøgt at spore specifikke Thl og Th2 responser
hos mennesker med forskellige kliniske manifesta-
tioner af Leishmania infektioner, samt hos perso-
ner, der ikke har været eksponeret for parasitter-
ne.

Mononukleære celler blev isoleret sterilt og ned-
frosset levende i flydende kvælstof under feltstudi-
er i Kenya og Sudan. I København blev cellerne op-
tøet og enten stimuleret med Leishmaniaantige-
ner in vitro til undersøgelse af proliferative og cyto-
kinsekretoriske responser, eller antigenspecifikke
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T celler blev isoleret som enkeltceller og dyrket op
til stort antal som T-celle kloner. Som antigener an-
vendtes sonikater af parasitter, oprensede protein-
fraktioner eller enkeltproteiner (overfladerecep-
toren gp63 og det lipofosfoglycan-associerede pro-
tein KMP-11) og et glycolipid (lipofosfoglycan ).

Det fandtes, at der fra personer, der tidligere
havde været behandlet for visceral leishmaniasis,
kunne isoleres både Thl og Th2 antigen specifik-
ke celler. Det polyklonale svar på antigen stimula-
tion hos sådanne personer var enten blandet
Thl/Th2 eller rent Th2, afhængig af det anvendte
antigen. Adskillelse af Leishmania proteiner ved
SDS-PAGE resulterede ikke i fraktioner med kon-
stant Thl eller Th2 svar hos disse donorer. Celler
fra personer med selvlimiterende kutan leishma-
niasis eller med tidligere subklinisk infektion udvi-
ste altid Thl reaktionsmønster. Hos nogle perso-
ner uden kendt tidligere eksponering for Leish-
mania parasitter kunne måles et memory T-celle
respons til Leishmania antigener, formentlig som
følge af krydsreaktivitet. Der kan således allerede
før en infektion være etableret et begyndende Thl
eller Th2 svar. Antigenspecifikke Thl celler afgav
ved aktivering stoffer, der inducerede resistens til
infektion i makrofager in vitro.

Sammen med andre undersøgelser foretaget på
CMP viser arbejdet, at der hos mennesker som hos
mus eksisterer en dikotomi i T-cellers reaktions-
mønster ved Leishmania infektioner, og at sam-
mensætningen af de cytokiner, T celler produce-
rer i respons til en infektion korrelerer til infekti-
onens kliniske udfald. Meget tyder på, at dette
ikke kun gælder for eksotiske protozoer som
Leishmania, men også ved kroniske infektioner
med andre intracellulære mikroorganismer, her-
under mycobacterier. Konsekvensen af en bedre
forståelse af, hvorledes immunsystemet medierer
specifik patogenicitet såvel som beskyttelse, kan få
indflydelse på udformningen af fremtidige vacci-
ner (valg af »protektive« subunits, adjuvanser,
konstraktion af DNA vacciner m.v.) og behand-
lingsformer (indgift af cytokiner i tillæg til den
anti-mikrobielle terapi har allerede været gen-
nemført i præliminære behandlingsforsøg).

Doktorbiografi

Afdelingslæge, speciallæge i ortopædkirugi, dr.
med. Jes Bruun Lauritzen. Ortopædkirurgisk
afdeling M, Bispebjerg Hospital

»Hip fractures. Epidemiology, risk factors, falls,
energy absorption, hip protectors, and falls«
Hoftebrud udgør den enkeltsygdom, der beslag-
lægger flest sengedage i vort sygehusvæsen, ud-

over de væsentlige personlige funktionstab, der
også ledsager hoftebrud.

Incidenser og livstidsrisiko for hoftebrud er be-
regnet for kvinder og mænd, og sidstnævnte er 14
og 6 % for henholdsvis kvinder og mænd.

I den historisk prospektive undersøgelse er or-
topædkirurgiske patienter (kvinder) med tidlige
osteoporoselignende frakturer fulgt med henblik
på risiko for senere hoftebrud. Colles-, humerus-,
olecranon, columna, knæ- frakturer medfører alle
en øget risiko for senere hoftebrud med en relta-
tiv risikofaktor 2-5. Perifere ekstremitetstrakturer
er relateret til fald i glat føre, mens hoftebrud ikke
udviser relation til is/glat føre omend, der forelig-
ger en svag årstidsvariation.

Biomekaniske undersøgelser på Danmarks Tek-
niske Universitet og spørgeundersøgelser hos pa-
tienter med hoftebrud har vist at faldkaskaden er
essentiel for opståen af hoftebrud, hvor man tidli-
gere har formodet at hoftebrud kunne opstå mere
eller mindre spontant inden selve faldet.

Biomekaniske undersøgelser med stuntmen har
vist at fald på siden forårsager en kraft mod tro-
chanter major på 3,7 kN, hvilket medfører at det
kun er personer med nedsat knoglebrudsstyrke og
reduceret bløddele over hoften, der vil opleve hof-
tebrud, og d.v.s. naturligvis ældre med osteoporose
og faldtendens. Hoftebeskyttere udvikledes derfor.

I en klinisk epidemiologisk randomiseret inter-
ventionsundersøgelse med hoftebeskyttere på ple-
jehjem kunne antallet af hoftebrud reduceres
med over 50%. Senere opfølgende undersøgelser
i hjemmesektoren ser lovende ud.

Oversigten peger på de essentielle faktorer for
opståen af hoftebrud, som omfatter: Risiko for
fald, typen af fald, typen af slag, eneri absorption
og knoglens brudstyrke, der er sidste led i kæden
før opståen af hoftebrud.

Risikovurdering og forebyggelse af hoftebrud
kan blive en realitet, hvis indsatsen fokuserer på
disse risikoelementer.

De berørte forskningsområder fortsætter og føl-
ges op af større epidemiologiske undersøgelse ved
S. Høidrup (Ph.D.-stud), og klinisk intervention
med hoftebeskytter (K. Hindsø, Ph.D.-stud), og
biomekanisk undersøgelser på Danmarks Tekni-
ske Universitet og cost saving/effectiveness analy-
ser ved Dr. Singh (Stanford).

Dansk forskning omkring hoftebrud og meka-
nisk forebyggelse har vist sig at være banebryden-
de.
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Doktorbiografi

Cand.med. Pia Susanne Munkholm. Afdelings-
læge, speciallæge i intern medicin og medicinsk
gastroenterologi. H:S, Hvidovre Hospital, medi-
cinsk gastroenterologi
»Crohn’s disease-occurrence, course and progno-
sis. An epidemiologic cohort study«

Den epidemiologiske forskning af de kroniske
betændelsesagtige tarmsygdomme (IBD), morbus
Crohn (CD) og colitis ulcerosa i Københavns Amt
udgået fra Herlev Sygehus, har internationalt
såvel som nationalt været anerkendt forskning
p.g.a. fuldstændig langtidsfollow-up af prospektive
data af den regionale, uselekterede cohorte. Bag-
grundsbefolkningen i Københavns Amt er 1/2
million indbyggere og udgør ca. 10% af den dan-
ske befolkning. På basis af årlig registrering af
Crohn incidensen og herefter løbende registre-
ring af sygdomsaktivitet og -udbedring, cancerfo-
rekomst, medicinsk og kirurgisk behandling og
overlevelse er patienterne fulgt siden 1962. 1562
IBD patienter opfyldte de internationale diagno-
stisk kriterier, heraf 373 Crohn patienter. Inci-
densen steg 6-fold fra l962-87, uden at der skete
ændringer i sygdommens diagnostiske fremto-
ningspræg. Årsagen er ukendt. Den kumulerede
sandsynlighed for overlevelse af Crohn patienter-
ne var ikke forskellig fra den alders- og kønsmæs-
sig sammenlignelige baggrundsbefolkning. Can-
cerforekomsten i den betændte tarm var overra-
skende heller ikke forøget. Det mest potente me-
dikament ved akut opblussen af Crohn’s sygdom
er prednisolon. En definition af steroiddepen-
dens, eller steroid afhængighed blev udviklet.
Første gangs steroidrespons viste i denne cohorte,
at 44% opnår prolongeret remissions respons,
36% er steroiddependente og 20% har ingen ef-
fekt. Tarmens integritet nedbrydes under inflam-
mationsprocessen. Men vores permeabilitets-
målinger på denne cohorten med laktulose,
rhamnose, mannitol og PEG-400 kunne ikke be-
kræfte tidens hypotese om øget permeabilitet hos
CD patienterne og deres Crohn syge og raske 1.
gradsslægtninge. Frekvensen af sygdomsaktivitet
viste at >50% af CD patienterne hvert år efter
diagnosen har en inaktiv form. Den kumulerede
sandsynlighed for at gå i remission fra aktiv form
er 50% efter 2 år. CD patienternes arbejdskapaci-
tet (fuld,- delvis og uarbejdsdygtig samt invalidi-
tet) gennem 25 år var overraskende god. Dispu-
tatsarbejdet har bevirket, at Bedømmelsesforenin-
gen for Forsikringssager på basis af disse tal og
den nogenlunde gode prognose rekommandere-
de en reduktion i ansættelsen af livsforsikrings-
præmien.

Doktorbiografi

Cand. med. Henrik Christian Juul Nyholm, af-
delingslæge, gynækologisk-obstetrisk afdeling,
Rigshospitalet

»Estrogen and progesterone receptors in endome-
trial cancer: Clinicopathological correlations
and prognostic significance« 
Disputatsarbejdet er baseret på 7 originale artikler
og beskriver forekomsten af hormonreceptorer
for østrogen og progesteron i endometriecancer-
væv (kræft i livmoderhulen). Patientgruppen ud-
gøres af alle københavnske kvinder, der i en 3-årig
periode henvistes til Bispebjerg og Hvidovre hos-
pitaler for endometriecancer, og som efter pri-
mær behandling er fulgt i 5 år. Ved statistisk analy-
se med bl.a. multipel regression vurderes mulige
sammenhænge mellem antallet af disse recepto-
rer og cancerens vævskomposition (histologiske
type, grad og øvrige særtræk), nedvækst i livmo-
dermuskulaturen, udbredelse på diagnosetids-
punktet (sygdomsstadiet) og patienternes 5-års
overlevelse. Desuden analyseres sammenhænge
mellem svulstens receptorindhold og forskellige
kliniske karakteristika hos de undersøgte patien-
ter, herunder alder, højde og vægt, naturligt hor-
monindhold i blod og eventuel hormonbehand-
ling efter overgangsalderen. En undersøgelse som
den foreliggende er ikke tidligere foretaget her-
hjemme. Receptorforekomsten er analyseret med
flere analysemetoder (biokemisk ligand bindings
metode (dextran-coated charcoal assay), immun-
histokemisk frysesnitsanalyse, og enzym-immuno-
assay), og metodernes sensitivitet, indbyrdes kor-
relation og overensstemmelse med hensyn til
fundne receptorværdier er bestemt. Vigtigste kon-
klusioner: Receptorindholdet har nøje sammen-
hæng med 1) endometriecancerens differentie-
ringsgrad (grad af afvigelse fra den normale liv-
moderslimhindes celle- og vævsopbygning), 2)
cancersygdommens sygdomsstadie og 3) sygdom-
soverlevelsen. Påvisningen af en sammenhæng
mellem blodets indhold af østrogene hormoner
og receptorindholdet i cancervævet, og tillige
konstateringen af visse indbyrdes sammenhænge
mellem de undersøgte receptorer, tyder på, at en
del endometriecancerceller bevarer evnen til at
danne normalt fungerende hormonreceptorer.
Dette kan være af betydning for endometriecance-
rens biologi og for svulstens reaktion på hormon-
relateret terapi. Undersøgelsen fastslår i øvrigt, at
patienter med endometriecancer har omkring
50% højere koncentrationer i blodet af hormo-
nerne østradiol, frit østradiol og østron end en
matchende kontrolgruppe. Denne observation
underbygger hypotesen om østrogens rolle ved
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opståen af endometriecancer. Tidligere hormon-
behandling med østrogener påvirker ikke endo-
metriecancerens receptorindhold, men endome-
triecancer hos østrogenbrugere kendetegnes af
mindre aggressive træk, bedømt histopatologisk,
end hvad der findes hos ikke østrogenbrugere.

Doktorbiografi

Annette Fuglsang Owens. Eksamen: Lægeviden-
skabelig kandidateksamen
Nuværende stilling og ansættelsessted: Arbejder
på at opnå licens som læge i USA.

Disputatsarbejdet har været støttet af Hjertefor-
eningen, Weimanns Legat, Statens Sundhedsvi-
denskabelige Forskningsråd, Human Frontier for
Science Program og National Institutes of Health
Program Project.

Arbejdet blev initieret i København af professor
Christian Crone, som var forfatterens vejleder ind-
til sin død i l990. Derefter udførte doktoranden
en række studier hos drs. Avril og Andrew Somlyo
i Charlottesville, Virginia, USA.

Disputatsen, »Mechanisms of vasoregulation«,
er baseret på fem originalarbejder, hvoraf tre er
udført i København og to i USA. Arbejdet om-
handler, hvorledes blodforsyningen reguleres i
modstandskarrene og på et cellulært niveau.

Først gives der på baggrund af den aktuelle lit-
teratur et overblik over ultrastrukturen af mod-
standskår og over, hvilke faktorer det perifere vævs
blodforsyning påvirkes af in-vivo. Derefter gen-
nemgås forfatterens enkelte arbejder, der alle er
udført på enten levende, bedøvede forsøgsdyr
(frømusklens mikrocirkulation), eller på isolere-
de små karsegmenter fra enten kanin eller ham-
ster. Forfatterens fund diskuteres i relation til den
øjeblikkelige viden om karregulation.

Een af forfatterens hovedhypoteser er, at vasodi-
latation bl.a. opnås igennem præsynaptisk hæm-
ning af den sympatiske arterioletonus. Dette fund
er i den seneste tid blevet bekræftet hos menne-
sker. Samtidig sker der en regulering af de »se-
kundære budbringere« cyklisk AMP og/eller cyk-
lisk GMP i de glatte muskelceller, hvilket ligeledes
har indflydelse på arterioletonus.

Endvidere har forfatteren undersøgt, hvilke in-
tracellulaere mekanismer der kan medføre æn-
dringer i de vaskulære glatte muskelcellers tonus.
Det originale fund, at arakidonsyre er en mulig fy-
siologisk mediator af fænomenet kalciumsensitise-
ring (hvilket menes at spille en rolle under nogle
former for vasokonstriktion) diskuteres.

Desuden belyses det, hvorledes glat muskulatur
kan undergå en vedvarende konstriktion på trods
af aftagende fosforylering af de kontraktile protei-

ner og lavt energiforbrug, et fænomen, der kaldes
»1atch«.

Forfatterens undersøgelser har bidraget til at
kaste nyt lys over både vasodilatation og -konstrik-
tion. Som en følge heraf kan disputatsarbejdet
have betydning for forståelsen og den fremtidige
behandling af vaskulære sygdomme som for ek-
sempel hypertension og koronararteriespasme.

Forlag: Silverchair, Charlottesville, Virginia,
1996. 84 sider. Kan rekvireres gratis hos forfatte-
ren.

Doktorbiografi

Cand. med. Mads Henrik Ravnborg, afdelings-
læge, Neurocentret, Rigshospitalet

Betydningen af transkraniel magnetstimulation
og de fremkaldte motoriske potentialer for under-
søgelse af de centrale motoriske ledningsbaner
ved dissemineret sklerose
Afhandling er baseret på 6 publicerede artikler.
De tilgrundliggende undersøgelser blev gennem-
ført på neurologisk og klinisk neurofysiologisk af-
deling på Rigshospitalet i perioden 1988-1993.
Transkraniel magnetstimulation blev introduceret
i 1985. Magnetstimulatoren er i princippet en stor
kondensator, som kan aflades gennem en kobber-
spole, hvorved der opstår en kraftig magnetpuls.
Ved transkraniel magnetstimulation blev det mu-
ligt non-invasivt og smertefrit at stimulere motor-
cortex hos mennesker. Gennem overfladeelektro-
der placeret over udvalgte voluntære muskler kan
det fremkaldte muskelpotentiale (Motor Evoked
Potential, MEP) registreres. Latensen fra det kort-
icale stimulus til muskelaktiveringen kan således
måles. Ved magnetstimulation over columna op-
nås aktivering af de spinale nerverødder. Differen-
cen mellem MEP latenserne ved stimulation af
henholdsvis cortex og nerverødder kan anvendes
som et tilnærmet mål for den centrale motoriske
ledningstid (CMCT).

Det første to artikler er metodearbejder, som
omhandler sammenhængen mellem magnetspo-
lens orientering og stimulationens effekt, samt re-
lationen mellem MEP parametrene (latens og am-
plitude) og den voluntære forspænding i mål-
musklen. Ved en svag forspænding af musklen
iagttages aftagende talens og stigende amplitude
af det pågældende MEP. Undersøgelsens konklu-
sion var, at den optimale facilitering opnås ved en
forspænding på 10-15% af den maksimale volun-
tære kontraktion.

I forbindelse med anvendelsen af MR-skannin-
ger har der været rejst mistanke om, at exposition
for kraftige magnetfelter kan reducere blod-hjer-
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ne-barrierens tæthed. Dette kunne være en risiko
for patienter med dissemineret sklerose (DS). Vi
gennemførte et studie af blod-hjernebarrierens
permeabilitet hos rotter, dels efter længere tids
daglig magnetstimulation, dels under pågående
magnetstimulation. Vi fandt ingen ændring af
denne, og på trods af omfattende klinisk anven-
delse af metoden ved DS, er der ikke opstået tvivl
om sikkerheden ved transcraniel magnetstimulati-
on.

Det sidste metodearbejde var indsamling MEP
fra 50 raske forsøgspersoner. Ved lineær regressi-
on kunne normalværdierne for såvel centrale som
perifere motoriske ledningstider korrigeres for
personers højde.

Den diagnostiske værdi af MEP ved DS blev un-
dersøgt i et prospektivet studie omfattende 68 per-
soner indlagt med symptomer og tegn forenelige
med DS. Patienterne blev diagnosticeret efter Po-
ser kriterierne med MRI, VEP, BAEP og SSEP som
parakliniske undersøgelser. 40 patienter fik med
varierende sikkerhed (Poser gruppe A, B, C og D)
en DS diagnose. Den diagnostiske sensitivitet af
MEP var 75%, mens specificiteten var 83%.

I et longitudinelt studie af MEP hos 27 DS pa-
tienter ved halvårlige undersøgelser igennem ca. 2
år blev MEP metodens værdi til monitorering af
sygdomsudviklingen vurderet. Af de neurofysiolo-
giske mål (indices for VEP, BAEP, SSEP og MEP)
var CMCI den parameter, som var bedst og signifi-
kant korreleret med den kliniske scoring af syg-
domsgraden. Transcraniel cortical stimulation har
igennem de seneste 5 år været en del af de under-
søgelsesmæssige muligheder på Rigshospitalets
neurofysiologiske laboratorium. Mere end 1000
rutineundersøgelsen er udført, og metoden har
vist sig anvendelig til vurdering af en række neu-
rologiske sygdomme, udover DS bl.a. ALS og in-
flammatoriske polyneuropatier.

Doktorbiografi

Pia Jacobe Rubin, 1. reservelæge, Stolpegård,
KAS Gentofte
Disputatsarbejdet: Grundet udenlandske fund af
såvel strukturelle som funktionelle hjerneforan-
dringer hos kronisk skizofrene patienter påbe-
gyndtes i 1988 et studie af 1. gangs indlagte psyko-
tiske patienter i København m.h.p. at afklare, om
de fundne hjerneforandringer også var til stede
tidligt i sygdomsforløbet. Arbejdet foregik som et
samarbejde mellem alle de psykiatriske afdelinger
i København.

50 patienter med skizofreni eller skizofreniform
psykose blev sammenlignet med 25 normale raske

kontrolpersoner. Der blev foretaget CT-scanning
og måling af hjernens regionale blodgennem-
strømning såvel i hvile som under kognitiv aktive-
ring. Desuden blev personerne neurologisk og
neurolopsykologisk undersøgt.

Strukturelt fandtes patienterne at have signifi-
kant mindre hjernevolumen og mere cerebrospi-
nalvæske på hjernens overflade i forhold til kon-
trolpersonerne.

Den regionale blodgennemstrømning var hos
patienterne signifikant lavere frontalt og større
striatalt under aktivering sammenlignet med kon-
trolgruppen. Dette tyder på nedsat evne til frontal
aktivering og dysfunktion i de fronto-striatale for-
bindelser.

Vedrørende de neuropsykologiske tests klarede
patienterne sig signifikant dårligere, særlig på de
mere komplicerede tests, der krævede brug af ab-
straktion og hukommelse.

Ved neurologiske undersøgelser fandtes signifi-
kant flere abnorme fund i patientgruppen. Tegn
på strukturelle og funktionelle hjerneforandrin-
ger fandtes således også tidligt i sygdomsforløbet
hos skizofrene patienter. Fundene skyldtes ikke
neuroleptisk behandling eller forskel i uddannel-
sesniveau eller misbrug mellem de to grupper.

Undersøgelsens resultat tyder på primært korti-
kale forandringer lokaliseret i frontale og tem-
poro-limbiske området.

Doktorbiografi

Lene Rørdam (tidligere Simonsen), afdelings-
læge på Klinisk Fysiologisk/Nuklearmed. afd.,
Bispebjerg Hospital
Indtagelse af føde medfører en stigning i ener-
giomsætningshastigheden, den såkaldte fødeindu-
cerede thermogenese. Den kan opdeles i en obli-
gatorisk komponent og en fakultativ komponent,
hvor sidstnævnte refererer til den stigning i
thermogenesen, der er udover den teoretisk be-
regnede obligatoriske thermogenese. Vi har tidli-
gere vist at en betydelig del af den føde-inducere-
de thermogenese finder sted i skeletmuskulatur
og at den delvis kan blokeres ved uspecifik ß-blo-
kade.

Formålet med afhandlingen har været dels at
undersøge metodologiske vanskeligheder ved in
vivo metaboliske studier på organ niveau, og –
dels at kortlægge i hvilke organer den glukose-in-
ducerede thermogenese finder sted. For at belyse
hvilke mekanismer, der ligger til grund for den fa-
kultative komponent, er den thermogene effekt af
adrenalin i skeletmuskulatur og fedtvæv, samt ef-
fekten af akut ß-blokade på fedtvæv undersøgt.
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Endelig har formålet været at sammenligne den
glukose-inducerede thermogenese på helkrops –
og organ niveau hos patienter med lunge cancer
henholdsvis før og efter kemoterapi, samt med og
uden akut ß-blokade.

Undersøgelserne er foretaget in vivo dels på ra-
ske frivillige forsøgspersoner og dels på patienter
med lunge cancer. Der er målt energiomsætnings-
hastighed ved indirekte kalorimetri på helkrops
niveau. På organ niveau er energiomsætningsha-
stigheden bestemt ved hjælp af direkte måling af
blodets arterio-venøse oxygen og kuldioxid diffe-
rencer hen over følgende væv: Underarmen, be-
net, fedtvævet på abdomen og det splankniske
væv. Gennemblødningen er bestemt med venøs
plethysmografi på ekstremiteterne, med 133Xe-
non-udvaskningsteknik i fedtvævet, og i det
splankniske gebet med indikatorclearance teknik.
Resultaterne viser at en stor del af den glukose-in-
duceredethermogenese er lokaliseret til skeletmu-
skulaturen, at fedtvævet også spiller en rolle, hvor-
imod leveren ret overraskende ikke bidrager til
den øgede energiomsætningshastighed.

Det fakultative komponent er til dels medieret
via det sympatoadrenerge system, og resultaterne
viser, at den adrenalin-inducerede thermogenese
overvejende finder sted i skeletmuskulatur, mens
fedtvævet næppe spiller nogen rolle selvom adre-
nalin øger glukoseoptagelsen betragteligt. Fedt-
vævets fakultative komponent er formentlig medi-
eret via det sympatiske nervesystem, da den gluko-
se-inducerede stigning i fedtvævets gennemblød-
ning kan hæmmes under uspecifik ß-blokade. Re-
sultaterne fra vægttabende cancerpatienter tyder
på, at disse har en øget glukose-induceret thermo-
genese, som delvis kan forklare deres vægttab.
Akut uspecifik ß-blokade nedsætter den glukose-
inducerede thermogenese i endnu højere grad
hos lungecancer patienter end hos raske, for-
mentlig fordi cancerpatienterne har en abnorm
fødeinduceret fakultativ thermogenese.

Doktorbiografi

Cand. med. Niels Bech-Thomsen, 1. reservelæge
HS Bispebjerg Hospital, Dermatologisk Afd. D.
Afhandlingens formål var at øge den eksisterende
viden om den karcinogene og den melanogene ef-
fekt af UVA solarier. Den karcinogene effekt blev
undersøgt ved hjælp af hårløse C3H/Tif mus. Mu-
sene blev eksponeret for forskellige UVA solarier
enten alene eller i sammenhæng med solstråling.
Begge aspekter blev inddraget, da mange menne-
sker anvender solarier før og efter en ferie.

UVA1 stråling er karcinogent når hårløse
C3H/Tif mus eksponeres på en måde, der i dosis

og tid svarer til det, man i ekstreme situationer
kan finde i et solarium. Eksponering for UVA sola-
rier der udsender > 1% UVB stråling, i doser og på
en måde, der ligner den humane situation, er
klart karcinogene for C3H/Tif mus. Den karcino-
gene effekt af små UVA eksponeringer er ikke må-
lelig.

UVA solarier med et ringe indhold af UVB er
kendetegnet ved en høj intensitet målt i W/m2.
Der findes ikke noget bevis for, at høj fysisk dosis i
sig selv øger den karcinogene effekt. Tværtimod
har et UVA1 solarie med et højt fysisk output en la-
vere karcinogen effekt end UVA rør med 1% UVB
stråling, når C3H/Tif mus eksponeres i ens me-
lanogene doser. Hvis man regulerer brugen af so-
larier ud fra den fysiske dosis, forhindrer man, at
de solarierør, der har et meget lavt indhold af
UVB kan anvendes. Der foreslås derfor en ny klas-
sifikation af solarier baseret på rødmeeffekten af
en eksponering. Et solarie klassificeres og mærkes
som et lav risiko solarium, når dosis af en ekspo-
nering med nye rør er under 0.5 standard rødme
enheder (B-MED), et medium risiko solarium når
dosis er mellem 0.5 og 1 B-MED og endeligt som
høj risiko solarium når eksponeringsdosis er over
1 B-MED.

Mange mennesker bruger et solarium inden fe-
rien. Den karcinogene effekt af forbehandling af
C3H/Tif mus med UVA strålekilder afhænger af
rørenes spektrale karakteristika og dosis. Forbe-
handling med UVA strålekilder med > 1% UVB
fremmer tumorudviklingen. Forbehandling med
UVA strålekilder med et lavere indhold af UVB
fremmer ikke tumorudviklingen. Når man benyt-
ter solarier øges faren for at udvikle hudkræft. Der
kan imidlertid fremføres argumenter for, at brug
af solarium før ferien kan være gavnlig. Den kar-
cinogene effekt af 10 solariebesøg er så lav, at den
ikke kan måles, men den øgede pigmentering kan
sammen med brug af tøj og solcreme mindske
den karcinogene belastning af feriens solekspone-
ring.

Den karcinogene effekt af UVA strålekilder
øges, når C3H/Tif mus forudgående er blevet eks-
poneret for UV solstråling. Denne tumorfrem-
mende effekt af UVA solarierør observeres også,
når der anvendes UVA strålekilder, der har et me-
get lavt indhold af UVB, og som i sig selv kun i rin-
ge grad er karcinogene. Data tyder på, at den kar-
cinogene effekt af UVA stråling øges kraftigt, når
den tilføres efter en periode med UV solstråling.

Endelig blev der foretaget en »risk-benefit« un-
dersøgelse af forskellige UV strålekilders evne til
at pigmentere mennesker. Der var en sammen-
hæng mellem rørets spektral fordeling og den
brunende effekt. Jo mindre UVB en strålekilde
udsender jo større brunende effekt har røret per
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rødmeenhed eller cancerrisiko. Kommerciel bru-
ning med UVB kan derfor ikke anbefales. Den ek-
sisterende viden om sammenhængen mellem do-
sis, risiko og effekt indikerer, at mennesker bør
anvende UVA solarierør, hvis de ønsker at blive
brune.

Doktorbiografi

Susanne Lanng Thorsteinsson. Speciallæge i
pædiatri, afdelingslæge Børneafdeling L, Køben-
havns Amts Sygehus i Glostrup

Titel: Glucose intolerance in cystic fibrosis (Da-
nish Medical Bulletin 1997;44:23-39)
Disputatsen består af ni artikler og en sammenfat-
tende redegørelse. Arbejdet er udført på Cystis Fi-
brose Centret, Børneafdeling GGK, Rigshospita-
let, i samarbejde med Steno Diabetes Center.

Cystisk fibrose (CF) er en recessivt arvelig mul-
tiorgan-sygdom præget af gentagne lungeinfektio-
ner, eksokrin pancreasinsufficiens, tarmobstrukti-
on, leversygdom og salttab. I Danmark er CF-inci-
densen 1 per 4700 fødsler, og der er i dag ca. 350
CF-patienter. Omkring 150.000 danskere er bære-
re af CF-genet på kromosom 7. Genet er indtil nu
identificeret i over 600 varianter, der medfører
forskellige fænotypiske udtryk fra mild til alvorlig
sygdom; sidstnævnte er hyppigst i Danmark, hvor
forekomsten af en af de alvorligste CF-mutationer
(=delta F508) er høj.

På grund af tidlig og aggressiv behandling af
den kroniske Pseudomonas aeruginosa lungein-
fektion er CF-patienters overlevelse i de seneste år-
tier steget til en medianalder over 30 år. Med den
forbedrede overlevelse er en tiltagende forekomst
af diabetes mellitus (DM) observeret hos CF-pa-
tienter. En række undersøgelser iværksattes derfor
for nøjere at beskrive epidemiologiske, genetiske,
immunologiske, patofysiologiske og kliniske for-
hold ved DM hos CF-patienter. Alle danske CF-pa-
tienter indgik i en tværsnitsundersøgelse af DM-
prævalensen, og alle CF-patienter tilknyttet CF-
centret i København indgik i en prospektiv 5-års
undersøgelse af DM-incidensen. Undergrupper af
sidstnævnte patientpopulation indgik også i en
række patofysiologiske og kliniske undersøgelser.
Disputatsen sammenfatter resultaterne af disse
undersøgelser og resumerer den foreliggende lit-
teratur om glukoseintolerans ved CF.

Prævalensen og incidensen af DM er meget høj
og stigende med alderen. Ved aldrene 10, 20 og 30

år var DM-prævalensen henholdsvis 1,5 %, 13 %
og 50 %, mens den årlige DM-incidens for CF-pa-
tienter (10 år og (20 år gamle var henholdsvis
5,0% og 9,3%. Medianalderen for DM-diagnosen
er 20 år, 17 år for kvinder og 22 år for mænd. Diag-
nosen DM hos CF-patienter stilles ved en oral glu-
kosetoleranstest (OGTT) i henhold til WHO’s ret-
ningslinier. Hverken måling af faste-blodglukose
og hæmoglobin A1C eller undersøgelse for gluko-
suri kan anvendes til med tilstrækkelig sikkerhed
at diagnosticere DM hos CF-patienter. Tilstede-
værelsen af nedsat glukosetolerans (IGT) ved
OGTT er en risikomarkør for udvikling af DM hos
CF-patienter (odds ratio 5,6 sammenlignet med
normal glukosetolerans). Da 58% af de OGTT’er,
der viste IGT, var normale ved næste årlige OGTT,
og kun 14% viste DM, er IGT dog af begrænset
værdi som risikomarkør. DM ved CF ikke er karak-
teriseret ved familiær disposition til DM, associati-
on til HLA-systemet eller serologiske tegn på auto-
immun betacelledestruktion. Selvom eksokrin
pancreasinsufficiens er hyppigere hos CF-patien-
ter, der er homozygote for (=delta F508) mutatio-
nen, end hos heterozygote CF-patienter, er DM-
prævalensen ens for disse to patientgrupper.

DM ved CF, der tilsyneladende altid er ledsaget
af eksokrin pancreasinsufficiens, er karakteriseret
ved nedsat og forsinket insulinfrigørelse, normal
insulinsensitivitet samt øget insulinforsvindingsha-
stighed fra blodet. Den stimulerede glukagonse-
kretion er nedsat, og den stimulerede sekretion af
PP er stort set bortfaldet, mens den enteroinsu-
lære akse bedømt ved GIP og GLP-1 er normal.
Selv CF-patienter med normal glukosetolerans har
forsinket og nedsat insulinsekretion.

Udviklingen af DM ved CF er snigende og symp-
tomfattig og ledsages af en forværring i den klini-
ske tilstand med vægttab og faldende lungefunkti-
on (FEV og FVC), der kan registreres fra 2-4 år,
førend DM diagnosticeres. Insulinbehandling af
CF-patienter med DM medfører vægtøgning og
bedret lungefunktion. Diabetiske CF-patienter sy-
nes at have samme risiko for at udvikle sendiabeti-
ske komplikationer som patienter med andre dia-
betestyper af samme varighed og med samme grad
af blodglukosekontrol. Derimod ses diabetisk
ketoacidose ikke.

Da DM ved CF er sjælden før det 10. leveår, fo-
reslås rutinemæssige, årlige glukosebelastninger
med anvendelse af WHO’s diagnostiske kriterier
for DM hos alle CF-patienter, der er over 10 år
gamle, således at diæt- og insulinbehandling kan
iværksættes fra DM-diagnosetidspunktet.
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Internationalt samarbejde
og udveksling





Størstedelen af Københavns Universitets interna-
tionale samarbejde både inden for forskning og
uddannelse er ikke formaliseret og foregår decen-
tralt mellem institutter, forskningsgrupper og en-
keltpersoner. I institutternes beretning gives op-
lysninger om en del af denne aktivitet: Besøg af
udenlandske gæsteprofessorer og gæsteforskere,
ansattes gæsteforelæsninger og ophold ved uden-
landske universiteter, deltagelse i internationale
forskningsprojekter m.v.

I det følgende gives en oversigt over aktiviteten
inden for de mere formaliserede samarbejdsafta-
ler og programmer især på uddannelsesområdet
og med hovedvægt på studentermobiliteten.

Københavns Universitets samarbejdsaftaler
Ved udgangen af 1996 havde Københavns Univer-
sitet etableret samarbejdsaftaler med 60 uden-
landske universiteter. Disse aftaler – partnere og
aftaleindhold – er tiltrådt af Københavns Universi-
tets Internationaliseringsudvalg.
Hovedparten af de indgåede aftaler er generelle
samarbejdsaftaler, omfattende både studenter- og
lærerudveksling m.m. inden for alle fag.

Der er indgået aftaler med følgende:

Argentina
Universidad Nacional de Rosario

Australien
Monash University
University of New South Wales
University of Newcastle

Belgien
Erasmushogeschool Bruxelles

Brasilien
Pontificia Universidade Católica de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Burkina Faso
Université de Ouagadougou

Canada
McGill University Montreal
McMaster University
University of British Columbia Vancouver
University of Victoria
University of Western Ontario
York University Toronto

Danmark
Grønlands Naturinstitut

Finland
Helsingfors Universitet
Uleåborg Universitet

Frankrig
Université Charles de Gaulle Lille III
Université de Caen
Université de Paris VII Denis Diderot
Université Paul Valéry Montpellier III

Ghana
University of Ghana Legon

Island
Háskóli Islands

Japan
Daido Institute of Technology Nagoya University
Osaka University

Jordan
Yarmouk University Irbid

Kina
Beijing University
Nankai University

Korea
Yonsei University

New Zealand
University of Canterbury Christchurch

Norge
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo

Polen
Adam Mickiewicz University in Poznan
University of Warsaw
University of Gdansk
Uniwersytet Jagiellónski Kraków

Schweiz
Universität Zürich

Spanien
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Santiago de Compostela

Storbritannien
University College London
University of Lancaster

Sverige
Lunds Universitet
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Tyskland
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Eberhard-Karls-Universität Tübingen
Humboldt-Universität zu Berlin
Universität Rostock
Universität zu Köln

USA
Arizona State University
Boston College
New York University
University of Alaska Fairbanks
University of California Statewide System:

UC Berkeley
UC Davis
UC Irvine
UC Los Angeles
UC Riverside
UC San Diego
UC Santa Barbara
UC Santa Cruz
University of the Virgin Islands St. Thomas
University of Washington Seattle
University of Wisconsin Madison

Vanderbilt University
Washington State University Pullman

Aftalerne har den fordel, at et antal studerende, al-
mindeligvis 3-5, er sikret optagelse, såfremt de fagli-

ge ønsker og forudsætninger er i orden, at værtsu-
niversitetet yder bistand f.eks. med bolig og ikke
mindst, at der med udveksling af information er et
rimeligt grundlag for at vælge studiested og kurser.
Der er ikke i aftalerne tale om direkte økonomisk
støtte til de studerende: Man bytter studiepladser,
hvilket dog er ensbetydende med, at studerende fra
Københavns Universitet ikke skal betale studieaf-
gift – tuition fee- i de lande, hvor det findes.

En række af aftalerne er blevet fornyet. Med et
par enkelte undtagelser, hvor de administrative
vanskeligheder har været betydelige, og hvor de
studerendes interesse er svundet ind, har universi-
tetet behov for og ønske om at fortsætte samarbej-
det med de udenlandske universiteter.

I lande, hvor der betales studieafgifter, tuition
fees, og hvor der er tale om nedskæringer på uni-
versitetsområdet, vil forhandlingerne om fornyel-
se af samarbejdsaftalerne imidlertid blive vanskeli-
ge. Beklageligvis forekommer disse problemer i
forbindelse med universiteter i USA og England,
hvor et stort antal af vore studerende ønsker at til-
bringe en studieperiode. Begrænsning i antallet af
studerende, der kan modtages ved de enkelte
udenlandske universitet, har gjort, at Københavns
Universitet søger at indgå flere aftaler med univer-
siteter i disse lande.

Københavns Universitet forhandler med for-
skellige udenlandske universiteter om at indgå
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INTERNATIONALISERINGSPULJEN
Ansøgninger og bevillinger

Værtslande

1994 1995 1996 I ALT

Afrika Ansøgninger 16 14 9 39

Bevillinger 8 8 7 23

Asien Ansøgninger 16 27 11 54

Bevillinger 13 18 7 38

Australasien Ansøgninger 10 12 12 34

Bevillinger 8 5 8 21

Europa Ansøgninger 104 100 121 325

Bevillinger 37 43 63 143

Mellemamerika Ansøgninger 0 0 0 0

Bevillinger 0 0 0 0

Nordamerika Ansøgninger 96 81 96 273

Bevillinger 45 52 58 155

Sydamerika Ansøgninger 7 14 7 28

Bevillinger 4 12 4 20

I ALT Ansøgninger 250 248 256 754



yderligere samarbejds- og udvekslingsaftaler. Der-
udover har vægten været lagt på at få de eksiste-
rende aftaler til at fungere, hvilket stort set må si-
ges at være lykkedes. Med den stigende interesse
inden for fagene og blandt de studerende for stu-
dieophold i udlandet er der i 1996 indgået nye af-
taler med nye lande og universiteter. Nye samar-
bejdsaftaler er således indgået med universiteter i
New Zealand, USA, Australien m.fl.

Danske programmer
Internationaliseringspuljen er nu en del af ram-
men i internationaliseringsarbejdet og uddeles
som stipendier til studerende til studie- og praktik-
ophold i udlandet som led i den danske kandidat-
uddannelse. I 1996 rådede Københavns Universi-
tet over ca. 2 mill. kr. til stipendier.

Internationaliseringspuljen muliggjorde, at 147
studerende i 1996 kunne komme på et længereva-
rende studieophold i udlandet.

Se tabel på side 788

Af andre danske programmer, der også støtter ud-
veksling af studerende, kandidatstuderende og
forskerstuderende, kan nævnes Kulturaftalerne.
Inden for det system af bilaterale kulturaftaler,
som er indgået mellem Danmark og andre lande,
modtog Københavns Universitet i 1995-96 i alt 72
kandidat- og forskerstuderende, mens 56 stude-
rende fra Københavns Universitet i 1995-96 gen-
nemførte et studieophold i udlandet med støtte
inden for kulturaftalerne.

Nordiske programmer
Nordplus-programmet – Nordisk Program for Læ-
rere, Uddannelsessøgende og Studerende – blev
igangsat i 1989 foreløbig for en 5-årig forsøgspe-
riode til 1993. Programmet var i 1992 genstand for
en international evaluering, og fortsætter forelø-
big indtil år 2000.

Programmet omfatter mobilitetsstipendier til
studerende og lærere inden for netværk, der etab-
leres ved rammeaftaler indgået mellem to eller fle-
re institutter/fag. Som noget nyt er der i 1996
etableret et tværfakultært netværk – Nordlys, der

omfatter 25 nordiske universiteter. Nordlys-net-
værket drejer sig især om studenterudveksling.

Studenterudvekslingen mellem Københavns
Universitet og universiteter i de øvrige nordiske
lande balancerer ikke, idet Københavns Universi-
tet modtager langt flere, end antallet af de danske
studerende, der herfra tager på studieophold til et
nordisk land, alle inden for Nordplus- program-
met. I løbet af 1996 har der imidlertid været sti-
gende interesse for Nordplus blandt de studeren-
de på Københavns Universitet.

Se tabel nederst på siden

Inden for det nordiske program – The Nordic-
Baltic Scholarship Scheme – har Københavns Uni-
versitet i 1995-96 modtaget 5 studerende m.fl. til
studieophold af kortere eller længere varighed.

EU-programmer
ERASMUS-programmet – European Community Action
Scheme for the Mobility of University Students – blev
vedtaget i 1987 og igangsat det akademiske år
1987-88. I 1995 vedtog ministerrådet en økono-
misk ramme for på i alt 850 millioner ECU.

Erasmus-programmet er det ældste og største af
EU-programmerne. Det omfatter alle fagområder
og omfatter udover EU-landene også EFTA-lande-
ne.

Foruden til Inter-University Cooperation Program-
mes – ICP – herunder studentermobilitet inden for
disse programmer eller netværk, ydes støtte til in-
dividuelle kontaktrejser og -besøg for lærere og
andre universitetsansatte – Study visits eller STV –
til individuel studentermobilitet – Free Movers – til
intensive kurser, til studieplans- eller kursusudvik-
ling og forskellige supplerende foranstaltninger.

LINGUA-programmet blev vedtaget i 1989 og
igangsat januar 1990 med et budget på ca. 200
mill. ECU for den første 5-årsperiode. Lingua-pro-
grammet er fagligt begrænset, idet det retter sig
mod sprogfagene eller sprog i kombination med
et andet fag, og har til formål at forbedre under-
visningen i og beherskelsen af fremmedsprog in-
den for EU, specielt de mindre talte sprog. Pro-
grammet er udelukkende for EU-lande.
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NORDPLUS PROGRAMMET
Studentermobilitet 1994-96

Antal ind- og udrejsende studerende

År Fra KU År Til KU Mdr. i alt

1994 35 1994-95 94 575

1995 69 1995-96 147 786

1996 77 1996-97 188 898



Det er imidlertid kun en del af indsatsen inden
for Lingua-programmet, der retter sig mod uni-
versiteterne og de højere læreanstalter. At forbed-
re efter- og videreuddannelsen af fremmedsprogs-
undervisere indbefatter således også lærere inden
for primær og sekundær uddannelse og ikke blot
inden for de teoretiske uddannelser, men også in-
den for erhvervsuddannelserne.

Inden for Lingua-programmets Aktion II gives

støtte til interuniversitære samarbejdsprogram-
mer og udveksling af studerende og lærere ved de
videregående uddannelsesinstitutioner med hen-
blik på undervisning i og indlæring af EU-sprog.
Bortset fra den faglige specifikation er retningsli-
nierne for Aktion II identiske med Erasmus-pro-
grammets, og denne del af Lingua-programmet
administreres derfor sammen med Erasmus-pro-
grammet.
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ERASMUS ICP OG FREE MOVER
Studentermobilitet 1994-97

Antal ind- og udrejsende studerende

År Fra KU Mdr. Til KU Mdr.

1994-95 220 1.462 173 1.013

1995-96 261 1.683 195 1.102

1996-97 219 1.438 209 1.139

Københavns Universitet deltog i 1991-92 i 38 ICP-
programmer og i 1992-93 i 48 ICP. I 1996-97 del-
tog Københavns Universitet i 73 ICP-programmer.
Erasmus-, Lingua- og ECTS-programmerne vil bli-
ve afløst af nye reviderede og udvidede program-
mer under navnet Socrates i løbet af 1997.

I forberedelserne indgik også deltagelse i semi-
narvirksomhed finansieret af EU-kommissionen.
Det foregik dels på nationalt plan, hvor Rektor-
kollegiets Sekretariat stod for informationsvirk-
somhed rettet mod samtlige højere uddannelses-
institutioner i landet, dels på europæisk plan. Kø-
benhavns Universitet var således en af de lærean-
stalter, som blev udvalgt til at afholde et tre dages
Socrates-seminar med deltagere fra samtlige EU-
lande.

Året har indebåret mange forberedelsesaktivite-
ter i forhold det nye Socrates-program.

I foråret blev således ansøgningen om en s.k. in-
stitutionskontrakt formuleret. Forberedelserne
hertil omfattede bl.a. indgåelse af et stort antal bi-
laterale aftaler med andre europæiske højere
læreanstalter. Nogle af dem var tidligere ICP-part-
nere, hvorimod andre kom til som resultat af nye
faglige kontakter og initiativer.

I juni blev der fra universitetets side ansøgt om
støtte til tidligere kendte aktiviteter, især studen-
ter- og lærerudveksling samt ECTS-meritover-
føringssystemet. Der blev imidlertid også søgt
penge til deltagelse i nye curriculumudviklingsop-
gaver:

– Intensive programmer (IP)
– Udvikling af læreplaner på grund/mellem ni-

veau (CDI) og højt niveau (CDA)
– Europæiske moduler (EM)
– Forberedende besøg (PV)

I det nye Socrates-program indgår der desuden
Integrerede sprogkurser (ILC), og undervisnings-
stipendier for lærere af mellemlang varighed
(ETF).

I ansøgningen om Socrates-støtte indgik også
som en integreret del Universitetets tidligere fast-
satte såkaldte europæiseringsdokument – Euro-
pean policy statement.

Socratesansøgningen kom bl.a. til at omfatte 38
lærer- og 458 studenterudvekslinger samt delta-
gelse i 8 curriculum-udviklingsprojekter.

EU-USA joint consortia projects – Blandt øvrige
samarbejdsaktiviteter med relation til EU skal
fremhæves det nye program, som omfatter aktivi-
teter mellem EU og USA. Det kan herved nævnes,
at Det humanistiske Fakultet har taget initiativ til
et projekt om oversættelsesstudier, som skal gen-
nemføres i samarbejde med universiteter i Dan-
mark, England, Spanien, Østrig og USA.

TEMPUS-programmet – (Trans-European Mobili-
ty Scheme for University Studies) – er EU’s pro-
gram for uddannelsessamarbejde og udveksling
med lande i Central- og Østeuropa.

Programmet blev iværksat fra 1991. I 1992-93
fik 14 studerende fra Østeuropa støtte som Free
Movers og i 1996-97 vil foreløbig 16 studerende få
bevilget støtte til studieophold ved Københavns
Universitet.

TEMPUS Phare er den del af programmet, som
retter sig mod centraleuropæiske og baltiske lan-
de. Universitetet er ved Det naturvidenskabelige
Fakultet engageret i et projekt rettet mod højere
læreanstalter i Litauen, et s.k. CMP (Complemen-
tary Measures Project) og i et andet inden for fy-
sik i samarbejde med Det Tekniske Universitet i
Wroclaw, Polen. Endvidere har Det samfundsvi-



denskabelige Fakultet været samarbejdspart i et
s.k. JEP (Joint European Project) benævnt “Premi-
er European Standards”. Yderligere et eksempel
på deltagelse i Phare-projekter er Det humanis-
tiske Fakultets engagement i “Proclame”, Intercul-
tural Business and Management Communication.

TEMPUS Tacis er et samarbejdsprogram for ud-
vikling og omstrukturering af de videregående ud-
dannelser i Samfundet af Uafhængige Stater
(SNG) og Mongoliet. Programmet skal også frem-
me demokrati og økonomisk udvikling i disse lan-
de samt økonomisk samarbejde med EU-landene.
Det humanistiske Fakultet har taget initiativ til et
projekt, som indebærer videreuddannelse af uzbe-
kiske lærere og embedsmænd i engelsk.

Studentermobilitet
Studentermobiliteten fordelte sig inden for de
her omtalte programmer og støtteordninger såle-
des:

Se tabel nednunder

Det skal understreges, at der ud over disse stude-
rende både modtages og udsendes et betydeligt
antal studerende. Især må antallet af studerende
fra Københavns Universitet, som gennemfører et
studieophold i udlandet, antages at være en del
større end de ovennævnte studerende. For det
første vil et antal studerende modtage støtte og
rejse inden for andre programmer end de her om-
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STUDENTERMOBILITET 1994-96

PROGRAMMER OG STIPENDIER
Antal studerende og måneder

År Fra KU Mdr. Til KU Mdr.

Internationaliserings-puljen incl.

udvekslingsaftaler 1994 115 828

1995 138 1.009

1996 146 1.151

Udvekslingsaftaler 1994-95 16 127

1995-96 37 301

1996-97 76 448

Erasmus 1994-95 220 1.462 173 1.013

1995-96 261 1.683 195 1.102

1996-97 219 1.438 209 1.139

Nordplus 1994 35 94 575

1995 69 145 786

1996 77 192 898

Kulturaftaler 1994-95 53 273

1995-96 81 431

1996-97 90 445

Baltikumstipendiater 1994-95 7 46

1995-96 9 54

1996-97 20 102

Tempus 1994-95 23 170

1995-96 16 66

1996-97 14 76

Gæstestuderende 1994-95 57 353

1995-96 97 696

1996-97 140 775



talte, og for det andet vil en del studerende på
egen hånd organisere et studieophold og få støtte
fra midler administreret af fakulteterne eller pri-
vate fonde. De anførte tal for indkommende og
udgående studerende kan således ikke tages som
et præcist udtryk for omfanget af mobiliteten,
hverken den mere organiserede eller den indivi-
duelt tilrettelagte.

Andre aktiviteter
Internationaliseringsudvalget, som er nedsat af Rek-
tor, mødes 3-4 gange pr. semester. Det består af re-
præsentanter fra fakulteterne og Det internatio-
nale Kontor, en studenterobservatør samt en ob-
servatør fra Det internationale Forening. Udval-
get har til opgave at diskutere policyspørgsmål og
andre anliggender af mere generel natur. Det er
således Det internationale Udvalg, som har fastsat
principperne for tildeling af internationaliserings-
stipendier og studiepladser ved udenlandske insti-
tutioner, med hvilke der er indgået samarbejdsaf-
taler. Disse principper er udmeldt til fakulteterne i
form af vejledende retningslinier for behandling
af ansøgninger om støtte.

Blandt de andre anliggender, som udvalget har
drøftet i løbet af 1996, kan nævnes den besværlige
situation med hensyn til at skaffe et tilstrækkeligt
antal boliger til udvekslingsstuderende. Universi-
tetet har en forpligtelse til at skaffe passende boli-
ger til udenlandske studerende, eftersom praktisk

talt samtlige KU-studerende, som bliver sendt på
studieophold i udlandet, får anvist en bolig af det
udenlandske universitet.

I øvrigt har udvalget beskæftiget sig med revisi-
on af langtidsplanens afsnit om internationale an-
liggender samt den strategiske planlægning, som
Rektorkollegiets Internationale Udvalg (RIU) har
taget initiativ til. Dette er sket i form af et udred-
ningsarbejde, som resulterede i to rapporter, som
blev færdige mod slutningen af året: Et debatop-
læg og en oversigt over samarbejdsorganer og -
programmer. De anbefalinger, som er et af resulta-
terne af dette udredningsarbejde, vil indgå i ud-
valgets overvejelser vedrørende internationalise-
ringsarbejdets fremtidige retning og form.

Forskningssamarbejde – Hvad angår forsknings-
samarbejde, har Det internationale Kontor fortsat
koncentreret sig om at indhente og videresende
oplysninger om de centrale forskningsprogram-
mer. Praktisk sker dette gennem formidling af op-
slag om støttemuligheder og om informationsmø-
der arrangeret af danske ressortmyndigheder
med den opgave at fremme dansk deltagelse i
f.eks. fælleseuropæiske programmer. I denne for-
bindelse er udviklingen fra Det fjerede til Det
Femte rammeprogram nøje blevet fulgt. I forlæn-
gelse heraf er Internationaliseringsudvalget blevet
forelagt EU-rapporten “Inventing tomorrow: Eu-
rope’s research at the service of the people”.

Nyhedsbrev – Som et led i de mangeartede og for-
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VÆRTSLANDE
Antal studerende

År 1994 1995 1996 I ALT

Afrika Fra KU 8 8 7 23

Til KU 2 - 3 5

Asien Fra KU 13 18 7 38

Til KU 4 8 11 23

Australasien Fra KU 8 5 8 21

Til KU 0 4 6 10

Europa Fra KU 282 323 298 903

Til KU 330 358 415 484

Mellemamerika Fra KU 0 0 0 0

Til KU 0 0 0 0

Nordamerika Fra KU 45 52 58 155

Til KU 5 22 49 76

Sydamerika Fra KU 4 12 4 20

Til KU 0 0 0 0

I ALT Udrejse 360 418 382 1.160

Indrejse 341 391 484 1216



stærkede informationssatsninger, er der også i
1996 udgivet et internationalt nyhedsbrev: “Nyt
fra Det internationale Kontor” med nyt om aktuel
udvikling på internationaliseringsområdet, støtte-
muligheder, nye publikationer m.v.

Præsentationsbrochure – Der er desuden i samar-
bejde med fakulteterne blevet udgivet en ny en-
gelsk præsentationsbrochure med en almen intro-
duktion til universitetet samt dets placering histo-
risk og i nutiden. Den omhandler også internatio-
nale forhold og retter sig primært mod udenland-
ske samarbejdspartnere, deres lærere og studeren-
de. 

IT-området – Udviklingen på IT-området er for-
sat. Det har vist sig af overordentlig stor betyd-
ning, at universitetet kan præsentere sig udadtil
med en veludviklet hjemmeside rettet mod uden-
landske samarbejdsuniversiteter og deres stude-
rende. Ligeså vigtigt er det, at danske studerende
får netbaseret mulighed for at søge oplysninger
om f.eks. de institutioner i udlandet hvor der er
mulighed for at komme på udvekslingsophold. IT-
udviklingen har hurtigt vist sig at kunne skabe et
vigtigt komplement til dels det papirbaserede in-
formationsmateriale Det internationale Kontor
råder over, dels den mundtlige vejledning konto-
ret kan give.

Til informationsaktiviteterne skal også medreg-
nes deltagelse i internationale konferencer, bl.a. de
årlige generalforsamlinger i European Association
for International Education (EAIE) samt National
Association of International Educators (NAFSA),
USA. På begge de nævnte konferencer har univer-
sitetet været repræsenteret på de udstillinger, som
har fundet sted med henblik på at præsentere
danske højere læreanstalter for et udenlandsk
publikum.

Den internationale Forening, har udvidet sine akti-
viteter i 1996. Foreningen består af en kreds af
danske studerende, hvoraf mange har været på
studieophold i udlandet. Den har ved frivillig ind-
sats bistået Det internationale Kontor med inte-
grationen af de udenlandske studerende ved Kø-
benhavns Universitet. Ved hjælp af økonomisk
støtte fra Rektor har Den internationale Forening
haft mange sociale aktiviteter i efteråret 1996 med
store deltagerantal.

Værelsesformidlingen ved Det internationale Kon-
tor fik også i 1996 fremskaffet de boliger, som skul-
le bruges til indkommende udvekslings- og pro-
gramstuderende og til gæsteforskere i det omfang
det var muligt at finde lejligheder etc. Der blev
skaffet over 600 værelser på det private marked.
Kun et begrænset antal blev stillet til rådighed på
kollegierne og af studerende, der drog på studie-
ophold i udlandet. Efterhånden som antallet af
udenlandske studerende er vokset, er behovet for

et internationalt kollegium blevet yderligere ac-
centueret.

Introduktionsaktiviteter. Udenlandske studeren-
des behov for introduktion til det universitet, de
gæster, og til landets sprog og kultur kan organise-
res på flere måder. Ved nogle universiteter sker
denne introduktion inden for rammerne af ét
kursus, et sprogkursus, der så rummer elementer
af orientering og indføring i samfunds- og kultur-
forhold. Ved Københavns Universitet er valgt den
løsning, at opdele i 3 aktiviteter: Orientering,
Danskkurser og kurser i Dansk kultur og Sam-
fund. Herved skulle det blive lettere for de uden-
landske studerende at vælge efter behov og tid.

Ved begyndelsen af hvert semester afholdes så-
ledes orienteringsmøder for forskellige kategorier
af nye, udenlandske studerende omfattende en in-
troduktion til Københavns Universitet og studie-
forholdene, oplysninger om praktiske forhold
m.v. Derudover arrangeres sociale aktiviteter,
såsom rundvisning i København, fælles middags-
måltider m.m.

For tredje gang blev der kort efter semesterstart
i september 1996 afholdt International Dag for alle
udenlandske gæster, herunder udenlandske for-
skere, lærere, Ph.D.’er, studerende og deres dan-
ske værter. Den internationale Dag startede med
velkomst-/faglige arrangementer på fakulteterne
og sluttede med en tværfakultær fest på Frue
Plads om aftenen. Arrangementet var en stor suc-
ces og planlægges gentaget i september 1997.

Danskkurser for udenlandske studerende gennem-
føres efter en fast plan og med 2 typer af kurser: Et
3-ugers kursus og et 2-måneders kursus. Det inten-
sive 3-ugers kursus gennemføres før semestersstart
d.v.s. i januar og i august Sommerkurset på 8 uger
afholdes fra slutningen af juni til slutningen af au-
gust for næste års studerende. Udvekslings- og
programstuderende får tilbud om fortsat dansk-
undervisning hvert semester.

I alt deltog ca. 300 i danskkurserne. Kurserne er
åbne for andre institutioners gæstestuderende
mod betaling. Kurserne er fagligt meget tilfreds-
stillende, resultaterne er gode og de udenlandske
deltagere er særdeles tilfredse med danskunder-
visningen.

Ikke alle udenlandske studerende kan imidler-
tid deltage i universitetets undervisning på dansk.
Det er derfor af stor betydning for universitets
muligheder for at modtage udenlandske stude-
rende, at der efterhånden er et rimeligt udbud af
regulære universitetskurser, som afholdes på en-
gelsk. Hvert semester afholdes således 60-70 kurser
på engelsk inden for et bredt udsnit af fagene. Nog-
le er enkeltstående kurser, mens andre indgår i et
fuldt studieprogram for 1 eller 2 semestre, f.eks.
inden for teologi, jura, statskundskab, odontologi
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og elektrofysik. Før hvert semester udgives en pje-
ce over disse fremmedsprogede kurser.

Som sproglig forberedelse for danske studeren-
de, der skal på studieophold i udlandet arrangeres
i august måned særlige sprogkurser, 3-ugers intensive
kurser i 5 sprog: Engelsk, fransk, italiensk, spansk
og tysk. Disse sprogkurser kan med fordel kombi-

neres med intensive kurser ved det fremmede uni-
versitet umiddelbart før semestrets start.
I august 1996 deltog i alt 67 studerende i kurser-
ne, af i alt 89 ansøgere, idet holdet i italiensk ikke
oprettedes på grund af for få tilmeldinger. Disse
kurser er mod betaling også åbne for studerende
fra andre institutioner i hovedstadsområdet.
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SPROGKURSER FOR STUDERENDE SOM FORBEREDELSE
TIL STUDIEOPHOLD I UDLANDET

Antal ansøgere og deltagere august 1996

Engelsk Fransk Italiensk Spansk Tysk

Ans. 34 20 5 10 20

Opt. 26 14 0 10 17
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48 år gammel udnævntes Harald Gormsen til pro-
fessor i retsmedicin ved Københavns Universitet,
og han efterfulgte herved den legendariske pro-
fessor Knud Sand. I de 22 år, hans virke som chef
for instituttet kom til at vare, skete der en meget
stor udvikling af faget, som efterhånden blev op-
delt i 3 underafdelinger, retsgenetik, retskemi og
retspatologi. Gormsen forstod at tilpasse såvel in-
stituttet som sig selv til disse ændringer, og både
forskning og undervisning havde en gylden perio-
de. Før sin udnævnelse havde Harald Gormsen
været ansat ved instituttet i 14 år, og han har gen-
nem sin undervisning været med til at præge mere
end 60 hold medicinske studenter med sin incite-
rende undervisning.

Harald Gormsen var født i et sagførerhjem i Kø-
benhavn, blev student fra Metropolitanskolen i
1927 og bestod den lægevidenskabelige embeds-
eksamen ved Københavns Universitet i sommeren
1934.

Sin kliniske uddannelse fik Harald Gormsen på
forskellige provinssygehuse og Radiumstationen i
Århus. Uddannelsen i patologisk anatomi påbe-
gyndtes ligeledes i Århus, hvor Gormsens interes-
se for retsmedicinen blev fanget som følge af sam-
arbejdet med de meget dynamiske prosektorer
Gregersen og Lund.

Det var også i denne periode, at Gormsens me-
get anerkendte disputatsarbejde: »Knoglemarvs-
undersøgelser – med særligt henblik på forekom-

sten af plasmaceller i menneskets knoglemarv un-
der normale og forskellige patologiske tilstande.
Bidrag til bedømmelse af sternalpunkturens værdi
i klinikken«, fuldførtes. Dette arbejde stod i mere
end en menneskealder som et af de mest centrale
i hæmatologien, og Gormsen var på dette område
konsulent for et meget stort antal sygehuse i Dan-
mark, ligesom han altid beredvilligt vejledte pato-
loger i hele Kongeriget. Det var egentlig Harald
Gormsens mening at arbejde i den patologiske
anatomi, og han søgte en stilling ved Retsmedi-
cinsk Institut i København nærmest med det for-
mål at komplettere sin pato-anatomiske uddannel-
se. Gormsen blev ansat ved instituttet 1. januar
1943, og han kom således til at virke inden for fa-
get retsmedicin i næsten 37 år, heraf 22 som pro-
fessor i faget.

Som bekendt havde Gormsens forgænger ingen
uddannelse i patologisk anatomi, hvorfor Harald
Gormsen i hele denne periode udførte et meget
stort arbejde og havde ansvaret for udviklingen af
interesseområdet »retspatologi«, ligesom han
nedlagde grundreglerne for, hvilken uddannelse
der må kræves af retsmedicinere i Danmark.

Udover sine fortsatte studier af knoglemarvens
patologi med særlig henblik på plasmacellernes
funktion, beskæftigede Gormsen sig også med et
for retsmedicin meget centralt emne, nemlig
pludselig uventet spædbarnsdød. 

Af andre retsmedicinske emner, som Gormsen
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belyste, skal nævnes trafikulykker med dødelig ud-
gang, postmortel alkoholdannelse, barnemis-
handling, luftembolus, selvstrangulation, børne-
mishandlingssyndromet og kuldedødsfald, hvor
han som en af de første påviste det ejendommeli-
ge fænomen, at kuldeofre ofte affører sig tøjet i
terminalstadiet.

Harald Gormsen deltog som pato-anatom sam-
men med Mogens Bjørneboe, Claus Brun, Poul
Iversen og Flemming Raaschou i de spændende
og banebrydende danske arbejder, som indførte
nyrebiopsien som diagnosticum i Danmark.

Et andet område, hvor Harald Gormsen lagde
en stor del af sin arbejdskraft, var Retslægerådet,
hvis formand han var i 20 år fra 1959 til 1979. Det-
te arbejde klarede han ved siden af det krævende
job som leder af Det retsmedicinske Institut, og
det var mere regelen end undtagelsen, når man
kom ind på instituttet om aftenen, at der var lys i
professorens kontor, hvor han sad og arbejdede
med dagens høst af retslægerådssager. 

Endelig havde Harald Gormsen også igennem
mange år en ret betydelig speciallægepraksis, hvor
han – som ovenfor nævnt – i vid udstrækning be-
skæftigede sig med den mikroskopiske vurdering
af blod- og marvpræparater. 

Udover at være en blændende underviser udgav
Gormsen en lærebog i retsmedicin, som han nå-
ede at udgive i 6 udgaver, senest i 1984, 4 år efter
sin afgang. Af Gormsens publikationsliste, som
omfatter 115 arbejder, fremkom de 6 efter hans
pensionering.

Harald Gormsen var medlem af talrige udvalg
og kommissioner, særligt under Justitsministeriet,
ligesom han var æresmedlem af British Associati-
on of Forensic Medicine og Det Finske Retsmedi-
cinske Selskab, samt æresdoktor ved Helsingfors
og Edinburgh Universiteter. Kort før sin død blev
Gormsen ligeledes udnævnt til æresmedlem af det
nyoprettede Dansk Selskab for Retsmedicin. 

Som chef var Harald Gormsen usædvanlig af-
holdt. Han var altid venlig og imødekommende,
men kunne også være bestemt. Han hægede
stærkt om privatlivet; dog var der ingen tvivl om,
at han var et højt skattet familiemedlem. Hans in-
teresser var litteratur, klassisk musik og museums-
besøg.

Ved Gormsens død har den danske lægeverden
og specielt dansk retsmedicin mistet et meget dyg-
tigt og stort menneske, hvis minde vil stå stærkt i
eftertiden.

Jørn Simonsen
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Lektor dr. scient. Niels Vigand Pedersen døde den 24. no-
vember 1996 efter et år med alvorlig sygdom
Niels Vigand Pedersen blev født den 12. marts
1949 og voksede op i Algestrup syd for Køge. Han
blev student i 1968 og påbegyndte straks derefter
matematik-fysik studiet ved Københavns Universi-
tet. Efter kun 1 års studietid blev han ansat som in-
struktor ved Matematisk Institut i 1969, et arbejde
han fortsatte med under hele sin studietid frem til
kandidateksamen i 1975. Som i sin senere gerning
var han allerede på dette tidspunkt en særdeles af-
holdt underviser. Han skrev speciale i matematik
under vejledning af lektor Esben Kehlet. I specia-
let gennemgik han A. Kirillovs teori (fra 1962) for
klassifikation af repræsentationerne af de nilpo-
tente Lie grupper, den såkaldte banemetode. End-
videre studerede han et nyere arbejde af Auslan-
der og Kostant (fra 1971), i hvilket Kirillovs teori
blev generaliseret til de opløselige Lie grupper.
Studiet af disse arbejder vakte en livslang interesse
for denne klasse af Lie grupper, og ved sin død
fremstod Niels som en af verdens førende eksper-
ter på dette område.

Fra 1976 og frem til 1981 var han kandidat- og
seniorstipendiat ved Matematisk Institut. I disse år
lagde han grunden for sit forskningsvirke, blandt
andet ved studieophold i USA, henholdsvis i Phila-
delphia og i Berkeley. Opholdet i Philadelphia i
1976-77 og igen i 1978 var af afgørende betydning
for ham. Tilskyndet blandt andet af professor Mo-

gens Flensted-Jensen i København og professor
Michèle Vergne i Boston fortsatte han studiet af
repræsentationsteorien for de opløselige Lie
grupper under vejledning af professor L. Pu-
kanszky ved University of Pennsylvania. Mødet
med Pukanszky var særdeles inspirerende for
Niels, og de bevarede et venskab ind til Pukanszky
døde i begyndelsen af 1996. Bortset fra Niels hav-
de Pukanszky ganske få studerende, og Niels for-
hold til sin læremester var helt enestående. Pu-
kanszky var umådelig imødekommende og under-
viste dagligt Niels. I forbindelse med opholdet i
Philadelphia udviklede Niels sit første egentlige
forskningsarbejde, en teori for semikarakterer på
opløselige Lie grupper. Dette arbejde udkom i
Mathematische Annalen i 1980. Hjemme i Køben-
havn og i Berkeley fortsatte Niels arbejdet med se-
mikarakterer, hvilket førte til en hel række af ar-
tikler som udkom i førende internationale tids-
skrifter i begyndelsen af 80’erne. Niels sammen-
fattede teorien i en afhandling, »Semikarakterer
på sammenhængende Lie grupper«, som han ind-
leverede til Københavns Universitet i 1981 med
henblik på erhvervelse af licentiatgraden. Ansøg-
ningen blev imidlertid afvist med den usædvanlige
begrundelse, at afhandlingens kvalitet snarere
passede til en doktorafhandling. Niels indleverede
derefter sin doktordisputats, og han erhvervede i
1982 den naturvidenskabelige doktorgrad, kun 33
år gammel.
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I efteråret 1981 tog Niels pædagogikum i gym-
nasieskolen, men fortsatte derefter sin universi-
tetskarriere. Efter et par år med vekslende ansæt-
telsesforhold på Københavns Universitet og Dan-
marks Tekniske Højskole tiltrådte han i 1983 et
lektorat ved Matematisk Institut på DTH. I 1986
blev han lektor ved Københavns Universitet. Han
var, som allerede nævnt, en særdeles afholdt un-
derviser. Han formåede med velforberedte og vel-
disponerede forelæsninger at formidle svært til-
gængeligt stof på en inspirerende måde, og han
præsenterede matematikken med en grundighed
og entusiasme, som de studerende satte stor pris
på. Som anerkendelse modtog han i 1994 Det na-
turvidenskabelige Fakultets undervisningspris i
matematik.

Efter doktorafhandlingen fortsatte Niels arbej-
det med de opløselige Lie grupper. Han fattede
interesse for computeralgebra og udarbejdede
med dette værktøj et omfattende eksempelmateri-
ale til brug i hans forskning. Udarbejdelsen og stu-
diet af dette materiale gav ny indsigt, og Niels for-
fattede en række artikler om opløselige Lie grup-
per, hvori algoritmisk konstruktion spiller en
fremtrædende rolle. Parallelt hermed udviklede
han en teori, hvori der gives en eksplicit beskrivel-
se af den såkaldte Dixmier-afbildning, der giver
forbindelsen mellem coadjungerede baner og pri-
mitive idealer. Dette arbejde kulminerede i en ar-
tikel, som udkom i Inventiones Mathematicae i
1994. Niels betragtede med rette de her opnåede
resultater som et gennembrud. Han gik i dette ar-
bejde, som skulle blive hans sidste, tilbage til de
enkleste opløselige Lie grupper, de nilpotente,
som han havde studeret allerede i sit speciale.
Han viste et overraskende simpelt resultat, som på
smuk måde fortsætter Kirillovs repræsentations-
teori. I Kirillovs teori knyttes forbindelse mellem
Lie gruppens baner i dualrummet for den til-
hørende Lie algebra (de coadjungerede baner)
og repræsentationerne af Lie gruppen. Niels viste,
at der findes en tilsvarende korrespondence mel-
lem funktioner på banen og operatorer på re-
præsentationsrummet. Denne korrespondence
var kendt i et specialtilfælde, Heisenberg grup-
pen, hvor den blev foreslået af Hermann Weyl og
siden kendt som Weyl kalkylen. Weyl kalkylen har
spillet en fundamental rolle i udviklingen af vigti-
ge områder både i matematisk fysik (kvantemeka-
nik) og i partielle differentialligninger (pseudo-
differentialoperatorer). Niels holdt foredrag om
sit arbejde med Weyl kalkylen ved et møde i Ober-
wolfach i 1994, og det fremgik, at han så et stort
potentiale i det. I indledningen til det nævnte ar-
bejde i Inventiones afslutter han med ordene:
»The results of the present paper raise a host of
questions. For solvable groups we are already in

the possession of a substantial number of results.«
Det er et stort tab for forskningen i opløselige Lie
grupper, at han ikke fik lejlighed til at videreud-
vikle og præsentere disse lovende resultater.

Blandt kollegerne i forskningsverdenen var
Niels respekteret og vellidt, og han deltog hyppigt
i internationale kongresser. Han arrangerede også
selv et par stort anlagte konferencer, henholdsvis i
august 1988 ved Københavns Universitet (»The
Orbit method in Representation Theory«) og i au-
gust 1991 på Sandbjerg Gods i Sønderjylland
(»Harmonic Analysis on Lie Groups«). Ved disse
arrangementer demonstrerede han et impone-
rende organisationstalent. I årene fra 1989 og
frem til sin død var han koordinator af en ramme-
bevilling, »Lie grupper«, under Statens Naturvi-
denskabelige Forskningsråd med deltagere fra de
fleste danske universiteter. Vi, der deltog i dette
netværk, satte stor pris på hans drivkraft, når der
skulle lægges planer, skrives ansøgninger, beret-
ning, og så videre. Til trods for at arbejdet ofte
blev gjort i sidste øjeblik var det altid omhyggeligt
og ordentligt gennemført. I det hele taget var
Niels’s deltagelse i dette forskernetværk særdeles
positivt, i faglig såvel som i menneskelig henseen-
de.

Fra 1987 var Niels medlem af Matematisk Insti-
tuts bestyrelse, og i 1993 valgtes han til institutle-
der, et hverv han kastede sig over med sin vanlige
entusiasme. Som leder var han afholdt og respek-
teret, og med sin imødekommende natur skabte
han tillid blandt alle personalegrupper. Han for-
måede samtidig at fastholde de beslutninger, han
syntes var væsentlige. 

Udover at være en dybt engageret matematiker
og kollega var Niels også familiemenneske. Han
trivedes fint med at have børnene tæt omkring sig,
også medens han til tider havde besøg af dem på
instituttet. Når han talte om familien var ingen i
tvivl om hans engagement også som ægtemand og
far.

I slutningen af 1995 blev Niels’s karriere brat af-
brudt, idet en ondartet hjernesvulst blev konstate-
ret. Efter en opslidende tid med operation og ef-
terfølgende strålebehandling genoptog Niels i
september sin undervisning, men efter en måneds
tid indså han med dyb sorg, at han ikke kunne kla-
re belastningen. Sidst i november måtte han gen-
nem endnu en operation, men få dage efter døde
han. Hans alt for tidlige død efterlader et umåde-
lig stort savn for venner, kolleger, studerende og
for dansk matematik som helhed. Det er med den
dybeste medfølelse at vi tænker på hans efterladte
hustru Maria og børnene Andreas, Kathrine og
Louise.

Henrik Schlichtkrull
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Olaf Schmidt blev født i Sommersted den 12. de-
cember 1913, i det Nordslesvig der endnu var tysk;
hans barndomserindringer om nationale og kirke-
lige spændinger i det sønderjyske prægede ham
alle dage; hans afstand til enhver form for natio-
nalisme og hans forbehold over for kirken kom
ofte til udtryk i venners kreds. Familiens kår var
beskedne; faderens titel af »bygmester« bør ikke
narre nogen; det var strengt fysisk arbejde snarere
end kapitalisme der prægede hjemmet, og uden
at virke nærig glemte Olaf Schmidt aldrig den vis-
dom, der blev doceret: Brug altid en femøre min-
dre end du har, så bliver du aldrig rigtig fattig. I
Haderslev Katedralskole udmærkede han sig i alle
fag, men følte sig altid som den fattige dreng, der
kom rejsende fra landsbyen til »fine« folks børns
skole.

Efter studentereksamen i 1932 studerede han så
flittigt som i gymnasiet de matematiske fag i Kø-
benhavn, og blev i 1938 cand. mag. cum laude præ
ceteris. (Latin dyrkede han alle dage, sit græske
lærte han ved mig fra 1957, »så jeg også tør tale
græsk i forelæsningerne«; han blev ganske dristig
til græsk med årene.) I sit første kandidatår un-
derviste han i matematik på Østre Borgerdyds sko-
le, samtidig med at han hver lørdag eftermiddag,
som han havde gjort det som student, sad i Otto
Neugebauers hjem, hvor de sammen studerede
antikkens matematik og astronomi. 

Da Neugebauer i sommeren 1939, under ind-

tryk af forholdene i Det Tredje Rige, emigrerede
til USA, fulgte Olaf Schmidt med og blev instruk-
tor i matematik og forskningsassistent ved Brown
University. På grund af besættelsen kunne han
ikke vende hjem, men måtte som mange andre
danske blive derude til krigen endte. Det blev en
lang og ensom tid, sin forlovede Herdis Grüner
havde han måttet efterlade derhjemme, og planer
om at få hende til USA via Portugal blev opgivet
på grund af risikoen. Det blev også en arbejdsom
tid, hvor han studerede sanskrit og antik astrono-
mi og underviste i matematik. I maj 1943 erhver-
vede han doktorgraden i filosofi ved Department
of Mathematics at Brown University med afhand-
lingen »Studies in Ancient Spherical Astronomy«.
I denne afhandling påpegede han at det centrale
problem i antik astronomi udsprang af observatio-
ner af horizont-fænomener og bestod i at bestem-
me den ækvatorbue, som står op og går ned samti-
dig med en given bue på ekliptika. Behandlingen
er, som altid i hans skriftlige arbejder, klar og
præcis – det bedste værk der findes om dette
emne. Det cirkulerede upubliceret, men velkendt
blandt fagets forskere, og som en sen anerkendel-
se bliver det nu, mere end 50 år senere, udgivet af
Institute for Research in Classical Philosophy and
Science i Princeton, New Jersey.

Han tog det først mulige skib hjem i 1945 for at
gifte sig med den ventende, og lykkeligt blev det
skønt han ikke havde fast job og hun måtte arbej-
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de som pige i huset. Efter forskellige vikariater
blev han i 1947 amanuensis ved Danmarks Tekni-
ske Højskole, som han forlod i 1951 for at ophol-
de sig (denne gang med familie) nogle semestre
ved Brown University og Institute for Advanced
Studies i Princeton. Fra oktober 1953 var han ama-
nuensis ved Københavns universitets matematiske
institut, fra april 1958 docent, og endelig fra april
1965 ekstraordinær professor i de eksakte viden-
skabers historie, en disciplin han omhyggeligt hav-
de forvaltet ved siden af sine andre undervisnings-
forpligtelser.

Det var en fornøjelse at være hans elev; altid var
han venlig og tålmodig, pædagogisk indtil det pe-
dantiske, gentog hellere lektien end stolede på at
vi havde forstået den første gang. Han bemærkede
og huskede for altid den enkelte deltager, også
ved de store 1. delskurser. Han huskede endog
hvilket spørgsmål den og den havde været oppe i
til mundtlig prøve (og hvilke mærkværdigheder
han havde sagt). Han kendte dem. Så da han så et
ukendt navn ved en skriftlig prøve, tænkte han:
»Hvad er nu det for et fjols? Nå, det er et fjols der
skriver pænt«. Det viste sig at være en korrekt og
omhyggelig besvarelse, – undtagelsen der bekræf-
ter reglen; men den huskede han også.

Hans forelæsninger i de eksakte videnskabers
historie drejede sig helst om de græske matemati-
kere og astronomer, med det grundigst mulige til-
bageblik til Babylon og Ægypten, hvorom han hav-
de personlige resultater at fremvise. Til grækerne
havde han et stærkt selektivt forhold, elev af Neu-
gebauer som han jo var: De græske filosoffer, Pla-
ton ikke undtaget, (og for den sags skyld filosoffer
til alle tider) anså han for snakkehoveder, mens de
gamle matematikere havde hans fulde beundring.
De overleverede, vel at mærke, for myterne om py-
thagoræerne anså han for lidet anvendelige i ma-
tematisk henseende, og hvad Proklos (»det fæ«)
har at fortælle om matematikere, bevarede såvel
som tabte, anså han ligeledes for filosofspind. Da
jeg første gang opsøgte ham på Blegdamsvej i sep-
tember 1957, sad han som altid og vippede på sin
stol under audiensen. Jeg spurgte om han ville vej-
lede mig i studiet af »de såkaldte pythagoræere«,
som havde vakt min interesse ved et seminar sam-
me forår hos Povl Johs. Jensen. Idet jeg udtalte
»pythagoræere«, vippede stolen helt bagover, og
jeg måtte samle ham op fra ruinerne. Han fattede
sig: »Hvis De vil love mig ikke at nævne det navn i
– skal vi sige – seks år, vil jeg lære Dem hvad De be-
høver at vide for at læse og forstå den græske ma-
tematik. Men vi vil kun beskæftige os med de over-
leverede tekster, altså først og fremmest Euklid,
Arkimedes, Apollonius og Ptolemæus. Og måske
Diofant. »Jeg sagde naturligvis tak, hvorefter han
tilføjede: »Men så må De til gengæld lære mig

græsk«. Fra da af mødtes vi mindst en gang om
ugen og lærte og docerede skiftevis – i 12 år. De’s
var vi vist kun de første par gange; en uformel om-
gangsform var en af de få amerikanismer han tog
med fra det USA han ellers (syntes det) kun havde
bitre minder om.

Hans beundring for de græske matematikere
var stor og kom ofte til udtryk. Han havde dyb fag-
lig respekt for deres problemer og metoder, og
skønt han naturligvis analyserede deres arbejder
med moderne videnskabelige metoder, insistere-
de han på at forstå dem på deres egne faglige
(ikke samfundsmæssige) præmisser. For at undgå
at påvirke sine resultater med den viden og bag-
klogskab der ligger gemt i moderne matematisk
notation, anvendte han den aldrig, men opfandt
en notation der så nær som muligt gengiver den
antikke sprogbrug, – altså snarere en stenografi
end et symbolsprog. Han elskede at forestille sig at
de gamle (helst Arkimedes) ville nikke genken-
dende til hans tolkninger og fremstillinger. Mig
lærte han sin foretrukne geometriske metode: At
tænke så længe over et problem at det til sidst la-
der sig løse med bind for øjnene, subsidiært på cy-
kel; at arbejde sig frem til en figur, der på samme
tid er så enkel at den kan rummes i sindet, og så
kraftig at den løser problemet.

Som personlig vejleder var han uden sidestykke;
hans specialestuderende (som var usædvanligt
mange) sad hos ham regelmæssigt mindst en time
om ugen, og selv om han ikke skrev deres opgaver,
vidste han hvad der stod i dem, når de blev afleve-
ret. Kladder ville han ikke vide af, hverken andres
eller sine egne: »Hvis du kan skrive det mere
præcist senere, så skriv det nu. Det skal nok vise sig
alligevel at være en kladde.« Den slags perfektio-
nisme tager sin tid, og for hans eget vedkommen-
de blev det til at kun meget få af hans resultater fo-
religger udgivet. Han ville selv finde fejlene først,
og derfor ligger der nu efter ham et stort materia-
le, som Lis Brack-Bernsen i Regensburg har lovet
ham at tage sig af.

Resultater havde han nemlig nok af, som hans
forelæsninger viste. Kun sjældent indlod han sig
på oversigtsbetragtninger, de fleste timer var opta-
get af sammenhængende og originale analyser af
detailemner, undertiden betagende nye ideer. Et
par eksempler:

I gamle ægyptiske tekster skrives et positivt ra-
tionalt tal som et helt tal plus en sum af indbyrdes
forskellige stambrøker (d.v.s. brøker med tæller
1). Divisioner blev derved meget komplicerede,
men Schmidt viste, at der er tre standardmetoder
til at udføre en »ægyptisk« division; og at enhver
division af et rationalt tal med et andet i princip-
pet kan udføres med ægyptiske metoder.

I sin behandling af 2/n-tabellen fra Papyrus
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Rhind viste han ikke før kendte metoder til at fin-
de »pæne« udtryk for stambrøkssummen 2/n. Ve-
jen til disse resultater gik via undersøgelser over
stambrøksfremstillingers eksistens og (manglen-
de) entydighed, herunder overvejelser over hvilke
optimal-kriterier, der kan anvendes, – uden dog at
han påstod, at ægypteren har anvendt dem.

Som supplement til Euklids størrelseslære, som
den foreligger i bog I af Elementerne, udformede
Schmidt et sæt axiomer, som fuldt lever op til mo-
derne standard og er fyldestgørende til at vise alle
sætningerne i bog I-IV. At han herved kom i kon-
flikt med Heibergs filologiske valg af axiomer
(som stemmer med håndskriftsvurderingerne,
men ikke er matematisk optimale), fornøjede
ham mere end det bekymrede ham.

Som bekendt viser Euklid med Elementernes axio-
mer at cirkler forholder sig til hinanden som kva-
draterne på diametrene, den vigtigste sætning i
bog XII. Schmidt tolkede den elegant som at
»summen af to cirkler er en cirkel«, og påviste
hvorledes Arkimedes udfra denne tankegang kun-
ne godtgøre at overfladen af en kugle er lig med
fire af kuglens storcirkler, ved med nogle få ekstra
axiomer at bryde Elementernes begrænsninger.

I forlængelse heraf udarbejdede Schmidt hvad
han selv betragtede som sit hovedbidrag til for-
ståelsen af Arkimedes, nemlig Et system af axiomer
til Arkimedes’ lære om ligevægt og tyngdepunkt, trykt i
Centaurus XIX, 1975, s. 1-35.

Ved få lejligheder trådte hans særlige holdning
til den græske matematik så tydeligt frem som i
det sidstnævnte skrift. Ofte har man, ved læsning
af antikke matematikere, fordelen af at kende se-
nere, bedre og mere omfattende behandlinger af
emnet, og har derved lettere ved at vurdere det
antikke bidrag; men netop Arkimedes’ ligevægts-
og tyngdepunktslære er ikke sådan stillet, for der
eksisterer ikke nogen korrekt axiomatisk fremstil-
ling af dette emne. Denne mangel blev afhjulpet
ved Schmidts artikel, som dog ikke af den grund
blev fuldt anerkendt, – ikke mindst fordi J. L.
Berggren i Vancouver samtidig publicerede en an-
derledes »reparation«. En klassisk filolog og arki-
medesforsker som A. G. Drachmann havde svært
ved at genkende Arkimedes’ tanker i fremstillin-
gen, og Schmidts antagelse – at om skriftet blev
vist til Arkimedes, ville han nikke genkendende og
beklage at han ikke havde haft helt egnede mate-
matiske redskaber for hånden til at udtrykke sine
ideer – den antagelse ville og kunne Drachmann
ikke forstå.

Det er ikke rimeligt at kalde Schmidts fremstil-
linger anakronistiske; for hvad de måtte mangle i
historisk autencitet, genvandt han i sine analyser
af antikke problemer: Han var ganske enkelt i
stand til at reproducere de gamles resultater. Og

eftersom det hører med til den antikke matema-
tiks form at analysen og heuristikken bevidst er
undertrykt, kan man ikke håbe at finde autentiske
kilder herom. Og Schmidt var som nævnt langt
forsigtigere end de fleste med at anvende moder-
ne notation til at beskrive de gamle tankegange.
Tre træk i hans holdning til det gamle stof var ty-
delige:

1. Han havde en ambition om at følge, gerne re-
konstruere, de gamles matematiske tankegang,
både den begrebsmæssige/deduktive og den heu-
ristiske.

2. Han nærede foragt for fremstillinger heraf som
afslører manglende matematisk forståelse.

3. Han interesserede sig for problemstillinger som
de gamle næppe (?) beskæftigede sig med, men
som en nutidig matematiker finder naturlige og
føler kan give en bedre baggrund.

Sammen med Harald Bohr, Kaj Barr og Mogens
Pihl tog han i 1949 initiativet til Selskabet for de
eksakte Videnskabers Historie, og han prægede
det som inspirator og sekretær indtil han blev 70.
Han hadede at spilde tid på administration –
skønt han var selvskreven til det med sin skrupu-
løse omhu – og han holdt i alle årene bogholderi-
et på lavt blus og kontingentet på et (efterhånden
ganske pudsigt) minimum. Hvordan det lykkedes
ham med disse midler så fortræffeligt at sikre mø-
dernes praktiske behov, øl, smørrebrød, kaffe, te –
burde indgå som en øvelse i arrangørers uddan-
nelse.

Foruden at divertere os med egne foredrag,
ofte udløbere fra hans universitetsforelæsninger,
var han altid aktiv under diskussionerne; på sin
præcise, venlige måde udpegede han væsentlige
detaljer, også i emner, der ikke netop var i midten
af hans egne interesser.

Olaf Schmidt var et familiemenneske; ikke
mindst de seks »spildte« ungdomsår i USA overbe-
viste ham om, at hver dags lykke skal passes og ple-
jes. At netop hans kone skulle dø tidligt (i 1967,
knap 51 år gammel), var ham et tegn på at intet
her i verden går retfærdigt til, om vi så daglig ar-
bejder hårdt på det. Han førte sit hjem videre om
sine to døtre, lærte sig madlavning og hushold-
ning, og var dem både far og mor sålænge han le-
vede. Selskabelig som han var, var han også god at
gæste, både uformelt og når han bød til middag.
Blandt hans mange gæster var den kreds af unge
ungarske flygtninge han hentede til Danmark da
han, som en af de første, rejste til Wien i novem-
ber 1956. Som han selv havde set sine lærere yde
hjælp under jødeforfølgelserne i 30’rne, blev han
for os unge et eksempel ved sit arbejde med at
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skaffe flygtninge et nyt liv. De og vi glemte det al-
drig.

Han var ikke meget rejsende. Den voksende in-
ternationale mødeaktivititet inden for matematik-
kens historie interesserede ham ikke, også på det
punkt var han elev af Otto Neugebauer. Jo, han
vidste nok, hvem der havde skrevet hvad, havde
også ofte læst det og brugte det hvis det, var godt.
Men menneskene bag skrifterne var ham mindre
vigtige, bortset fra den kreds af venner han havde
mødt i sin diaspora. Det kedede ham at høre på
foredrag hvis dybde han alligevel først rigtigt kun-
ne lodde, når de blev skrevet ned. Retorik lå ham
fjernt, en detaljeret pædagogisk gennemgang af
en opgave var hans livret.

Politisk var han netop så meget til venstre for
midten »som et veluddannet menneske bør være,
der har fået sin uddannelse betalt«, men havde i
øvrigt ikke meget til overs for magtens udøvere,
hvilken side de end var på. Jeg har kendt få ikke-
politikere, der var så vel orienterede både på
lands- og lokalplan, som han. Han kunne huske
argumentationer i årevis og pludselig sætte folk til
vægs med striber af selvmodsigende påstande, ud-

talt af kendte politikere til forskellig brug. Han
nød den evne, og underholdt tit med den, var i
det hele taget en gevinst ved ethvert frokostbord,
med hovedet fuldt af vedkommende anekdoter og
spidse pointer. Som regel venlige, overbærende.
»Herregud, i denne afskyelige verden er det jo
ikke så underligt om nogle bliver større syndere
end andre«. Nationalister, filosoffer og matema-
tiksvage matematikhistorikere fik dog som regel,
hvad han syntes de fortjente af skarpe kommenta-
rer. Kirkefjende var han, men undlod aldrig at an-
vende sin gode kristelige opdragelse i diskussio-
nerne. Han kunne (og elskede!) sine salmevers,
og evangelierne var han hjemme i som nogen teo-
logisk kandidat. Men mest nød han en matematisk
samtale, nød at stille os opgaver (ofte historiske)
som i lang tid kunne »tjene til at fordrive tanken
om døden«.

Olaf Schmidt var et menneske man savner at
tale med, og derfor gerne falder i snak om. Den
snak hører ikke op sålænge nogen af os kan huske
hvem han var. Vi ser frem til at læse hans efterlad-
te værker.

Christian Marinus Taisbak
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13. august 1995 døde professor i filosofi, dr.phil.
Svend Erik Stybe i en alder af 76. Man havde undt
ham mange år endnu som emeritus, men selv om
hans død kom uventet, var det klart for os, der
kendte ham, at livsmodet hos den tidligere så livs-
glade mand var ved at være opbrugt. Allerede da
han fyldte 70, og hans 90-årige mor holdt tale for
ham, kunne man se, at alderen var begyndt at sæt-
te sine spor. 

Svend Erik Stybe blev født i Ågerup ved Hede-
husene i 1919. Faderen var landmand, men ram-
tes af landbrugets vanskelige kår i tyverne og måt-
te opgive gården, hvorefter familien flyttede til
Roskilde. Stybes senere livfulde, mundtlige beret-
ninger fra barndomsbyen gav mindelser om
Gustav Wieds Gammelkøbing. Han deltog i det lo-
kale ungdomsliv, var en overgang spejder med liv
og sjæl, og var en flittig tilhører, når den lokale fo-
redragsforening holdt møde.

Stybe blev i 1936 realist fra Roskilde kommuna-
le Realskole. Sin skolegang beskrev han senere i
positive vendinger, men uden nostalgi. Det kan, si-
ger han et sted, ikke nytte noget at påberåbe sig
de gode gamle dage; dels var de ikke så gode, som
vi ofte foregøgler os, dels kan man ikke bygge på
tidligere tiders livsformer. Stybe var hele livet igen-
nem et meget nærværende nutidsmenneske.

Den begavede og bogligt interesserede dreng
kom i boghandlerlære og blev udlært boghandler.
Det var morsomt at høre ham berette om livet i

trediverne som lærling i en meget blandet pro-
vinsboghandel, om salg af gavepapir, bøger og ta-
peter. Han kunne fortælle om dagliglivets store og
små hændelser på en både humoristisk og livsklog
måde. Han var livet igennem anekdoternes mes-
ter og forstod at levere dem med vid og humor,
men aldrig med bid eller brod. Ondskabsfuldhed,
bagtalelse og skadefryd var ham ganske fremmed,
og når han mødte noget sådant var han uforståen-
de og – hvis det ramte ham selv – ofte forsvarsløs.
Flere af hans anekdoter havde ham selv som gen-
stand, og de blev altid serveret med et selvironisk
svung. F.eks. havde en kollega ved filosofikumun-
dervisningen produceret et lille hæfte om logik.
Filosofifagets professor emeritus, den som logiker
internationalt kendte Jørgen Jørgensen, havde
fået det forelagt, og havde forarget sagt til Stybe,
at det var under al kritik, og at det kunne selv han
– Stybe – have skrevet. »Og det«, sagde han »op-
fattede jeg ikke som en ros«.

Efter endt boghandleruddannelse trak hoved-
staden i den unge videbegærlige mand. I 1942
blev han student fra Akademisk Kursus og blev
samme år ansat i Ejnar Munksgaards internationa-
le boghandel. Livet igennem bevarede han stor re-
spekt for Ejnar Munksgaard og hans livsværk, og
det synes også som om Munksgaard havde udset
ham til kommende leder af boghandlens uden-
landske afdeling. Men allerede i 1946 afsluttedes
Stybes boghandlertilværelse. Efter studentereksa-
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men havde han kastet sig over studiet af filosofi
med konferensen som mål, og i 1946 følte han sig
så sikker på sin faglige kunnen, at han begyndte at
opbygge en virksomhed som manuducent til det
daværende filosofikum. Med årene blev denne
virksomhed endog ganske omfattende. Stybes
evne som formidler stod her sin første prøve. 

Som hovedfag i sit konferensstudium valgte Sty-
be filosofihistorien. Og historiker var og blev han.
Han holdt sig ikke kun til fagets historie i snævre-
re forstand, hvor han især følte sig hjemme blandt
det 17. århundredes store filosoffer, som var
præget af troen på den menneskelige fornufts for-
måen, og i selskab med den snusfornuftige Hol-
berg i det 18. århundredes Danmark, men den al-
mene kulturhistorie og den politiske historie hav-
de måske hans største interesse. Han nærmede sig
sine emner uden omsvøb – lange metodiske ind-
ledninger var ham imod – men gik efter grundig
forberedelse direkte til sagen selv. Han var belæst
som få, men var ikke en lærd i traditionel for-
stand. Petitessen var ham imod. I pagt med en
værdifuld tradition i dansk akademisk filosofi hen-
vendte han sig til, hvad der i ældre tid blev kaldt
den dannede almenhed. 

I 1950 blev Stybe magister i filosofi med speciale
i Rousseau, hvilket blev bemærket både i Ber-
lingske Tidende, i Sorø Amtstidende og i Roskilde
Dagblad. Året før var han blevet gift med Vibeke,
som blev ham en trofast livsledsager. Livet igen-
nem støttede og supplerede de hinanden på for-
billedlig måde, hun læste og kommenterede hans
manuskripter og han hendes. Det var en stående
bemærkning fra ham, når han hørte en fortælle,
at vedkommende selv læste korrektur, at det gør
man ikke selv, for det kan man ikke, det overlader
man til sin ægtefælle.

Efter konferensen fortsatte han studiet af fransk
politisk tænkning i det 18. og 19. århundrede;
men efterhånden koncentrerede interessen sig
om den danske litterat og socialist Frederik Drei-
er, og i 1959 kunne Stybe forsvare sin disputats om
Dreier. Under et studieophold i Paris nogle år for-
inden havde han studeret en af Dreiers åndelige
fædre, socialisten Pierre-Joseph Proudhon. Skønt
Stybe senere både studerede og skrev om store in-
ternationale tænkere, var og blev hans hovedinter-
esse dansk kultur- og idehistorie set i lyset af den
politiske historie. 

Disputatsen om Dreier, Frederik Dreier. Hans liv,
hans samtid og hans sociale tænkning, er et pionerar-
bejde i den forstand, at det er den første – og hid-
til eneste – større behandling af denne interessan-
te skikkelse i det 19. århundredes danske åndsliv.
Kort før forsvaret havde Stybe udgivet en lille po-
pulær bog i serien »Søndagsuniversitetet« med tit-
len De store tænkere og vort livssyn, seriens første

bind, som optryktes flere gange og som også over-
sattes til norsk. Man kan beklage, at han ikke fort-
satte sine Dreier-studier. Han var i stand til at tyde
Dreiers vanskelige håndskrift, og arbejdet med
den udgivelse af Dreiers manuskripter, der nu er
på vej, ville have været lettet med hans medvirken.
Men en håndskriftudgivers skønsomme pedanteri
var ikke noget, der lå for Stybes åndsform. Han var
de store linjers mand. Dreierstudiet med det de-
tailarbejde, det indebar, var afsluttet. Der var såle-
des en vis historiens logik i, at hans første bog om
de store tænkere også var den bog i hans omfat-
tende forfatterskab, hvori han trak de længste lin-
jer igennem europæisk tænkning.

Disputatsen skaffede, samme år som den blev
forsvaret, Stybe en universitetsansættelse som det,
der dengang hed universitetsadjunkt, hvilket be-
tød en afvikling af hans store manuduktørvirk-
somhed – og en betydelig lønnedgang. Men Uni-
versitetet trak. Og valget var rigtigt. 1962 blev han
amanuensis i filosofi, docent i 1967 og i 1970 fulg-
te udnævnelsen til professor i filosofi, et embede
han varetog frem til sin pensionering i 1989. Hans
forgænger i professoratet var professor, dr.phil.
Bent Schultzer, som var fratrådt i 1969, og i hvis fi-
losofikumpensum Stybe havde undervist siden sin
ansættelse.

Da idehistorie omkring 1960 blev indført om-
end ikke som fag i gymnasieskolen, så dog som et
område, der skulle dækkes ind, var det naturligt
for Munksgaard at henvende sig til den tidligere
medarbejder og bede ham skrive en lærebog i ide-
historie. 1961 udkom så Stybes Idéhistorie. Vor kul-
turs idéer og tanker i historisk perspektiv, som senere
er optrykt adskillige gange og stadig bruges, nu
snart 40 år efter den blev skrevet. 

Hovedopgaven i den første tiårsperiode af Sty-
bes universitetsansættelse var filosofikumundervis-
ningen. Stybe var en fremragende underviser, søgt
af mange, og der er ingen tvivl om, at hans popu-
laritet som lærer for de unge russer var baggrun-
den for, at han 1963-1964 blev valgt til ledende
senior i Studenterforeningen. Med begejstring
iblandet en god del selvironi fortalte han senere
gerne om denne periode i sit liv, hvor han mødte
ledende indenlandske og udenlandske politikere
og kulturpersonligheder. Dette tiår var måske det
lykkeligste i hans universitetstid. Der var også tale
om et fagligt frugtbart tiår. I 1964 udkom i »Søn-
dagsuniversitetet« Demokratiets Principper og senere
fulgte små bøger om Locke, Hobbes og Spinoza.
De var udsprunget af hans undervisning og viser
Stybe som en i bedste forstand populær forfatter
med et godt greb om formidlingens svære kunst.
Han var som lærer og eksaminator venligheden
og imødekommenheden selv. En episode fra filo-
sofikumeksamen i midten af 1960’erne er karakte-
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ristisk for ham. En studerende var oppe i Kants
kritik af det ontologiske gudsbevis i forbindelse
med hvilket Kant sammenligner begrebet om 100
mulige daler med begrebet om 100 virkelige daler.
Eksaminanden kunne slet ikke komme på, hvad
kritikken gik ud på. »Jo, det kan De godt«, sagde
Stybe, tog som i tanker sin tegnebog frem og krøl-
lede åndsfraværende en hundredkroneseddel i
hånden, mens han kiggede ud af vinduet. Da væl-
tede hele historien ud af studenten. »Der kan De
se«, sagde den strenge eksaminator, »De kunne
godt huske det«.

Den lille bog om demokratiets principper er
måske det mest personlige af Stybes mange skrift-
lige arbejder. Han giver her udtryk for sin grund-
læggende demokratiske holdning og sin forståelse
for, at demokratiets inderste væsen er den gensidi-
ge samtale, diskussionen. Og det var karakteristisk
for ham. Han var af natur optimist og mente til
det sidste, at problemer mennesker imellem og
nationer imellem kunne og skulle løses ved samta-
le. Da ungdomsoprøret brød ud og trak sine spor
op igennem 70’erne, en periode, hvor Stybe bar
store administrative byrder som bestyrer for det
daværende Filosofiske Institut ved Universitetet,
blev hans demokratiske sindelag sat på prøve;
men det lykkedes ham ved hjælp af sin humor, sin
overbærenhed og menneskelighed at bære insti-
tuttet stort set uskadt igennem disse vanskelige år.
Hans tolerance var ikke – for at bruge et af dati-
dens modeord – repressiv, men ægte og båret af et
menneskeligt overskud. Politisk blev han – som
var startet i den socialdemokratiske ungdomsbe-
vægelse – med årene mere konservativ, men beva-
rede livet igennem en sund mistillid til politiske
programmer. Som historiker var han præget af
Erik Arup og Albert Olsen, så den materialistiske
historieskrivning lå ham ikke fjernt. Men utopien
var ham fremmed. 

Med udnævnelsen til professor og især med af-
skaffelsen af filosofikum i 1971 ændrede Stybes
opgaver sig radikalt. Hans egentlige felt, den bre-
de, faglige formidling af filosofien i historisk per-
spektiv forsvandt, tilbage var den mere snævre fag-
filosofiske undervisning. Med vanlig energi kaste-
de Stybe sig ud i undervisningsopgaverne og var
med til at præge faget i dets ændring fra udeluk-
kende at være konferensfag til også at være bifag
og hovedfag; men selv om han i sin undervisning
tog nye emner op, ændrede hans faglige profil sig
ikke. Inspireret af Hartvig Frischs europæiske kul-
turhistorie, som han havde udgivet 3. og 4. bind af
i den reviderede udgave fra 1961, begyndte han at
udarbejde en stor og bredt anlagt dansk idehisto-
rie, hvoraf første bind foreligger i manuskript.
Men tiden i begyndelsen af 1970’erne var ugun-
stig for en udgivelse af denne art, og værket blev

aldrig fuldført. I stedet blev dele af det færdige
manuskript lykkeligvis bearbejdet til den lille bog
Fra folkevækkelse til enevælde af Guds nåde. Den danske
reformations idehistorie fra 1976, der nok er hans
bedste og mest helstøbte arbejde. Senere fulgte
oversigtsværkerne Dansk idehistorie 1-2, som ud-
kom i henholdsvis 1978 og 1981. I 1979 var ud-
kommet Universitet og åndsliv i 500 år skrevet på
opfordring af Københavns Universitet i anledning
af dets 500-års jubilæum og på udenrigsministeri-
ets foranledning udsendt samme år på engelsk. 

Stybe mødte altid sine medmennesker åbent og
uden bagtanker. Og han stolede trygt på, at andre
ud fra de samme menneskelige og moralske nor-
mer, som var hans, gjorde det samme. Da han der-
for omkring 1980 i forbindelse med nogle ansæt-
telsessager mødte, hvad han måtte opfatte som
menneskelig nederdrægtighed, blev han rystet og
lidt bitter. Den venlige og åbne mand blev aldrig
helt den samme som før. 

Som videnskabsmand var Stybe den fødte for-
midler, hvilket ikke mindst talrige kronikker og
anmeldelser igennem årene vidner om. Han un-
derviste på folkeuniversitet og aftenskole, og var i
nogle år med i Københavnsstyrelsen for Nordisk
Sommeruniversitet. Han havde let ved at omgås
andre mennesker og kom let i kontakt med dem.
Ret i sit es var han i årene 1972-1984 som formand
for Christiansborgklubben af 1914, et forum, hvor
politikere og kulturpersoner kunne optræde på
slap line uden pressens bevågenhed, og hvor kul-
turliv og politik mødtes i frugtbar diskussion, et
møde, der stedse lå i brændpunktet for hans fagli-
ge og menneskelige interesser. Her genså han
nogle af de politikere, som han i sin ungdom hav-
de talt med eller mod, når de politiske ungdoms-
bevægelser mødtes. 
De sidste år var svære. Men når man besøgte ham,
var han stadig den åbne og interesserede. Som
universitetslærer prægede han generationer af
unge studerende med den optimistiske og demo-
kratiske livsholdning, som han bevarede til det sid-
ste.

En fortegnelse frem til 1989 af Svend Erik Sty-
bes publicerede arbejder findes i festskriftet til
ham i anledning af hans 70års dag (C. H. Koch, K.
Friis Johansen og J. Riis Flor (red): Filosofiske Studi-
er 10, 1989). Ved en fejltagelse er her udeladt den
af ham og Ib Koch-Olsen redigerede Studenter gen-
nem 150 år. Træk af Studenterforeningens historie
1820-1970, København 1970. Efter 1989 blev det
kun til enkelt artikel, »Filosofien bag vore skolelo-
ve« i J. Riis Flor, K. Friis Johansen og Finn Collin
(red): Filosofiske Studier 12, 1991.

Carl Henrik Koch
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Mindeord over professor emeritus, dr.phil. Lise
Østergaard
Det var med stor sorg, at vi i marts 1996 fik med-
delelsen om Lise Østergaards død. Hun har haft
en kolossal betydning for den kliniske psykologi i
Danmark. Hun grundlagde Institut for Klinisk
Psykologi på Københavns Universitet og definere-
de det dermed dels som et anvendt og dels som
et akademisk speciale. I sin karriere forstod hun
at kombinere den faglige akademiske holdning
med en enestående måde at synliggøre faget på.
Hun var en altid engageret og fagligt vidende
person.

Lise Østergaard blev uddannet både inden for
børne- og voksenområdet. Hun blev ansat på uni-
versitetets børneklinik, da den blev oprettet i
1950, men hendes hovedinteresse blev inden for
voksenområdet.

Som chefpsykolog på Rigshospitalet begyndte
hun empirisk forskning inden for emner, som si-
den har været vigtige omdrejningspunkter for kli-
nisk psykologi; testpsykolog og klinisk diagnostik.
I hendes disputatsarbejde vedr. formelle tankefor-
styrrelser hos skizofrene, viste hun, hvorledes kli-
nisk psykologi kan binde an med psykiatrisk me-
get tunge og anvendte problemstillinger. Ved at
indsætte testpsykologien i grundvidenskabelige
sammenhænge hævede hun vores fag; hun gjorde
det suverænt og blev på den baggrund i 1968 den
første professor i klinisk psykologi. Hendes brede

internationale kontaktnet betød, at der kom man-
ge internationalt kendte forskere til instituttet. 

Hun formåede i sjælden grad at være formidler
af faget og var igangsætteren af en række væsentli-
ge forskningsprojekter; i de senere år med et
stærkt engageret humanitært mål. Således viste
hun i medierne, hvad psykologiens kerne omfatte-
de og medvirkede bl.a. sammen med Bodil Koch i
et telefonprogram, hvor hun gjorde lytternes
spørgsmål til almene humanistiske emner. Hun
var pioneren for klinisk psykologis to vigtigste op-
gaver: at fastsætte den som akademisk disciplin og
at formidle den til professionelle og lægfolk. I den
sidste del af sin karriere gav hun formidlingen
højeste prioritet og fungerede som minister i to
perioder.

Da Lise Østergaard vendte tilbage til sit profes-
sorat, lod hun sig inspirere, dels af sit internatio-
nale arbejde, dels af sit formandskab for Dansk
Flygtningehjælp, og hendes professorat blev om-
defineret til at omhandle udviklingsproblemer og
international kvindeproblematik. Dermed udvide-
de hun sit engagement til udviklingslandenes pro-
blematik og til kvinden som den fattigste i den
tredje verden. Hendes sidste bog blev »Gender
and Development« som netop fremstiller kvin-
dens dilemma, blandt andet i kapitlet »Sex as
destiny«.

Inden for de senere år genoptog hun sine initi-
ale forskningsemner: Skizofreni og testpsykologi.
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Hun holdt her i foråret de indledende forelæsnin-
ger på introduktionskurset i klinisk psykologi. Ad-
skillige generationer af den danske psykologstand
vil huske hendes inspirerende forelæsninger, som
til det sidste begejstrede de studerende.

For kvindelige studerende stod hun som et for-
billede i en tid, hvor der endnu var mange for-
domme at kæmpe mod inden for en mandsdomi-
neret akademikerverden. Det kunne være vanske-
ligt og krævende at arbejde sammen med hende,
og hun gik mod sine mål, når de var sat, uden hen-
syn til forhindringerne.

Efter hendes fratræden som professor havde
medarbejderne på instituttet stadig en tæt kontakt

med hende, og hun var meget optaget af, at hun
kunne fylde en plads ud som pensioneret forsker.

På det personlige plan var hun oprigtigt enga-
geret i sine medmennesker, men selv om hun var
åbenhjertig, var der sarte sider af hendes person-
lighed, som vi kun i glimt fik at se.

Hendes død efterlader på flere planer et tom-
rum, personligt som akademisk. Hun var aktiv og
engageret til det sidste, og sådan vil vi huske hen-
de.

Kirsten Boman, Peter Elsass og Ingrid Leth
Institut for Klinisk Psykologi

Københavns Universitet
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Fællesadministrationen generelt

Konsistoriums langtidsplan
Konsistorium vedtog i efteråret 1995 en revideret
langtidsplan for perioden 1996 – 2002. Langtids-
planen indeholdt dels målsætninger for Universi-
tetets udvikling i perioden, dels en handlingsplan
for 1996.
Langtidsplanen indeholder følgende retningslini-
er for den administrative udvikling:
• Der skal etableres fælles administrative edb-sy-

stemer til betjening af hele Universitetet.
• Alle berørte niveauer skal inddrages i arbejdet

med at forbedre kvaliteten og effektiviteten af
den administrative service.

• Der skal fastlægges klare retningslinier for den
administrative arbejdsdeling og det administra-
tive samarbejde på Universitetet.

• Der skal føres en personalepolitik, som sikrer
det tekniske og administrative personale på alle
niveauer gode arbejdsvilkår og udviklingsmulig-
heder.

Handlingsplanen
I 1995 gennemførte Fællesadministrationen en til-
fredshedsundersøgelse blandt de valgte ledere.
Undersøgelsens resultater dannede grundlag for
opstilling af en udviklingsplan , der omfattede føl-
gende hovedpunkter:
• øget decentralisering.
• bedre decentral styringsinformation.
• forenkling af procedurer og forretningsgange.
• bedre intern og ekstern information.
• forbedret service.
• organisationsudvikling.

Øget decentralisering
På det personaleadministrative område blev lokal-
og cheflønforhandlinger lagt ud til fakulteterne.
Det samme gjaldt fraværsregistrering for decen-
tralt beskæftigede medarbejdere.

Desuden foreslog Teknisk Adminstration, at de
driftsopgaver, der knyttede sig til fakulteternes
bygningsarealer blev decentraliseret. I forbindelse
med forhandlingerne om Teknisk Administra-
tions budget for 1997 traf Konsistorium principbe-
slutning om at lægge disse opgaver ud til fakulte-
terne i løbet af 1997.

Bedre decentral styringsinformation
Med henblik på styrkelse af den decentrale juri-
diske sagsbehandling og legalitetskontrol etable-
rede Ledelsesekretariatet en juridisk rådgivning,
som betjener fakulteter og institutter samt de øvri-
ge afdelinger i Fællesadministrationen. 

Økonomiske Administration udgav en institut-

håndbog med vejledning i administrative proce-
durer på de økonomi-og personaleadministrative
områder.

Som led i styrkelse af de decentrale funktioner
gennemførte Personaleuddannelsessekretariatet
(PUS) kurser for valgte ledere, institut-og studie-
sekretærer og decentrale administrative edb-bru-
gere.

ADB-kontoret og Økonomisk Administration
udviklede frontsystemet »Mini Regn« til Universi-
tetets nye økonomistyringssystem, ØSS. »Mini
Regn« gav institutterne adgang til lokalt at opda-
tere regnskabsmæssige dispositioner, sammenlig-
ne budget og forbrug og producere lokale regn-
skabsoversigter.

Forenkling af procedurer og forretningsgange
Spørgsmålet om rationalisering og effektivisering
af de administrative procedurer og forretnings-
gange indgik som stående tema i drøftelserne i de
af Fællesadministrationen og fakultetssekretaria-
terne indsatte koordineringsudvalg. Specifikke
initiativer på det studieadministrative område –
f.eks. etablering af selvbetjeningssystemer for stu-
derende – blev drøftet af koordineringsudvalget
for studieadministrationen. Initiativer på de øko-
nomiske og personaleadministrative områder blev
tilsvarende behandlet af koordineringsudvalget
for økonomisk administration.

De edb-mæssige værktøjer til en forenkling af
den administrative indsats fremgår af ADB-udval-
gets ADB-handlingsplan.

Bedre intern og ekstern information
Med henblik på løbende àjourføring af Universi-
tetets regelsamling nedsatte Ledelsessekretariatet
et redaktionsudvalg for regelsamlingen.

Ledelsessekretariatet og ADB-kontoret påbe-
gyndte desuden etableringen af en årsberetnings-
database samt en moderniseret udgave af Publika-
tions- og Forskningssystemet, PUF.

Det internationale Kontor udgav en engelsk-
sproget informationsbrochure om Københavns
Universitet til udenlandske studerende.

Forbedret service
Fællesadministrationen har besluttet at gennem-
føre turnusevalueringer af afdelingerne for at få
grundlag for vurdering af behov for forbedringer.
Den første turnusevaluering blev sat igang på de
studieadministrative område under betegnelsen
STU-projektet. Projektet blev indledt med en bred
undersøgelse af fakulteternes og studienævnenes
tilfredshed med Studieadministrationens service.

Også inden for de øvrige afdelinger arbejdes
der løbende på at justere serviceniveauet i forhold
til brugernes behov. Drøftelser heraf sker typisk i
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koordinationsudvalgene og ADB-udvalget med til-
hørende underudvalg.

Organisationsudvikling
ADB-kontoret gennemførte en analyse af den in-
dre struktur i afdelingen og vedtog at gennemføre
en ændring af organisationen, som tydeliggør re-
lationerne til hovedbrugerne.

Teknisk Administrations tidligere iværksatte ud-
viklingsprojekt blev videreført i 1996 og førte bl.a.
til en principbeslutning i Konsistorium om udlæg-
ning af de decentrale driftsopgaver.

I forbindelse med STU-projektet gennemførte
Studieadministrationen bl.a. en analyse af Studen-
termatriklen. Analysen førte til beslutning om en
ny arbejdsdeling mellem Studieadministrationen
og fakultetssekretariaterne på dette område. Be-
slutningen medfører, at opgaver vedrørende ud-
dannelsessøgende udføres af Studieadministratio-
nen, mens opgaver vedrørende indskrevne stude-
rende normalt udføres af fakultetssekretariaterne.

Administrativ koordinering
Med henblik på koordinering af de administrative
aktiviter på tværs af Universitetet har universitets-
direktøren nedsat følgende rådgivende udvalg:
• Afdelingschefmødet hvori de afdelingsansvarli-

ge chefer i Fællesadministrationen deltager.
• Chefmødet som er forum for tværadministrati-

ve drøftelser mellem administrative chefer fra
Fællesadministrationen og fakultetssekretaria-
terne.

• Det faglige koordineringsudvalg for studieadmi-
nistration,

• Det faglige koordineringsudvalg for den økono-
miske administration,

• ADB-udvalget med de to underudvalg: ADB-ud-
dannelsesudvalget og ADB-teknikudvalget.

I forbindelse med decentralicering af de faktiske
driftsområder vil der blive etableret et koordine-
ringsudvalg for Teknisk Administration.

Organisation
Fællesadministrationens organisation fremgår af
nedenstående organisationsplan. Eventuelle æn-
dringer i organisationen i 1995 er anført i afsnitte-
ne om de enkelte afdelinger.

ADB-kontoret
I forbindelse med ibrugtagning af økonomisyste-
met ØSS pr. 1. januar 1996 gennemførte ADB-
kontoret en række store opgaver til sikring af
driftsstabilitet og udvikling af brugervenlige ud-
skrifter. På det studieadmininstrative område blev
de eksisterende STADS-baser gjort klar til STADS-
TEST-projektets arbejde. En del ressourcer blev

bundet i optimering af edb-rutiner til korrekt op-
tælling af STÅ’er samt prognoser. Fællesadmini-
strationens edb-arbejdspladser blev koblet sam-
men i et pc-netværk, og kontorsystemet Uniplex
blev erstattet af MS-Office og e-mailsystemet Ex-
change. 

I 1996 blev der udarbejdet en Handlingsplan
for ADB-Kontorets udviklings- og driftopgaver for
1997, og til brug herfor gennemførtes i samarbej-
de med Studieadministrationen og Økonomisk
Administration en omfattende registrering og pri-
oritering af kommende udviklingsopgaver på de
studieadministrative og de økonomi- og persona-
lerelaterede systemer.

KU-Nettet blev videreudbygget i 1996.
Der oprettedes i ADB-kontoret en Serviceskranke,
hvor alle brugere af ADB-kontorets ydelser kan
henvende sig. ADB-kontoret fik i 1996 en ny orga-
nisation, som er baseret på i en teamorienteret
struktur at skabe tættere samarbejdsforhold mel-
lem de systemansvarlige på fag- og fakultetskonto-
rer og de ansvarlige udviklere og driftfolk i ADB-
kontoret. Grupperne er
• LED – Ledelsesgruppen
• TOP – Gruppe til økonomi- og personaleadmi-

nistrative systemer
• SUF – Gruppe til studie-, forsknings- og under-

visningssystemer
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• AKS – Gruppe til arbejdsplads-, kontor- og sags-
behandlersystemer

• TEK – Teknikgruppe til centrale servere og net-
værk

• SOS – Serviceskranke og sekretariat

På udviklingssiden kan følgende større opgaver
nævnes:
• Idriftsættelse af ØSS, og efterfølgende udvik-

ling af de nødvendige driftrutiner i systemet,
som ikke var klar. Endvidere betød overgangen
til ØSS en efterfølgende tilpasning af andre sy-
stemer vedr. løn, feriepenge, fraværsregistering
m.v., således at disse baseredes på ØSS-stedko-
der, hvorved systemintegration mellem økono-
misystemet og tilknyttede systemer blev gen-
skabt.

• Rutiner til korrekt opgørelse og indberetning af
STÅ’er i overensstemmelse med Undervisnings-
ministeriets krav. Universitetet kan nu for første
gang indberettte indidvidualoplysninger til
Danmarks Statistik og aggregerede opgørelser
til Undervisningsministeriet baseret på samme
grundregister.

• Etablering af et NT-netværk. Dette indebar en
udskiftning af de resterende terminalarbejds-
pladser med pc’er og sammenkobling af disse i
et netværk med 10 NT-servere. Udskiftning af
Uniplex-kontorsystemet til pc-baserede værk-
tøjer og e-mailsystem samt oprettelse af fjernad-
gang med grafisk grænseflade via modemop-
koblinger. 

• Idriftsættelse af MiniRegn på institutterne, og
udvikling af en udgave af systemet med flere fa-
ciliteter.

Ledelsessekretariatet
Udover varetagelse af normale opgaver har Ledel-
sessekretariatet i perioden 5. juli – 11. august 1996

arrangeret udstillinger af en række af universite-
tets bedste kunstværker i festsalen på Frue Plads.
Udstillingen blev kaldt Universitas – kunst fra sam-
lingen på KU og var et led i Kulturby-96 aktiviteter-
ne.

Udstillingen var tilrettelagt af kunsthistorikeren
Boris Otovic i samarbejde med udstillingsarkitekt
Anne Nielsen og en række af universitetets viden-
skabelige og administrative medarbejdere. Til ud-
stillingen blev udarbejdet et katalog på hhv. dansk
og engelsk. Udstillingen blev set af ca. 12.000 be-
søgende.

Som et forarbejde til udstillingen gennemførte
Ledelsessekretariatet fra sommeren 1995 til juli
1996 en total edb-registrering af alle universitetets
mere end 2000 kunstværker. Det overvejes på et
senere tidspunkt at gøre denne registratur tilgæn-
gelig på WWW.

I 1996 har sekretariatet bistået de af Rektor ned-
satte styregrupper på hvert af satsningsområderne
med udarbejdelse af rapport/strategi og anbefa-
linger, herunder kortlægning af de tre satsnings-
områder og inden for bioteknologi gennemførel-
se af bibliometriske analyser. Rapporterne blev af-
leveret til Rektor i maj 1996. På grundlag af Konsi-
storiums behandling og vedtagelser blev der i ef-
teråret arbejdet videre med konkrete forslag til
implementering af anbefalingerne på områderne
bioteknologi og nord/syd, herunder udarbejdelse
af forslag til budgetter. I løbet af 1996 har sekreta-
riatets indsats gradvist udviklet sig til bistand og
koordinering i forbindelse med implementering
af strategierne, herunder en del informationsop-
gaver.

Studieadministrationen
Studieadministrationens arbejdssituation har
været præget af den fortsatte vækst i ansøgertallet
og antallet af optagelsesområder, jfr. tabel 1.
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Tabel 1:

1990 1994 1995 1996

Ansøgninger i alt 11.615 20.237 19.799 20.708
Ansøgninger kvote 2 – 14.757 15.399 15.776
Optagelsesområder 26 33 44 64

Denne udvikling har påvirket arbejdet i både stu-
dievejledning og Matriklen.

Stipendiekontorets opgavemængde har ligele-

des været for opadgående. Der henvises herved til
nedenstående oversigt over udviklingen i stipen-
dier/studielån mv. i de seneste seks år, jfr. tabel 2.



I tilknytning til studieadministrationen er ivu*C
København blevet etableret i 1995. ivu*C centrene
har som formål at give information om de videre-
gående uddannelser i Danmark. Desuden skal
ivu*C koordinere en række landsdækkende infor-
mationsaktiviteter.

Universitetsledelse besluttede i 1996, at iværk-
sætte en undersøgelse af de studieadministrative
ydelser – STU-projektet. Formålet med under-
søgelsen er at frembringe det nødvendige videns-
grundlag til at træffe beslutninger om forbedring
af kvaliteten og effektiviteten på det studieadmini-
strative område. 

I 1996 resulterede projektet i en beslutning om
udlægning af de matrikelopgaver, der vedrører ak-
tuelle studerende, til fakulteterne. Denne udlæg-
ning sættes i værk i løbet af 1997. 

STU-projektet vil i 1997 se nærmere på de øvri-
ge afdelinger i Studieadministrationen.

Teknisk administration

Hoveddriftsopgaver
Igangværende byggesager (større byggearbejder,
mindre byggearbejder, hovedistandsættelser) fi-
nansieret dels over Byggedirektoratets konti dels
over universitetets egne midler, for i alt 186,8 mio.
kr., fordelt på 446 enkeltsager. 

I 1994 udgjorde bygningsarealet fordelt på ho-
vedområder:
• Fællesadminmistration, Jura,
• Samfundsvidenskab og

Teologi: 98.345 kvm brutto
• Humaniora: 81.261 ” ”
• Naturvidenskab: 199.624 ” ”
• Sundhedsvidenskab: 165.748 ” ”

Bygningsmassens areal er udvidet fra 573.563
m2 til 589.958 m2 i løbet af 1996.

Udviklingsopgaver/ændringer
I 1995 gennemførte Teknisk Administration 1.
fase af et udviklingsprojekt med henblik på en po-
litisk beslutning om de decentrale enheders opti-
male organisatoriske placering. Rektor/dekan-
kredsen besluttede i det tidlige forår 1996, at disse
opgaver fortsat skal høre under Teknisk Admini-
stration, men at der skal ske en styrkelse af den de-
centrale ledelse (der bl.a. resulterede i ansættel-
sen af 5 driftschefer), et tættere samspil med bru-
gerne og en opdeling af det område, der hører
under Det naturvidenskabelige Fakultet i et drifts-
område indenfor søerne og et andet udenfor søer-
ne – derved blev antallet af driftsområder udvidet
fra 4 til 5. Derudover blev det besluttet, at Udvik-
lingsprojektet skulle fortsætte i en 2. fase, hvor le-
delses- og medarbejderudvikling var de primære
opgaver – dette arbejde fortsætter til midten af
1997.

I forlængelse af Udviklingsprojektets 1. fase,
blev der igangsat et Organisationsvurderingspro-
jekt i den centrale del af Teknisk Administration. 
Teknisk Administration forvalter Universitetets lo-
kaler, arealer,og tekniske anlæg.

Økonomisk Administration

Økonomi
Det aktivitetsbudgetteringssystem, som blev ind-
ført i 1994 er blevet udbygget løbende i 1995 og
1996. På flere områder er aktivitetsbudgettet ble-
vet udbygget med kvantitative opgørelser af Fæl-
lesadministrationens ydelser. Der arbejdes tillige
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Den koordinerede tilmelding (KOT), som Køben-
havns Universitet udfører for undervisningsmini-
steriet har de sidste år haft en jævn stigning af op-
gaverne. Det skyldes dels, at der er kommet flere

ansøgere dels, at antallet af institutioner tilmeldt
KOT er steget. Efter et fald i 1995 er den stigende
trend fortsat. Udviklingen fremgår af følgende jvf.
tabel 3:

Tabel 3:

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Institutioner 269 317 313 369 369 369
Ansøger 59.419 59.604 61.093 65.142 60.189 61.480

Tabel 2:

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96

Stipendier/studielån 15.585 17.455 18.500 19.478 20.883 22.437
Individuelle breve 400 1.500 3.000 3.600 4.252 4.851
Personlige samtaler – – 150 250 365 400



med at knytte kvalitetsmål til aktivitetsbudgettet
på de områder, hvor dette vil give mening.

Aktivitetsbudgettet giver derfor i sin nuværende
form en detaljeret opgørelse af Fællesområdets
planlagte ressourceforbrug fordelt på de enkelte
aktiviteter. I 1996 er der desuden for første gang af-
lagt regnskab efter aktivitetsbudgetteringens prin-
cipper, således at de samlede aktiviteter og det der-
til knyttede ressourceforbrug i 1996 er dokumen-
teret i hhv. en budgetbog og en regnskabsbog.

Økonomisk Administration
Økonomisk administration har i 1996 arbejdet vi-
dere med at få ført en række udviklingsprojekter
ud i livet.

– 1. januar 1996 blev det nye økonomisystem
ØSS taget i brug på universitetet. For at få ØSS til
at fungere blot nogenlunde tilfredsstillende var
der i 1996 et omfattende samarbejde på tværs af
kontorerne internt i Økonomisk Administration
og sammen med de øvrige afdelinger, fakultetsse-
kretariaterne og institutterne. For at lette bruger-
nes adgang til servicehjælp i forbindelse med
ibrugtagningen af ØSS blev der i samarbejde med
ADB-kontoret oprettet en særlig driftsstøtteorga-
nisationen (DSO).

– Selv om det oprindelig havde været menin-
gen, viste det sig, at ØSS-systemet var helt uegnet
til decentralisering. Minimal regnskabssystemet
MiniRegn blev derfor udviklet i løbet af 1996 i
samarbejde med ADB-kontoret og installeret hos
de institutter, der ønskede det.

– Der blev i 1996 lavet aktivitetsbudget for Fæl-
lesområdet 1997. Budgetforslaget indeholdt 3
scenarier for Fællesområdets udvikling og en ræk-
ke besparelsesforslag, som blev behandlet i r/d-
kredsen. Aktivitetsbudgettet viste sig at være en
stor gevinst som baggrund for de efterfølgende
overvejelser og forhandlinger vedrørende udlæg-
ning af TA’s decentrale områder. 

– Instituthåndbogen, som er en samling af af-
delingens vejledningsmateriale blev udgivet og re-
videret i alt 3 gange i løbet af 1996.

– I løbet af 1996 undersøgte Økonomisk Admi-
nistration mulighederne for at forbedre servicen.
Det blev besluttet at oprette en kvikserviceenhed,
hvor institutfolk og andre skulle kunne finde en
hurtig og nem vej at få svar på  spørgsmål til Øko-
nomisk Administration.

De enkelte kontorer i Økonomisk Admini-
stration:

Budgetkontoret
Budgetkontoret har taget sig af de overordnede

budgetopgaver på universitetet samt kontakten til
Undervisningsministeriet omkring bevillingslove
og regnskabsmæssige forklaringer, virksomheds-
regnskab med mere. Kontoret  har desuden udar-
bejdet oplæg til den interne rammefordeling på
universitetet samt varetaget en lang række andre
opgaver som f.eks. ekstern finansiering, indtægts-
dækket virksomhed, forsikringer, lønbudgetter
(herunder gennemsnitslønninger), kontakt til fa-
kultetssekretariaterne. Derudover har Budgetkon-
toret løst en lang række ad hoc opgaver for uni-
versitetsledelsen.

I forhold til Fællesadministrationen har Budget-
kontoret haft samme opgave som et fakultetsse-
kretariat med at udmelde bevillinger.

Budgetkontoret har udgivet en række publika-
tioner, herunder Månedens Hovedtal, bidrag til
universitetets årbog, samt Budget- og Regnskabs-
rapport.

Personalekontoret
Personalekontoret har varetaget den overordnede
personaleadministration på Københavns Universi-
tet, f.eks. ansættelser og afsked. Kontoret forestår
legalitetskontrol af personalesager i henhold til
gældende overenskomster og love.

Omfanget af personalekontorets opgaver kan
belyses af nedenstående

– Der var i 1996 i alt 1753 nye ansættelser (va-
rigt eller tidsbegrænset) og 813 forlængelser. Af
nyansættelser vedrørte 136 elever og personer i
jobtræning. Der var 1223 ændringer af ansættel-
sesforhold, 330 orlovssager, 622 sager i.f.m lokal-
løn, 451 sager om ansøgt eller uansøgt afsked, 73
sager vedr. fratrædelsesordninger og 23 sager ved-
rørende tillæggelse af understøttelse i forbindelse
med fratrædelse og endelig ca. 150 sager om jubi-
læer o.l.

– Personaleudviklingssekretariatet afholdt 110
kurser med i alt 1100 deltagere.

– Personalekontorets journal registrerede 8257
indgående skrivelser og 6972 udgående skrivelser
i 1996.

Regnskabskontoret
Universitetet har central regnskabsføring, hvilket
betyder, at alle økonomiske bilag bliver behandlet
og tastet i Regnskabskontoret. Størstedelen af uni-
versitetets betalinger går ligeledes gennem Regn-
skabskontoret.

I 1996 er der behandlet :

118.600 kreditorbilag,
20.400 interne bilag,
29.800 kassebilag,
27.800 girobilag,
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Indtastningerne i ØSS, har været tre gange så tids-
krævende som tidligere dels på grund af systemet
som sådan, dels på grund af den længere kon-
tostreng samt momsindtastninger. Overgangen til
det nye system gør det endvidere vanskeligt at
sammenligne tal fra 1995 til 1996.

Ud over at betale og regnskabsføre bilag har
Regnskabskontoret varetaget følgende opgaver:

– I december 1996 er betaling af kreditorer
overgået til Statens Centrale Regnskabssystem
(SCR).

– Kontakt til Økonomistyrelsen med henblik på
afstemning af universitetsregnskabet i forhold til
statsregnskabet.

– Kontakt til Rigsrevisionen med henblik på
overholdelse af gældende regler for regnskab i
statslige institutioner.

– Kontakt til Pengeinstitutter ( herunder Natio-
nalbanken) med henblik på dels at have fornøden
likviditet, dels at oppebære den højest mulige ren-
te af de midler, universitetet må forrente.

Lønningskontoret
Universitetet udbetaler løn gennem Statens Cen-
trale Lønanvisning(SCL). Lønningskontoret skal i
den forbindelse kontrollere, at lønudbetalingen
er i overensstemmelse med gældende overens-
komster m.v. Der er i 1996 foretaget ca. 160.000
transaktioner i kontoret.

Lønningskontoret har derudover behandlet al
fraværsregistrering på universitetet, herunder af-
rapporteret til Danmarks Statistik. Desuden har
kontoret taget sig af beregning og udbetaling af
alle feriepenge til nuværende og afgåede medar-
bejdere ved universitetet.

Samarbejdsudvalgene
Fællesadministrationen er dækket af Det Centrale
Samarbejdsudvalg (»CSU«)og Bygningsområdets
Samarbejdsudvalg(»BSU«).

Samarbejdsudvalgene har spillet en konstruktiv
rolle i de administrative omstillings- og udviklings-
processer. Blandt de sagsområder, som udvalgene
har beskæftiget sig med i 1996 kan nævnes:

– Økonomistyring, herunder aktivitetsbudget-
tet for 1997.

– Administrationens bidrag til universitetets
langtidsplan.

– Organisationsændringer, herunder udvik-
lingsprojekter i Studieadministrationen og Tek-
nisk Administration samt ny organisationsplan for
ADB-kontoret.

– ADB-handlingsplan.
– Arbejdsmiljø.

Peter Plenge
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1. Københavns Universitets samlede
økonomi

Københavns Universitets har i  1996 afholdt udgif-
ter for i alt  2.303.236 t.kr., hvoraf godt 82% er

dækket af finanslovens ordinære bevillinger,
mens knap 18% er finansieret af eksterne indtæg-
ter. Universitetets indtægter blev i 1996 på
2.232.939 t.kr. Fordelingen af indtægter og udgif-
ter på aktivitetstype fremgår af tabel 1.
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Tabel 1. De samlede udgifter (excl. moms) og indtægter (1.000 kr.)

Aktivitetstype Udgifter Udgiftspct. Indtægter

Ordinær virksomhed 1.892.768 82,2 1.784.273
Indtægtsdækket virksomhed (IV) 4.580 0,2 5.839
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (IFV) 349.202 15,2 382.417
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA) 7.709 0,3 6.827
Retsmedicinske undersøgelser 48.977 2,1 53.583

Total 2.303.23 100,0 2.232.939

Tabel 2. Universitetets udgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr.)

TEO SAM SUND HUM NAT FÆL CENTRE FORD I ALT

OV 24.476 106.019 384.299 338.915 494.388 68.495 458.689 17.487 1.892.768
IV – 1 2.480 1.404 691 – 4 – 4.580
IFV 6.931 22.667 82.471 42.632 191.363 1.874 1.254 10 349.202
ATA 4 – 285 770 813 30 1.125 4.682 7.709
Retm – – 48.977 – – – – – 48.977

Total 31.411 128.687 518.512 383.721 687.255 70.399 461.072 22.179 2.303.236

Tabel 3. Beholdninger ultimo 1995 (mill. kr.)

Ordinær virksomhed (før 20%-skat) 21,5
Indtægtsdækket virksomhed 3,1
Indtægtsgivende forskningsvirksomhed 170,4
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 1,9
Retsmedicinske undersøgelser 14,0

I alt 210,9

I tabel 1 er moms på ordinær virksomhed, IFV,
ATA og retsmedicinske undersøgelser ikke inde-
holdt i universitetets udgifter, da denne moms
ikke er en udgift for universitetet. I oversigter fra
tidligere år, har momsen været indeholdt. Fra
1996 modtager universitetet heller ikke momsbe-

villing over TB mere. I 1996 er det derfor kun
momsen på indtægtsdækket virksomhed (IV),
som er med i oversigten, da denne moms er en
udgift for universitetet.

Universitetets udgifter fordelt på hovedområ-
der ses i tabel 2.

Beholdning på ordinær virksomhed er før fra-
trækning af 20%-opsparingsskat. Det skyldes, at
opsparingsskat for 1996 først reguleres over TB97.
I 1995 blev skatten reguleret over regnskabet for
1995. Skyldig opsparingsskat for 1996 er på 4,3
mio.kr. (20% af 21,5 mio.kr.).

Ordinær virksomhed er den del af universitetets
drift, som finansieres over finanslovens § 20.62.01.
underkonto 10-81. Der skelnes mellem selve fi-
nansloven (FL) og finanslovens tillægsbevillings-
lov (TB).

Universitetets beholdninger ultimo 1996 ses i tabel 3.

2. Ordinær virksomhed (finanslovens 
§ 20.62.01.10-81)



Gennem finansloven gives bevillinger til forsk-
ningsaktiviteter, kapitaludgifter, grundbevilling,
øvrige formål, samt andre formål.

Bevillingen til forskningsaktiviteter i 1996 be-
står af en videreførsel af sidste års bevilling og af
universitetets andel regeringens forskningspakke,
samt ekstrabevillingen “universiteter i vækst”. Ka-
pitaludgifter består af husleje, renter og afdrag på
prioritetsgæld, samt mindre bygningsvedligehol-
delse. Grundbevilling er en minimalbevilling på 1
mio.kr. Øvrige formål består af biblioteker, muse-
er, samlinger, haver, støtte til småfag, udenlandske
lektorer, samt ejendomsskatter. Endelig består an-
dre formål i 1996 af Den Koordinerede Tilmel-
ding og jobtræning. 

Gennem tillægsbevillingsloven gives bevillinger
til ordinær uddannelse, forskeruddannelse, åben
uddannelse, forskellige indtægter (supplerende
mindre virksomhed, lejeindtægter og erhversvsko-
letaxameter vedrørende Skolen for Klininkassi-
stenter og Tandplejere, m.m.), samt en række an-
dre mindre bevillinger, som primært bevilges på
baggrund af ansøgning fra universitetet.

I forhold til tidligere år bevilges i 1996 ikke be-
villinger til moms, opsparing og forbrug af opspa-
ring, samt overførsel af overhead og Ph.D.-taxa-
meter fra ekstern virksomhed til ordinær virksom-
hed. Momsen fordi denne ikke er en udgift for
universitetet. De øvrige fordi disse reguleres over
regnskabet. De angivne ændringer betyder, at uni-
versitetets udgiftsbevilling har samme størrelse
som universitetets indtægtsbevilling. Tidligere år
har dette ikke været tilfældet.

I tabel 4 ses en oversigt over udgiftsbevillinger-
ne på finanslovskonto 20.62.01.10-81.

Tabel 4: Udgiftsbevillingerne på ordinær virk-
somhed (1.000 kr.)
Finansloven (FL)

Forskning 626.600
Kapitaludgifter 45.700

Grundbevilling 1.000
Øvrige formål 313.400
Andre formål 10.300

FL i alt 997.000

Tillægsbevillingsloven (TB)

Ordinær uddannelse 558.761
Åben uddannelse 25.817
Forskeruddannelse (Ph.D.-stipendier

og taxameter) 82.016
Forskellige indtægter 55.800
Øvrige bevillinger på TB 24.014

TB i alt 746.408 

Finanslovens udgiftsbevillinger i alt 1.743.408

Bevillingen til ordinær uddannelse bliver givet
som taxameterbevilling ud fra opgørelser over
den faktiske aktivitet (STÅ-produktion). På finans-
loven for 1996 forventede man en bevilling til or-
dinær uddannelse på 578.100 t.kr. Som det frem-
går af tabel 4, nåede universitetet  en aktivitet sva-
rende til en bevilling på 558.761 t.kr.

Bevillingerne til åben uddannelse og forskerud-
dannelse bliver ligesom bevillingen til ordinær ud-
dannelse givet som taxameterbevillinger på bag-
grund af den faktiske aktivitet. Modsat aktiviteten
for ordinær uddannelse blev aktiviteten for åben
uddannelse og forskeruddannelse højere end for-
ventet på finansloven for 1996, hvor man til åben
uddannelse forventede en bevilling på 22.400
t.kr., og til forskeruddannelse forventede en bevil-
ling på 35.900 t.kr. (dog excl. Ph.D.-stipendier).

Udgifterne på ordinær virksomhed udgjorde i
1996 1.892.768 t.kr., hvilket er 149.360 t.kr. mere
end udgiftsbevillingen. Tabel 5 viser en oversigt
over udgifterne. 
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Tabel 5. Udgifter på ordinær virksomhed (1.000 kr.)

Udgiftstype Bevilling Forbrug Mer-/mindreforbrug

Løn excl. beskæftigelsesordninger 1.207.064
Beskæftigelsesordninger 5.857
Elever 10.375
Ph.D.-stipendier 48.713
Kandidat- og seniorstipendier 8.997
Øvrig drift og tilskud 611.762

Udgifter excl. moms 1.72743.408 1.892.768 -149.360

Årets momsudgifter (ikke indeholdt i KU’s udg.) 112.201



Den primære årsag til merudgiften på 149.360
t.kr. skal ses i forhold til, at universitetet ved fi-
nansårets begyndelse havde en opsparing på 130
mio.kr.

I tabel 6 vises udgifterne på ordinær virksomhed
fordelt på hovedområder.
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Tabel 6. Udgifter på ordinær virksomhed fordelt på hovedområder (1.000 kr.)

Udgiftstype TEO SAM SUND HUM NAT JUR FÆL FOR I alt
m.m.

Løn 18.834 78.117 259.621 256.938 376.071 49.137 153.815 14.531 1.207.064
Besk.ordn./elever -43 436 5.736 2.640 5.452 57 1.780 174 16.232
Ph.D.-stip. 1.314 5.664 7.778 14.468 17.373 2.116 - - 48.713
Kand./Sen.stip. 198 821 4.620 217 564 2.577 - - 8.997
Øvrige drift,m.v. 4.172 20.981 106.544 64.652 94.929 14.609 303.093 2.782 611.762

Total 24.475 158.465 384.299 338.915 494.389 68.496 458.688 17.487 1.892.768

Det naturvidenskabelige Fakultet er det største fa-
kultet på universitetet i økonomisk henseende
med en andel på 26% af udgifterne på ordinær
virksomhed efterfulgt af Det sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet med 20% og Det humanistiske Fakul-
tet med 18%. Det samfundsvidenskabelige Fakul-
tet, som fra 1996 er adskilt fra Det juridiske Fakul-
tet, tegner sig for 6% af universitetets udgifter,
mens Det juridiske Fakultet står for 4%, og det
teologiske Fakultet for 1%.

Fællesområdet, som består af den centrale ad-
ministration inklusive udgifter til bygninger og
rengøring, tegner sig for 24% af udgifterne, mens
fordelingsområdet, m.m. står for 1% af udgifter-
ne. Under fordelingsområdet, m.m. er i 1996 pri-
mært angivet udgifter vedr. Skolen for Klinikassi-
stenter og Tandplejere (SKT). Figur 1 viser en
samlet oversigt over fordelingen af forbruget på
ordinær virksomhed.

Figur 1. Procentvis fordeling af udgifterne på ordinær virksomhed på hovedområder 

Universitetets indtægter på ordinær virksomhed
var i 1996 på 1.784.273 t.kr., hvilket er 40.865 t.kr.

mere end indtægtsbevillingen. Tabel 7 viser en
oversigt over bevilling og indtægt.
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Indtægtsoverskuddet på 40.865 t.kr. skyldes pri-
mært, at overhead og Ph.D.-taxameter fra ekstern
virksomhed fra 1996 ikke bliver bevilget gennem
finanslovene mere.

Indtægtsoverskuddet på 40.865 t.kr. giver sam-
men med merforbruget på 149.360 t.kr. et under-
skud for ordinær virksomhed på 108.495 t.kr. i
1996. Opsparingen på ordinær virksomhed vil bli-
ve nedskrevet med dette underskud inden korrek-
tion for skat. Tabel 8 viser universitetets opspa-
ringsoversigt for 1996.

Tabel 8: Opsparingsoversigt (mio.kr.)

Opsparing primo 1996 130,0

Regnskabsunderskud 1996 -108,5 

Opsparing ultimo 1996  21,5

Beregnet 20% skat (fratrækkes på TB97) -4,3
Reel opsparing til overførsel i 1997 17,2 

Efter regnskabsunderskuddet på 108,5 mio.kr. er
der ultimo 1996 kun 21,5 mio.kr. tilbage af opspa-
ringen primo 1996, som var på 130,0 mio.kr. Af de
21,5 mio.kr. vil yderligere 4,3 mio.kr. blive fratruk-
ket som 20%-opsparingsskat. Det vil dog først ske i
1997 gennem TB97.

3. Ekstern virksomhed (finanslovens §
20.62.01.90-97 og § 20.62.33)

Udover ordinær virksomhed findes forskellige for-
mer for ekstern virksomhed på universitetet. Det
er:

A) Indtægtsdækket virksomhed (§20.62.01.90)
B) Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

(§20.62.01.95)
C) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

(§20.62.01.97)
D) Retsmedicinske undersøgelser (§20.62.33)

a. Indtægtsdækket virksomhed (IV)
Indtægtsdækket virksomhed er et resultat af, at
universitetet har hjemmel til at sælge varer og tje-
nesteydelser i konkurrence med private og offent-
lige udbydere, dog underlagt en række regler fast-
sat af Finansministeriet. Aktiviteten var i 1996 på
4.580 t.kr. Tabel 9 viser en oversigt over regnska-
bet for 1996.

Tabel 9: Regnskab for indtægtsdækket virksom-
hed (1.000 kr.)

Indtægter 5.839
Udgifter -4.580 

Årets resultat 1.259 

Overskud overført fra 1994 1.838 

Overførsel til 1996 3.097 

Regnskabet for indtægtsdækket virksomhed ud-
viste i 1996 et overskud på 1.259 t.kr. Sammen
med primobeholdningen på 1.838 er der således
ultimo 1996 en beholdning på 3.097 t.kr, som
overføres til 1997.

I tabel 10 vises udgifterne fordelt på hovedom-
råder.

Tabel 10: Udgifter for indtægtsdækket virksom-
hed fordelt på hovedområder (1.000 kr.)

Sundhedsvidenskab 2.480
Humaniora 1.404
Naturvidenskab 691
Fællesområdet 5

Udgifter i alt 4.580

Som det fremgår af tabel 10, er det kun 3 ud af 6
fakulteter, som har aktiviteter under indtægtsdæk-
ket virksomhed. Heraf tegnede Det sundhedsvi-
denskabelige Fakultet sig for over halvdelen.
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Tabel 7. Regnskab for indtægter på ordinær virksomhed (1.000 kr.)

Indtægtstype Bevilling Indtægt Mer-/mindreindtægt

Supplerende mindre virksomhed, m.v. 31.300 34.496 3.196
Overhead fra ekstern virksomhed  - 21.006 21.006
Ph.D.-taxameter fra ekstern virksomhed - 16.232 16.232
Ph.D.-stipendieindtægter 44.345 44.946 601
Åben uddannelse 25.817 26.126 309
Taxameter, SKT  17.500 16.535 -965
Øvrige driftsindtægter 7.000 7.316 316
Øvrige statslige overførsler (FL +TB) 1.617.446 1.617.616 170

Indtægter ialt 1.743.408 1.784.273 40.865



b. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
(IFV)
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er en
udløber af den forskningsvirksomhed, som finder
sted på ordinær virksomhed. Universitetet har
hjemmel til at modtage tilskud til hel eller delvis
finansiering af forskning, som er en naturlig ud-
løber af universitetets ordinære virksomhed. Bevil-
lingskilderne omfatter bl.a. private virksomheder
og fonde, statslige bevillingsgivere som forsknings-
rådene og forskerakademiet, grundforskningsfon-
den, EU, samt andre internationale bevillingsgive-
re.

I afsnittet om fondsstøtte findes en liste over de
bevillinger, som universitetets fakulteter og insti-
tutter har modtaget i 1996.

I tabel 11 ses årets primosaldo, årets udgifter og
indtægter, samt årets ultimosaldo for de forskelli-
ge typer af bevillingsgivere. Årets indtægter er
ikke identisk med årets modtagne bevillinger,
men er derimod de indbetalinger, som har fundet
sted i årets løb. En del af disse indbetalinger ved-
rører bevillinger, som er givet i tidligere år. På
samme måde vil en stor del af de bevillinger, som
er givet i 1996, først blive indbetalt i senere år.
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Tabel 11. IFV-beholdninger, udgifter og indtægter 1996 (1.000 kr.)

Bevillingskilde Saldo primo 96 Udgifter Indtægter Saldo ultimo 96

Privat bevillingsgivere 43.311 67.730 73.483 51.064
Statslige bevillingsgivere 75.665 228.938 238.499 85.226
Grundforskningsfonden 5.647 21.839 20.807 4.615
EU 2.978 21.880 36.968 18.066
Andre internationale bev.givere 3.437 7.461 7.998 3.974
Diverse 6.147 3.354 4.662 7.455

I alt 137.185 349.202 382.417 170.400

Udgifterne på tilskudsfinansieret forskningsvirk-
somhed var i 1996 på 349.203 t.kr. De statslige be-
villingsgivere, som bl.a. er forskningsrådene, mini-
sterier og Forskerakademiet, står for 2/3 af finan-
sieringen med 66% af de samlede udgifter efter-

fulgt af private firmaer og fonde, som bidrager
med 19%. EU og andre internationale institutio-
ner bidrager med en finansiering på 8% af udgif-
terne. Se figur 2.

Figur 2. Procentvis fordeling af IFV-udgifterne på bevillingskilder

I tabel 12 vises IFV-udgifterne fordelt på hovedområder.
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Det ses af tabel 12, at  Det naturvidenskabelige Fa-
kultet har den største aktivitet under tilskudsfi-
nansierede forskningsvirksomhed. 54% af IFV-ud-
gifterne ligger således ved Det naturvidenskabeli-
ge Fakultet, hvilket er markant mere end andelen

på ordinær virksomhed. Det sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet står for 24% af IFV-udgifterne. Det
naturvidenskabelige Fakultet og Det sundhedsvi-
denskabelige Fakultet  tegner sig altså for knap
4/5 af universitetets IFV-aktiviteter. Se figur 3.
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Figur 3. Procentvis fordeling af IFV-udgifter på hovedområder

Af figur 4 fremgår det, at IFV-aktiviteternes andel
af de samlede udgifter er størst på Det naturviden-
skabelige Fakultet med en andel på 28% efterfulgt
af Det teologiske Fakultet med en andel på 22%.

Mindst betydning har IFV-aktiviteterne på Det ju-
ridiske Fakultet og på Det humanistiske Fakultet
med en andel af de samlede udgifter på henholds-
vis 3 og 11%.
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Tabel 12. IFV-udgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr.)

Bevillingskilde TEO SAM SUND HUM NAT JUR FÆL FOR I alt
m.m.

Private 147 3.292 37.073 9.965 14.871 368 8 6 63.730
Statslige 2.171 17.876 37.991 28.454 141.065 1.337 40 4 228.938
Grundforskning 4.246 7 929 1.264 15.390 3 – – 21.839
EU – 673 3.711 1.325 15.094 – 1.077 – 21.880
Andre Internat. 367 818 572 1.130 4.45 95 74 · 7.461
Diverse – 1 2-195 494 538 71 55 – 3.354

Udgifter i alt 6.931 22.667 82.471 42.632 191.363 1.874 1.254 10 349.202

Moms - - - - - - - 19.116 19.116



c. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA).
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ligner IFV,
idet universitetet har hjemmel til at modtage til-
skud til aktiviteter, som ligger i naturlig forlængel-
se af universitetets virke. Forskellen fra IFV er, at
aktiviteterne under ATA ikke henregnes til forsk-
ningsvirksomhed. 

Under ATA finder man bl.a. ERASMUS-stipen-
dier og kompensation for undervisningsfritagelse
for videnskabelige medarbejdere. Fra 1996 er der
desuden kommet yderligere aktiviteter til, idet ak-
tiviteter på Det arnamagnæanske Institut, Kommi-
sionen for den Arnamagnæanske Stiftelse, samt
Niels Bohr Arkivet er kommet ind under universi-
tetets ATA. 

Tabel 13: Regnskab for andre tilskudsfinansie-
rede aktiviteter (1.000 kr.)

Indtægter 827
Udgifter -7.709

Årets resultat -882

Overført fra 1995 2.796

Overførsel til 1997 1.914

Moms 192

Regnskabet gav i 1996 et underskud på 882 t.kr.
Beholdningen, som overføres til 1996, reduceres
derfor fra 2.796 t.kr. til 1.914 t.kr. I tabel 14 vises
udgifterne fordelt på hovedområder. 

Tabel 14: Udgifter for andre tilskudsfinansiere-
de aktiviteter fordelt på hovedområder (1.000
kr.)

Teologi 4
Sundhedsvidenskab 285
Humaniora 770
Naturvidenskab 813
Jura 30
Fællesområdet 1.125
Øvrige 4.682

Udgifter i alt 7.709

Aktiviteten under »øvrige« er Det arnamagnæan-
ske Institut, Kommisionen for den Arnamagnæan-
ske Stiftelse og Niels Bohr Arkivet. Fællesområdets
aktivitet er primært ERASMUS-stipendier, som
hører til på Det internationale Kontor under fæl-
lesområdet. Det naturvidenskabelige Fakultet er
det fakultet på universitetet, som havde den
største aktivitet i 1996 med udgifter for 813 t.kr.

d. Retsmedicinske undersøgelser.
Retsmedicinske undersøgelser er et resultat af, at
Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet
udover forskning og undervisning desuden foreta-
ger undersøgelser for retsvæsenet. Aktiviteten fi-
nansieres ved brugerbetaling, hvor justitsministe-
riet er den altdominerende bruger. I tabel 15 ses
en oversigt over regnskabet for 1996.
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Figur 4. IFV-udgifternes andel af fakulteternes samlede udgifter
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Tabel 15: Regnskab for retsmedicinske under-
søgelser (1.000 kr.)

Indtægter 53.583
Udgifter -48.977

Årets resultat 4.606

Overført fra 1995 9.403

Overførsel til 1997 14.009

Moms 4.169

Af tabel 15 fremgår, at regnskabet for 1996 gav et
overskud på 4.606 t.kr. Sammen med det akkumu-

lerede overskud fra tidligere år på 9.403 t.kr. over-
føres således et overskud på 14.009 t.kr. til 1997.

4. Økonomiske fremtidsperspektiver
Universitetets ordinære virksomhed forventes at
være i vækst i de kommende år. Det fremgår af fi-
nansloven for 1997, hvor universitetets forventede
bevillinger og aktiviteter for årene 1997-2000 er
angivet. Sammenlignes disse med de faktiske be-
villinger for 1996 fåes eksempelvis en vækst fra
1996 til 1997 på knap 3%. I tabel 16 er vist den fak-
tiske udgiftbevilling for 1996 og de forventede ud-
giftsbevillinger for årene 1997-2000 angivet i
FL97. 
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Tabel 16. Bevillingsoversigt for ordinær virksomhed 1996-2000 angivet på FL 97 (faste 1997-
mio.kr.)

Bevillingstype 1996 1997 1998 1999 2000

Forskning 643,4 660,2 660,2 660,2 660,2
Ordinær uddannelse 575,0 601,2 633,2 646,5 664,3
Forskeruddannelse 38,7 34,7 34,7 34,3 34,3
Ph.D.-stipendier 45,5 54,7 54,7 54,7 54,7
Åben uddannelse 26,5 25,6 25,6 25,6 25,6
Kapitaludgifter 46,9 54,0 53,6 53,1 53,1
Diverse indtægter 52,4 51,3 51,3 51,3 51,3
Øvrige formål på FL 333,4 328,8 324,2 319,8 319,8

I alt 1.590,6 1.633,3 1.649,1 1.665,6 1.662,7

Tabel 16 indeholder ikke diverse mindre bevillin-
ger, som medtages på TB, da disse bevillinger ikke
kendes på nuværende tidspunkt, og derfor ikke
prognosticeres på finansloven.

Det fremgår af tabel 16, at der forventes pæn
vækst på ordinær uddannelse de kommende år.
Forskning forventes ligeledes at vokse fra 1996 til
1997 for derefter at stagnere. I FL97 bliver der
dog ikke taget højde for, at der også i 1998 er afsat
en pulje til “universiteter i vækst”. På universitetet

forventer vi en andel på ca. 10 mio.kr. af denne
pulje fra 1998 og fremefter.

Bevillingen til øvrige formål forventes at blive
reduceret de kommende år på grund af rationali-
seringer.

Aktiviteterne på  ekstern virksomhed forventes
på FL97 at være på næsten samme niveau de kom-
mende år som i 1996. På universitetet har vi dog
forventninger om en beskeden vækst på et par
procent pr. år frem til år 2000. 



Fondsstøtte





Af tekniske grunde har det ikke været muligt at færdiggøre manuskriptet til afsnittet om den fondsstøtte
og anden eksterne finansiering, de enkelte institutter har modtaget i 1996 så betids, at det har kunnet
medtages i den trykte årbog.

Derimod vil oplysningerne kunne findes i den elektroniske udgave af Årbog 1996 på WWW (World Wide
Web) på adressen http://www.ku.dk/aarbog/96
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Personaleforhold





Personaleforhold generelt

Lokalløn og chefløn i 1996
Forhandlingsretten vedrørende lokal- og chefløn
blev i slutningen af 1995 uddelegeret til de enkel-
te budgetområder ( fakulteter m.fl. ), men Perso-
nalekontoret har stadig haft det overordnede an-
svar for, at puljemidlerne blev indberettet på kor-
rekt vis til SCL, den overordnede rådgivning og
ansvaret for det samlede regnskab, herunder det
meste af orienteringen af medarbejderne.

I løbet af 1996 har de enkelte hovedområder
selv forhandlet med de faglige organisationer om
udmøntning af puljerne. På nær nogle få undta-
gelser er forhandlingerne afsluttet i løbet af 1996.
Det er det generelle indtryk, at forhandlingerne
er forløbet i en positiv atmosfære.

I 1996 er der aftalt lønforbedringer af lokalløns-
puljen for ca. 5,6 mil. kr. For cheflønspuljen dre-
jer det sig om ca. 980.000 kr.

Forlængelse af ansættelsesforhold for teknisk- ad-
ministrative medarbejdere.
I 1995 blev der udstukket regler om »2. gangsfor-
længelse« af ansættelsesforhold for TAP-medar-
bejdere, der medførte, at en 2. gangsforlængelse
tidsmæssigt mindst skulle svare til det overens-
komstmæssige afskedigelsesvarsel og at forlængel-
sen skal ske under former som en afskedigelse.

Ved to domme afsagt i 1996 har HK/STAT fået
medhold i, at universitetets praksis omkring
fondsansættelser var i strid med gældende regler
og universitetet er blevet dømt med betydelige
omkostninger til følge. Dommene efterlod ingen
tvivl om, at universitetets praksis omkring fonds-
ansættelser med mange tidsbegrænsede forlæn-
gelser i ubrudt følge ikke kunne forenes med
domspraksis.

HSU har derfor i efteråret 1996 derfor vedtaget
interne regler for forlængelse, således at en 3.
gangsforlængelse af ansættelsesforhold for TAP’er
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Personaletal

Ordinær virksomhed. Årsværkforbrug (eksl. retsmedicin)

PERSONALEKAT. TEO SAMF SUND HUM NAT JUR FÆL I ALT

Professorer 8,00 11,90 31,53 21,82 40,28 12,12 0,00 125,65
Professorer(LR>37) 1,25 5,75 16,44 10,00 15,75 4,83 0,00 54,02
Lektorer (LR>34) 0,00 0,00 6,75 5,00 8017 0,00 0,00 19092
Lektorer 13,31 57,03 125,19 257,92 357,50 12,12 0,00 823,07
Adjunkter 3,00 5,96 21,37 24,96 33,91 5,64 0,00 94,84
Forskn. adj. 1,23 3,84 5,40 1,73 14,73 0,00 0,00 26,93
Kandidat-stipendiater 0,00 1,31 13,09 0,95 1,57 7,58 0,00 24,50
Øvrige stipendiater 0,50 1,16 2,20 0,05 1,46 0,74 0,00 6,11
Øvrige VIP 7,48 13,72 42,10 95,95 56,22 2,84 0,00 218,31

Fast VIP i alt 34,77 100,67 264,07 418,38 529,59 45,87 0,00 1.393,35

Kliniske professorer 0,00 0,00 12,84 0,00 0,00 0,00 0,00 12,84
D-VIP 7,47 58,83 102,99 160,22 91,60 52,80 2,86 476,77

I alt VIP 42,24 159,50 379,90 578,60 621,19 98,67 2,86 1.882,96

Kontorchefer (LR > 34) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,79 7,98 12,77
Akademisk TAP 1,37 6,32 11,76 13,38 16,26 9,66 63,02 121,77
Øvrige TAP 5,74 53,48 357,52 119,02 471,84 36,90 309,54 1354,04

Fast TAP 7,11 60,80 370,28 133,40 489,10 47,35 380,54 1.488,58

Rengøring 0,00 0,00 30,35 0,00 19,19 0,00 219,39 268,93
D-TAP 2,65 23,16 19,02 43,13 36,41 16,91 27,83 169,11

I alt TAP 9,76 83,96 419,65 176,53 544,70 64,26 627,76 1.926,62

Elever 0,00 3,90 47,13 3,60 30,75 0,62 6,62 92,62
Jobtræning 0,54 0,09 2,72 11,86 12,55 0,00 6,60 34,36

I alt 52,54 247,45 849,40 770,59 1.209,19 163,55 643,84 3.936,56



kun kan ske i form af varig ansættelse. Reglerne er
gældende fra 1. januar 1997. De øvrige universite-
ter følger efter.

Internationalisering
De senere år har internationaliseringen sat sit
præg på personaleadministrations virke. Der føl-
ger mange problemer med når egne medarbejde-
re rejser ud og en stigende mængde af udlændin-
ge gør tjeneste her som gæstelærere i kortere eller
længere perioder. 

Flere af fakultetssekretariaterne har fået medar-
bejdere med international opgavevaretagelse som
hovedbeskæftigelse og på centralt hold er der ved
Økonomisk Administration, Personalekontoret,
etableret en international enhed.

Rekruttering af udenlandske forskere og under-
visere er en væsentlig strategisk parameter i KU’s
internationalisering. Formålet er her at rekruttere
de bedste forskere og undervisere for at højne
kvaliteten af KU’s forskning og undervisning. KU
har foretaget ca. 250 ansættelser af udenlandske
gæstelærere og -forskere, hvoraf hovedparten har
været eksternt finansieret, heraf har ca. 10% været
finansieret over EU’s forskningsmidler.

Eftersom eksterne forskningsmidler i øget om-
fang vil komme fra Bruxelles, har KU i 1996 arbej-
det på at etablere et egentligt netværk, som på
længere sigt kunne institutionaliseres ved en fast
repræsentation i Bruxelles, en sag, som dog bør
løftes i fællesskab med de øvrige højere uddannel-
sesinstitutioner i Danmark og som falder naturligt
i Rektorkollegiets regie. 

Personaleudviklingskurser
Personaleudviklingssekretariatet (PUS) blev op-
rettet af CSU i 1993. Formålet var først og frem-
mest at koordinere og forestå efter- og videreud-
dannelsen af de administrative medarbejdere i
Fællesadministrationen, der på det tidspunkt tilli-
ge omfattede fakultetssekretariaterne.

I 1996 intensiveredes PUS’ aktiviteter, idet an-
tallet af kurser fordobledes i forhold til det fore-
gående år, fra 65 til 110 kurser. En af årsagerne
var, at målgruppen for aktiviteterne blev gjort bre-
dere, således at langt flere medarbejdere benytte-
de sig af kursustilbudene. En anden årsag var, at
der mange steder indførtes ny teknologi, således
at behovet for Edb-kurser steg markant.

De cirka 1100 medarbejdere, som var på kursus
i 1996 fordelte sig med ca. 700 fra fakultetssekreta-
riater og institutter, og 400 fra Fællesadministra-
tionen.

Frivillige fratrædelsesordninger
Universitetet anvendte fortsat de frivillige fratræ-
delsesordninger. I 1996 benyttede i alt 34 VIP og

39 TAP sig af mulighederne for at gå på frivillig
fratræden. I betragtning af hvor flittigt fratrædel-
sesordningerne er brugt de tidligere år, viser disse
tal den store interesse, der fortsat er for disse ord-
ninger.

Professorer i lønramme 38

Det teologiske Fakultet
Professor, dr.theol. Niels Peter Lemche, teologi

med gammeltestamentlig eksegese.

Det juridiske Fakultet
Professor, dr.jur. Bo von Eyben, retsvidenskab med

særligt henblik på undervisning og forskning i
formueret (ejendomsret).

Det samfundsvidenskabelige Fakultet
Professor, dr.phil., dr.scient.soc. Kirsten Bliken-

berg Hastrup, antropologi.

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Professor, lic.med., MPH Allan Krasnik, socialme-

dicin.
Professor, dr.med. Jens Juul Holst, medicinsk fysio-

logi.

Det humanistiske Fakultet
Professor, dr.phil. Øystein Hjort, kunsthistorie.

Det naturvidenskabelige Fakultet
Professor, lic.techn. Per Bak, teoretisk fysik.
Professor, lic.scient. John Mundy, plantefysiologi.
Professor, dr.techn. Stig Skelboe, datalogi. 

Professorer udnævnt (varigt ansatte)

Professor, læge, dr.med. Hanne Hollnagel i almen
medicin fra 1. januar 1996.

Professor, dr.jur. Flemming Balvig i retsvidenskab
med særligt henblik på undervisning og forsk-
ning i retssociologi fra 15. januar 1996.

Professor, dr.med. Jens Juul Holst i medicinsk fysi-
ologi fra 1. februar 1996.

Professor, dr.med. Søren Buus i basal immunologi
fra 1. maj 1996.

Professor, dr.med. Niels Tommerup i medicinsk
genetik fra 1. maj 1996.

Professor, Ph.D. Predrag Cvitanovic i teoretisk fy-
sik (ulineære metoder, komplekse systemer) fra
1. juni 1996.

Professor, dr.phil. Frans Gregersen i dansk sprog
fra 1. juni 1996.
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Professor, dr.jur. Linda Nielsen i retsvidenskab
med særligt henblik på undervisning og forsk-
ning i familie- og arveret fra 1. juni 1996.

Professor, dr.med. et lic.scient. Bo Gregers van
Deurs i strukturel cellebiologi fra 1. juli 1996.

Professor, dr. Andrew D. Jackson i teoretisk kerne-
fysik fra 1. juli 1996.

Professor, lic. techn. Per Bak i teoretisk fysik fra 1.
august 1996.

Professor, dr.scient. Henrik Enghoff i zoologisk sy-
stematik og zoogeografi fra 1. august 1996.

Professor, honorarlønnet overlæge, dr.med. Hen-
rik Enghusen Poulsen i klinisk farmakologi fra
1. august 1996.

Professor, dr.jur. Henrik Zahle i retsvidenskab
med særligt henblik på undervisning og forsk-
ning i retslære fra 1. august 1996.

Professor, dr.med. Henrik Ramsing Wulff i klinisk
beslutningslære og -etik fra 1. september 1996.

Professor, dr.theol. Martin Schwarz Lausten i teo-
logi med særligt henblik på dansk kirkehistorie
fra 1. oktober 1996.

Professor, Ph.D. Jesper Wengel i organisk kemi fra
1. oktober 1996.

Professor, Ph.D. Reinhardt Møbjerg Kristensen i
invertebrat Zoologi fra 1. november 1996.

Professor, dr.med. Peter Elsass i klinisk psykologi
fra 1. december 1996.

Professor, dr.phil. Jon Fjeldså i biodiversitet fra 1.
december 1996.

Professor, mag.art. Arne Grøn i etik og religionsfi-
losofi fra 1. december 1996.

Adjungerede professorer
Adjungeret professor, overlæge, dr.med. Bent

Nørgaard-Pedersen i biokemisk screening fra 1.
januar 1996.

Adjungeret professor, afdelingsleder, cand.scient.
Bjarne Tromborg i fysik fra 1. april 1996.

Adjungeret professor, departementschef, dr.jur.
Preben Espersen i kirkeret fra 1. juli 1996.

Adjungeret professor, programleder, lic.techn.
Kurt Nørgaard Clausen i fysik fra 1. juli 1996.

Adjungeret professor, dr. Ole Winneche Sørensen
i kemi fra 1. september 1996.

Lektorer udnævnt

Det teologiske Fakultet 0
Det juridiske Fakultet 3
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 7
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 8
Det humanistiske Fakultet 5
Det naturvidenskabelige Fakultet 15

I alt 38

Fratrådte professorer 

Den 31. januar 1996 fratrådte professor i retsvi-
denskab dr.jur. Bernhard Gomard.

Den 31. januar 1996 fratrådte professor i fysik,
dr.phil. Ove Nathan. 

Den 29. februar 1996 fratrådte professor i østasia-
tiske sprog med særligt henblik på japansk, fil.
dr. Olof Gustav Lidin.

Den 15. marts 1996 fratrådte professor i terrestrisk
økologi, dr.scient. Anders Pape Møller.

Den 31. marts 1996 fratrådte honorarlønnet pro-
fessor i dermato-venerologi, overlæge, dr.med.
Jørgen Søndergaard.

Den 30. april 1996 fratrådte professor i kemi,
dr.phil. Carl Johan Ballhausen.

Den 30. april 1996 fratrådte professor i musikvi-
denskab, dr.phil. Jan Carl Christian Maegaard.

Dem 31. maj 1996 fratrådte professor i dansk dia-
lektologi, dr.phil. Inger Ejskjær.

Den 31. maj 1996 fratrådte professor i intern me-
dicin, dr.med. Niels Tygstrup.

Den 31. maj 1996 fratrådte professor i teoretisk fy-
sik, dr.phil. Aage Finn Rahr Winther.

Den 31. juli 1996 fratrådte professor i zoologi,
dr.phil. Bent Jørgen Muus.

Den 31. juli 1996 fratrådte professor i pædiatri,
dr.med. Bengt Zachau-Christiansen.

Den 31. august 1996 fratrådte professor i klassisk
filologi, dr.phil. Johnny Carl Christensen.

Den 31. august 1996 fratrådte honorarlønnet pro-
fessor i klinisk beslutningslære og -etik, over-
læge, dr.med. Henrik Ramsing Wulff.

Den 31. august 1996 fratrådte professor i euro-
pæisk etnologi, cand.mag. Bjarne Stoklund.

Den 30. september 1996 fratrådte honorarlønnet
professor i diagnostisk radiologi, overlæge,
dr.med. Thorkild Mygind.

Den 30. september 1996 fratrådte professor i øko-
nomi, dr.polit. Anders Ølgaard.

Tjenestegørende professorer afgået ved
døden

Ingen.

Jubilæer

25 års jubilæer i 1996
87.

40 års jubilæer i 1996
Aksel Mortensen – i statens tjeneste 1. januar
1996.
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Johnny Christensen – i universitetets tjeneste 1. fe-
bruar 1996.

Godtfred Harald Høpner Petersen – i statens tje-
neste 1. februar 1996.

Bent Christensen – i statens tjeneste 1. april 1996.
Erik Alfred Rasmussen – i statens tjeneste 15. maj

1996.
Niels Fock – i statens tjeneste 1. juni 1996.
Inge Bevort – i universitetets tjeneste 1. juli 1996.
Asta Lilli Christensen – i statens tjeneste 1. sep-

tember 1996.
Sofus Christiansen – i statens tjeneste 1. oktober

1996.
Andre Ravn-Jonsen – i statens tjeneste 1. novem-

ber 1996.
Claus Erik Schäffer – i statens tjeneste 1. decem-

ber 1996.
Sven Bjørnholm – i universitetets tjeneste 1. de-

cember 1996.

Hovedsamarbejdsudvalget

Universitetets Hovedsamarbejdsudvalg, jf. aftale af
6. november 1990 om samarbejde og samarbejds-
udvalg i statens virksomheder og institutioner
med senere tillægsaftaler, holdt 7 ordinære møder
og 1 ekstraordinært møde i 1996.

Udvalget havde følgende medlemmer: 
Rektor Kjeld Møllgård, formand. 
Ledelsessiden (A-siden), udpeget af Rektor: Uni-

versitetsdirektør Peter Plenge, dekan Henrik Jep-
pesen (Det naturvidenskabelige Fakultet), dekan
John Kuhlmann Madsen (Det humanistiske Fakul-
tet) dekan Hans Hultborn (Det sundhedsvidenska-
belige Fakultet), dekan Christian Hjorth-Andersen
(Det samfundsvidenskabelige Fakultet), dekan
Steen Rønsholdt (Det juridiske Fakultet), dekan
Jens Glebe-Møller (Det teologiske Fakultet), afde-
lingschef Else Sommer (Økonomisk Administrati-
on) og kontorchef  Søren Nissen (Personale).

Medarbejdersiden, udpeget af organisationer-
ne (B-siden): Forskningstekniker Poul Erik Krogs-
have, næstformand (Teknisk Landsforbund), rør-
lægger Steen Jørgensen (Dansk Metalarbejderfor-
bund), kontorfuldmægtig Vibeke Buch (HK-kon-
tor), laborant Fritz Buster Nielsen (HK-laborant),
rengøringsassistent Elsebeth Andersen (Kvinde-
ligt Arbejderforbund), gartner Keijo Auvinen
(CO I-FTU), afdelingsleder Geert Aksfeldt-Holm
(CO II-TAT), fuldmægtig Karen Rønnow (Dan-

marks Jurist- og Økonomforbund), lektor Charles
Larsen (Dansk Magisterforening), lektor John E.
Andersen (Dansk Magisterforening), lektor Peter
Mortensen (Danmarks Jurist- og Økonomfor-
bund) forår 1996, lektor Axel Mossin (Danmarks
Jurist- og Økonomforbund) efterår 1996, og lek-
tor Jørgen Hedemark Poulsen (Foreningen af
Speciallæger).

Sekretærfunktionen blev varetaget af Økono-
misk Administration, Personale ved fuldmægtig
N.-O. Gnutzmann-Mannerup i foråret 1996 og
fuldmægtig Helle Strøm i efteråret 1996.

HSU behandlede i 1996:

Personalepolitik:
I 1996 arbejdede HSU med revision af Køben-
havns Universitets fælles personalepolitik fra
1993. Der blev nedsat flere udvalg, som skulle ar-
bejde med de enkelte delelementer i personalepo-
litikken og fremlægge disse til godkendelse i HSU.
Elementer som blev færdigbehandlet i 1996 var
bl.a. tidsbegrænsede ansættelser, det sociale kapi-
tel, retningslinier vedrørende ansættelsessamtaler,
afskedsinterview, retningslinier for ansættelse af
TAP på prøve, sygefravær, herunder afskedigelses-
principper.

Arbejdet fortsættes, og der sigtes efter at færdig-
gøre en ny revideret personalepolitik for Køben-
havns Universitet i 1997, som vil blive trykt og ud-
sendt til tjenestestederne.

Arbejdsmiljø:
Herudover har HSU beskæftiget sig med arbejds-
miljøet på Københavns Universitet, herunder psy-
kisk arbejdsmiljø, arbejdsskadestatistik, arbejds-
pladsvurderinger (APV) og et sundhedsfremme-
projekt, som dog er udlagt til fakulteternes samar-
bejdsudvalg til videre behandling.

Universitetets langsigtede virksomhed og plan-
lægning:
I 1996 arbejdede Københavns Universitet på en
langtidsplan og man blev i HSU enige om, at ho-
vedsamarbejdsudvalgets bidrag skulle være udsen-
delsen af ovennævnte personalepolitik.

I Teknisk Administration har der pågået et ud-
viklingsprojekt i samarbejde med Mercuri Urval
omkring områdets driftsfunktioner. Arbejdet er
stadig ikke afsluttet, selv om væsentlige dele af om-
rådet i mellemtiden er decentraliseret til de enkel-
te fakulteter (se nedenfor).
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Universitetets økonomi:
Økonomien har i overensstemmelse med SU-cir-
kulæret været løbende drøftet i udvalget, der i
årets løb bl.a. har beskæftiget sig med det afslut-
tende regnskab for 1995 og løbende er blevet
holdt a jour med budget og regnskabssituation,
bl.a. gennem udsendelse af publikationen »Måne-
dens hovedtal«. Her gennemgås i skematisk form
bevillingsrammer, personalestatistik, årsværksfor-
brug og andet af interesse fra Økonomisk Admini-
stration.

Der blev i 1996 afholdt et budgetseminar om-
kring 1997 i samarbejde med Konsistorium. De

overskyggende temaer omkring økonomien i 1996
var de økonomiske problemer vedrørende drifts-
afdelingerne under Teknisk Administration. Den
18. december blev det på et konsistoriemøde ved-
taget at decentralisere driftsafdelingerne. HSU
har deltaget i drøftelserne omkring dette emne og
har kunnet konstatere at udlægningen ikke ville
betyde personalereduktioner. Desuden er Det na-
turvidenskabelige Fakultets økonomiske proble-
mer blevet drøftet og HSU har i den forbindelse
drøftet, hvad universitetet bør gøre, hvis et fakul-
tet må reducere personalet, mens andre fakulteter
ansætter nye medarbejdere.
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Bygninger og lokaler





Planlægning

Universitetets Fysiske Udvalg har i 1996 holdt 13
møder, hvor man har drøftet overordnede og spe-
cifikke forhold omkring planlægning, byggeri og
drift af universitetets bygninger.

Arbejdet med Helhedsplanen, der har til for-
mål at tilvejebringe en samlet fysisk plan for hele
universitetet, har i 1996 været koncentreret om at
få tilvejebragt dimensioneringskriterier i form af
afgrænsning af planlægningsenheder, persontal
og normtal.

Udviklingen af dette arbejdsgrundlag og de re-
sultater, der er fremkommet, har indgået i arbej-
det med frembringelsen af et konkurrencepro-
gram for afholdelse af 1. etape af en arkitektkon-
kurrence om nye bygninger for Det humanistiske
Fakultet på Amager. 2. etape af konkurrencen
gennemføres i 1997.

Arbejdet med tilvejebringelse af Helhedsplanen
vil fortsætte i 1997.

Udover de to nævnte store arbejdsopgaver, Hel-
hedsplanen og KUA-konkurrencen, er der i 1996
udarbejdet en række enkelt rapporter og notater
om særlige udbygningsbehov og planer herfor.
Blandt andet kan nævnes et fælles arbejde med
Hovedstadens Sygehusfællesskab, der beskriver
etablering af et Center for Folkesundhed på Kom-
munehospitalet. Hertil kommer en række forslag
til udbygning på det korte sigt i form af nye leje-
mål, primært som konsekvens af de gennemførte
og besluttede meroptag.

Byggesager

Rockefeller-komplekset blev efter en gennemgri-
bende renovering taget i brug i januar 1996 af
Astronomisk Afdeling, Geofysisk Afdeling og en-
kelte andre enheder under Niels Bohr Institutet
samt Dansk Rumforskningsinstitut.

I foråret 1996 kunne et ombygget og nyrenove-
ret Bispetorvet 1-3 indvies til brug for Det sam-
fundsvidenskabelige Fakultet, primært Økono-
misk Institut, til studenterfaciliteter, undervis-
ningslokaler, auditorier og kontorer.

I foråret 1996 kunne ligeledes den nyerhverve-
de ejendom Tagensvej 16, efter endt ombygning
tages i brug af Zoologisk Institut.

Fra foråret 1996 er der foregået en omfattende
ombygning og istandsættelse af Universitetsbiblio-
teket, Fiolstræde 1. Byggeperioden forventes at
vare indtil midten af 1997.

Finansudvalget godkendte den 31. januar 1996
et aktstykke på 11,5 mio. kr. til etablering af en
ekstra etage på blok E, H. C. Ørsted Instituttet.
Det ekstra areal skal bruges af Matematisk Institut
efter færdiggørelsen primo 1997.

Der er den 22. maj 1996 i Finansudvalget god-
kendt et aktstykke på 65 mio. kr. til hovedistand-
sættelser og ombygninger på Nørre Campus. Der
er brugt 8 mio. kr. heraf i 1996.

Ved Akt 340 godkendte Finansudvalget den 29.
maj 1996 dels at planlægningen af den nordlige
del af Ørestaden igangsættes og dels at der udskri-
ves en etapeopdelt konkurrence for en udbygning
af Det humanistiske Fakultet ved Københavns Uni-
versitet samt at der afholdes udgifter i forbindelse
med midlertidige rokader i det eksisterende KUA
på op til 8 mio. kr.

Der er overført 9 mio. kr. fra fakulteterne til en
fremrykket opfyldelse af myndighedskrav inden-
for lysarmaturer og sikkerhed vedr. elevatorer,
krævet af Arbejdstilsynet. Ledelsespuljen skal de
efterfølgende 3 år tilbagebetale beløbet til fakulte-
terne.

Lokaleudvidelser, meroptag

For at imødekomme behovet for lokaleudvidelser
som følge af meroptag, er følgende dispositioner
foretaget:
– Pr. 1. maj 1996 er der indgået et lejemål i Skin-

dergade 36 på ca. 850 m2 til brug for Det sam-
fundsvidenskabelige Fakultet

– Pr. 1. maj 1996 er der indgået et lejemål i St.
Kannikestræde 8 på ca. 300 m2 til brug for Det
juridiske Fakultet

Pr. 1. september 1996 er yderligere 4.600 m2 leje-
mål i Snorresgade 17-19 taget i brug, i forlængelse
af det lejemål, der blev indgået på 1. sal i 1995. Le-
jemålet udvides til resten af bygningen i 1997. For-
inden lejemålets ikrafttrædelse, er der blevet om-
bygget specielt med henblik på Det humanistiske
Fakultets anvendelse af arealerne.
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Informationsvirksomhed





Formidling af viden om forskningens resultater er
et af universitetets hovedformål. Forskningsfor-
midling varetages i første række af de enkelte for-
skere, men der er sideløbende interesse for en fæl-
les indsats omkring information om universitetet
som helhed 

I dette afsnit omtales nogle af de vigtigste ek-
sempler på universitetets forskelligartede formid-
lings- og informationsaktiviteter. Det skal pointe-
res, at der er tale om eksempler, der først og frem-
mest dækker institutionen Københavns Universi-
tets mere generelle informationsvirksomhed.

Oplysning om den forskning, der foregår på
universitetet, finder man i institutternes beretnin-
ger, hvor de igangværende aktiviteter beskrives, og
hvor den afsluttede forskning, som den kommer
til udtryk i videnskabelige publikationer, er regi-
streret. I begge tilfælde er der tilstræbt en så fuld-
stændig beskrivelse som muligt.

Aviser, meddelelsesblade o.lign. 

Universitetsavisen 
Universitetsavisen udkommer 20 gange årligt,
hver 14. dag bortset fra sommer- og vinterferien.
Avisen udkommer med 16-24 sider i et gennem-
snitligt oplag på 38.000 eksp.

Det er Universitetsavisens formål at bringe ny-
heder, reportager og debat om og for studerende
og ansatte på Københavns Universitet. 

Desuden bringer Universitetsavisen meddelel-
sesstof i form af stillingsopslag, gæsteforelæsnin-
ger etc. fra universitetets ledelse, fakulteterne og
institutterne. 

Universitetsavisen har en redaktion bestående
af en journalist og en ansvarshavende redaktør.
Redaktøren er ansvarlig ifølge presseloven og re-
digerer avisen efter de sædvanlige journalistiske
principper og ansvar. 

Universitetsavisen sendes med post til samtlige
studerende og ansatte. Derudover sendes avisen
til pressen, politikere, ministerier og udvalgte be-
slutningstagere på det uddannelses- og forsknings-
politiske område. 
Der kan abonneres på Universitetsavisen til en
pris af 65 kr. årligt. 

Redaktion og abonnement: 
Universitetsavisen 
Krystalgade 16 
1171 København K. 
Tlf.: 35 32 28 98 

Fakultetsaviser m.v. 
Det teologiske Fakultet udgav 2 numre af TEOL-

information. Hæftet indeholdt bl.a. artikler om
forskningsprojekter og -resultater, oversigter over
foredrag og øvrige aktiviteter ved fakultetet. Øn-
sker man at få tilsendt hæftet, sker det ved hen-
vendelse til Teologisk Fællesafdeling, Købmager-
gade 44-46, 1150 København K. 

Det juridiske Fakultet udsender »Jura«, Nyt fra
Det juridiske Fakultet. Bladet redigeres af journa-
list Lene Stærbo og dekan Steen Rønsholdt. Re-
daktionen træffes på følgende adresse: JURA, Det
juridiske Fakultet, St. Kannikestræde 11, postboks
2177, 1017 København K. 

Det humanistiske Fakultet udsender HUMA-
NIST, et internt meddelelses- og debatblad. Bladet
beskæftiger sig med nyheder om fakultetet, debat-
stof om generelle universitetspolitiske spørgsmål,
informationer til de studerende om studiestart,
tilvalg, semesterstart, nye uddannelsestilbud, gæ-
steforelæsninger m.v. Bladets redaktion træffes på
følgende adresse: HUMANIST, Njalsgade 80, 2300
København S. 

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet udsender
dels et »Nyhedsbrev«, dels »Avisen«. Begge dele
skrives og redigeres af journalist Marianne Schee-
le. Redaktionen træffes på følgende adresse:
Scheele Kommunikation, Esplanaden 34 G, 1263
København K.

Det naturvidenskabelige Fakultet udsender fa-
kultetsbladet »Hovedområdet«. Desuden udsen-
der fakultetet en gang om året et informations-
tidsskrift, »naturligvis«. Tidsskriftet behandlede i
1995 temaet natur og kultur. Redaktion for begge
publikationer er: Hovedområdet, Det naturviden-
skabelige Fakultet, Øster Voldgade 3, 1350 Køben-
havn K. 

Vejviser 
Universitetet udsender en Vejviser med navne og
adresser på institutter, centre, administrationskon-
torer o.lign. Vejviseren fordeles til samtlige ansatte
ved universitetet. Vejviseren redigeres af Studiead-
ministrationen, Fiolstræde 22, 1171 København K. 

Diverse publikationer 

Københavns Universitets Almanak, Skrive og
Rejsekalender 1997
I 312 år har universitetet forsynet kongeriget Dan-
mark med den årlige Almanak. Bortset fra univer-
sitetets lektionskatalog er der vist ingen periodisk
publikation i Danmark, der kan påberåbe sig en
tradition af tilsvarende længde. Bogen indeholder
foruden det astronomiske stof en række andre op-
lysninger så som: »Danske geografiske positio-
ner«, »Højvande«, »Zonetider«, »Vindstyrker og
vindhastigheder«, »Danske klima-værdier«, »Jord-
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magnetiske forhold i Danmark«, »Afmærkninger i
danske farvande«, »Alfabetisk flag- og morse-
tegn«, »Danmarks landskab«, »Markedsfortegnel-
sen«, »Det danske møntsystem«, »Møntsystemer i
fremmede lande«, »Mål og Vægt«, »Noteringska-
lender«. Hvert år bringes »Naturkalenderen«, der
beskriver naturen i Danmark, i 1997 skrev Lis
Ravnsted-Larsen om »Sydlollands kyst – fra ende
til anden«.

Af andre artikler kan nævnes »Nyere danske kli-
mamålinger« af Jørgen Brandt og Axel Walløe
Hansen«, »Jordmagnetiske forhold i Danmark
(med Færøerne og Grønland)« af H.A. Hansen,
revideret af E. Kring Lauridsen, »Udviklingen af
Danmarks Landskab« af Ole Humlum, »Da ver-
denskunsten kom til Maribo« af Hannemarie
Ragn Jensen, »Rankefødder: Krebsdyr i forklæd-
ning« af Henrik Glenner og Jens T. Høeg og
»Dansk jordbrugsforskning ved årtusindskiftet« af
Knud Nielsen.

Almanakken kan købes hos enhver boghandel.
»Nøgle til Almanakken«: Nøglen er en ledsager til
Almanakken. Den blev første gang udsendt i 1881.
Den fortæller historierne bag navnene på alle
årets dage, uger og måneder. Bogen kan bruges år
efter år, og kan ligeledes købes i boghandlen. 

Studie- og erhvervsvejledningen 
Studieadministrationen udarbejder informations-
materiale om studier og studieforhold ved Køben-
havns Universitet. Studiehåndbogen »Studier ved
Københavns Universitet 1996« udkom i efteråret.
Den beskriver alle fag ved Københavns Universitet
samt i kort form forskningen ved universitetet.
Blandt de publikationer, der kan fås ved henven-
delse til Studieadministrationen, kan nævnes: 
– Studier ved Københavns Universitet 1997.
– Information fra Studie- og Erhvervsvejlednin-

gen, Information om hvert af universitetets stu-
diefag. 

– Optagelse på Københavns Universitet, Informa-
tion om optagelsesregler og -procedure.

– Kollegieoversigt, Information om boliger for
studerende. 

– Nyuddannede. Regler og rettigheder for ba-
chelorer og kandidater. Informationspjece for
nyuddannede. 

Studie- og Erhvervsvejledningen 
Fiolstræde 22 
1171 København K
Tlf.: 33 14 15 36 
Åben mandag til fredag 10-15, torsdag 10-17.30. 

PUF – Københavns Universitets Publikati-
onsregister 

PUF blev oprettet i 1983, og har siden samlet op-
lysninger om de videnskabelige publikationer, der
har universitetets videnskabelige medarbejdere
som forfattere. Registeret omfatter egentlige pub-
likationer som monografier, bidrag til antologier,
lærebøger, leksika og andre samleværker samt
tidsskriftartikler. Endvidere omfatter registeret i
det omfang forfatteren ønsker det »grå« litteratur
som preprints, kompendier, abstracts o.lign. PUF
leverer de publikationslister, der i årbogen anføres
under de enkelte institutter. Endvidere overføres
PUF-registeret i sin helhed til den nationale dan-
ske forskningsdatabase, DANDOKbasen, hvor det
er offentligt tilgængeligt. For kalenderåret er der i
PUF registreret knap 5.000 titler. 

I 1995 vedtog universitetets ledelse at etablere
en database KUB (Københavns Universitets Beret-
ningsbase), der blandt andet skal indeholde oplys-
ninger om universitetets forsknings- og undervis-
ningsvirksomhed. Det er hensigten, at PUF-re-
gisteret i en fornyet udgave skal indgå i KUB-ba-
sen. Arbejdet med etableringen af KUB startede
lige før årsskiftet 1995-96. 

Oplysning om samt adgang til DANDOKbasen,
og hermed PUF, fås ved henvendelse til DAN-
DOKbasen, Risø Bibliotek, Postboks 49, 4000 Risø,
tlf.: +45 4677 4011; fax.: +45 4675 5627, e-mail:
dandokbas@risoe.dk 

Museer 

Københavns Universitet har sin faste udstillings-
virksomhed i form af 4 museer: Botanisk Museum,
Geologisk Museum, Medicinsk-Historisk Museum
og Zoologisk Museum, en Botanisk Have og et
Akvarium. Der er tale om forskningsbaserede mu-
seer. Det følgende vil primært fokusere på den for-
midlingsmæssige del af deres virksomhed. Den si-
deløbende forskningsvirksomhed er beskrevet i fa-
kultetsberetningerne. 

Botanisk Have 
I april blev der som led i fakultetets »Åben Uge«-
arrangement afholdt 12 botaniske særrundvisnin-
ger i haven, og fra juni blev havens areal inddraget
i udstillingen »TRILOGI – kunst, natur, viden-
skab«. Udstillingen blev arrangeret i samarbejde
med Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense,
og kunstnergruppen Tickon, Langeland. Arrange-
mentet i Botanisk Have omfattede værker af 6 in-
ternationalt kendte land-art kunstnere: Alfio Bon-
nano med »Floating Islands« i søen; Patrick Doug-
herty med en stærkt markeret skulptur, »Natural
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Selection, et stort, flettet tårn af pil; Chris Drury
med »Mind Wave«, et kuppelformet drivhus; Jan
Fabre med »Graven for den ukendte registrant«,
et værk bestående af en korsmark af mere end 80
blå kors med insekternes populære navne ind-
skåret; Mogens Otto Nielsen’s »Samtale med.....«,
bestående af 75 honningtragte til blomster, bier
og andre forbipasserende; og Herman de Vries
med »det låste paradis«, som bestod af mere og
mindre kendte rusplanter i et aflåst CLASSICA –
drivhus, der udelukkede dem, der ønskede mere
end blot at se. De fleste af installationerne blev ta-
get ned i slutningen af november, men »de flyden-
de øer« og piletårnet vil forblive i haven, indtil de
nedbrydes af vind og vejr. Ved udstillingens
åbning afholdtes en international konference, og
der blev senere udgivet en bog om udstillingen.

Havens udstillingsbygning var i 1996 rammen
om 4 særudstillinger. I februar-marts arrangerede
Peter Bak Rasmussen en fotoudstilling over emnet
»Botaniske profiler«. I maj stod Anne Vilsbøl, som
led i Kulturbyarrangementerne, for en udstilling
(»Paper Road«) af papirinstallationer i både pal-
mehuset og udstillingsbygningen. I oktober-no-
vember udstillede Ann Thor og Eva Lilja malerier
omkring temaet »Vækst og Forfald«, mens Victo-
ria Friis m.fl. sluttede af i december med bota-
niske tegninger og grafik i udstillingen »Vækster«.

Botanisk Museum og Centralbibliotek 

Udstillinger 
Botanisk Museum har i 1996 i vid udstrækning in-
tegreret formidlingsaktiviteterne med KU’s delta-
gelse i Kulturby 96. Aktiviteterne bestod af særud-
stillingen »Vilde planter i byen med særligt hen-
blik på Københavns eksotiske flora« og fem bota-
niske ekskursioner i København og omegn. Udstil-
lingen blev besøgt af 6.236 personer i løbet af 296
åbningstimer, 98 personer deltog i ekskursioner-
ne. Desuden forelæste 4 ansatte ved museet og
centralbiblioteket og afholdt rundvisninger i mu-
seets samlinger i forbindelse med Københavns
Universitets »Åben Uge«. Der var begrænset delta-
gertal i rundvisningerne, hvor i alt 84 deltog. Kul-
turbyarrangementerne blev koordineret af E. S.
Hansen.

Også uden for museets regi deltog såvel muse-
um som centralbibliotek: Centralbiblioteket har
været bidragyder til flere udstillinger: »Parker i
1700-tallet – en verden i harmoni«, arrangeret af
Gl. Holtegaard; »Skolen i Ribe – fortællinger
1145-1995«, arrangeret af Den Antikvariske Sam-
ling og Ribe Katedralskole, samt et lille bidrag til
universitetets egen udstilling om kunst og viden-
skab »Universitatis«. Fra museet leverede C. Bay
materiale om vegetationsforhold på Grønland til

DMU, Arktisk afdelings bidrag til Kulturby 96. I.
Friis og J. Andersen deltog i arbejdet med udstil-
ling af materiale fra museets Forsskålsamling (ind-
samlet i 1761-63 i Ægypten og Yemen) i forbindel-
se med Kulturby 96-udstillingen »Den Arabiske
Rejse« på Moesgaard Museum ved Aarhus. Des-
uden udlånte museet fra Forsskålsamlingen mate-
riale til udstillingen »København – Porten til Eu-
ropa«, arrangeret af Det Kongelige Bibliotek,
Rigsarkivet og Tøjhusmuseet, og til Københavns
Universitets egen udstilling »Universitas« Paul
Egedes Grønlandske bogherbarium fra 1739 og
akvareller af A. S. Ørsted fra hans rejse til Mellem-
amerika i 1845-48.

I samarbejde med de ansatte på Holsteinsborg
Museum har E. S. Hansen, Botanisk Museum, op-
bygget en vandreudstilling om Grønlands lavflora;
senere skal udstillingen vises i en række andre
grønlandske byer.

Geologisk Museum 
Geologisk Museums udstillinger har været holdt
åbent for publikum tirsdag til søndag kl. 13.00-
16.00.

Den 22. april åbnedes særudstillingen Vin og
Geologi som Geologisk Museums bidrag til Uni-
versitetets Kulturby 96 arrangementer. Udstillin-
gens blikfang er en model af en champagnegrotte
med vinreoler, pupitres og vintønder. Hovedvæg-
ten er i øvrigt lagt på distrikterne Champagne og
Bourgogne i Frankrig samt Mosel og Kaisterstuhl i
Tyskland. Der har været stor interesse for rundvis-
ningerne i udstillingen, og flere private firmaer og
vinklubber har afholdt vinsmagninger. Prins Hen-
rik, der som bekendt selv er aktiv vinavler, besøgte
udstillingen i juni.

Sidst på året gennemførtes første del af en 6-7
årig vedligeholdelses- og renoveringsplan for de
to mineralsale. En del af Ivigtut udstillingen blev
nedlagt, hvilket muliggjorde tilbageførslen af »sar-
kofag« VII til sin oprindelige plads i sal II. En ny-
opstilling af Ivigtut udstillingen i de tilbageværen-
de 3 vægmontrer forventes gennemført i første
halvdel af 1997.

En lille udstilling om det nye mineral fra Grøn-
land, kentbrooksit, blev opsat i december. Kent-
brooksit er opkaldt efter C. K. Brooks, Geologisk
Institut, og både det nye mineral og dets navn blev
godkendt af IMA i 1996. 

En montre i invertebratsalen er blevet indrettet
til at vise fund, der er blevet godkendt som dane-
kræ. Den første udstilling har omfattet to store
blokke af skrivekridt med fossile søpindsvin, hvor
piggene er bevaret (begge af slægten Phymosoma).
Blokkene stammer fra Stevns Klint. Efter planen
skal udstillingerne i montren udskiftes mindst to
gange om året.

Museer 869



En plancheudstilling om danekræ, fremstillet i
vinteren 1995/96 i samarbejde med Statens Muse-
umsnævn, er i årets løb blevet vist på Stevns Muse-
um, Naturhistorisk Museum i Århus, Fur Museum,
Molermuseet på Mors, Midtsønderjyllands Muse-
um i Gram samt på stenmesser i Odense og Ran-
ders.

Inden for museets program vedrørende en for-
nyelse af de permanente udstillinger er en ny ud-
stilling om Danmarks undergrund højest priorite-
ret. I efteråret er den hidtidige udstilling om Dan-
marks Geologi blevet taget ned og rummet sat i
stand. Nye montrer er bestilt og vil blive installeret
i foråret 1997. Udstillingen forventes færdiggjort i
løbet af 1-2 år.

I skolernes efterårsferie havde udstillingerne
åbent kl. 10 til 16. Arrangementet indledtes for 4.
år med »Kulturnatten« fredag d. 15. oktober, hvor
de deltagende museer og institutioner, herunder
Geologisk Museum, havde åbent for publikum kl.
18-24. 2.146 personer besøgte Geologisk Museum
denne aften, hvor medarbejdere og specialestude-
rende holdt korte foredrag om geologi i tilknyt-
ning til udstillingerne. Geologisk Museum arran-
gerede desuden »naturvidenskabelig markeds-
plads« i rotunden, Østervold 10. Besøgstallet var
her 875. I efterårsferien havde museet i øvrigt be-
søg af ravsliber Franz Kristensen fra Skagen og tre
stenslibere fra Københavns Amatørgeologiske For-
ening.

Museets samlede besøgstal inden for den almin-
delige åbningstid, efterårsferien inklusive, var
31.753.

Rundvisninger: Skoler og andre grupper er ble-
vet rundvist i museets udstillinger uden for den al-
mindelige åbningstid, i alt 5.745 personer. Rund-
visningerne, som for en stor dels vedkommende
også omfatter undervisning i museets skolestue,
har emner som: »Jordens opbygning«, »Jordskælv
og Vulkaner«, »Kontinentaldrift«, »Saltet i Dan-
marks undergrund«, »Grønlands Geologi«, »Lys
og Mineraler« og »Menneskets oprindelse«.

Populære foredrag: Der blev i 1996 afholdt 10
foredrag for museets publikum. Det fælles tema
var i foråret: Geologer i det fremmede, og i efter-
året: Vin og geologi. Desuden har museet arran-
geret rundvisninger i udstillingerne, minikurser
(bestemmelse af mineraler i tyndslib) m.m. Det
samlede antal deltagere var 826.

Endelig skal det nævnes, at museets medarbej-
dere har besvaret flere hundrede henvendelser om
bestemmelse af bjergarter, mineraler og fossiler.

Zoologisk Museum 
Museets udstillinger havde i 1996 131.348 be-
søgende. 29.845 skoleelever benyttede Skoletjene-
stens undervisningstilbud.

De permanente udstillinger. Den primære del
af Zoologisk Museums formidling sker, som natur-
ligt er, ved hjælp af udstillingerne. Store dele af de
permanente udstillinger er nu 25 år gamle. En
museumsudstilling må imidlertid ikke være sta-
tisk, idet vor viden øges og samfundets behov for
formidling af denne viden ændres. Tolkningen af
museets materiale skal afspejler disse ændringer,
og derfor foregår der i disse år en løbende reno-
vering og opdatering af udstillingerne.

Museets kustoder er som biologistuderende i
stand til at uddybe emnerne i udstillingerne for
publikum, dels fra informationsskranken, hvor
især børnene flokkes, og nu også ved demonstra-
tioner og småforedrag på udstillingsarealet i week-
ends.

Særudstillinger. I begyndelsen af april 1996
nedtoges særudstillingen «Dyr og skeletter«, som
derpå blev vist på Naturhistorisk Museum i Århus.
3. September åbnedes museets bidrag til Universi-
tetets Kulturby-96 aktiviteter, særudstillingen «Fa-
beldyr«, som behandler fabeldyrene i den nord-
vesteuropæiske forestillingsverden fra kristen-
dommens indførelse til vore dage og belyser deri-
gennem udviklingen i de biologiske videnskaber.
Af mindre udstillinger vistes sommeren over «Den
danske Ingolf-ekspedition 1895 og 1896«; i okto-
ber og november vistes i samarbejde med Taiwans
repræsentation i Danmark en fotoudstilling om
dyreliv og naturforvaltning i Taiwan, og december
bød som sædvanlig på julespøgen «Nissens Natur-
historie«.

Forhalsudstillinger. Miniudstillingerne i forhal-
len fortæller om forskellige sider af arbejdet på
museet. Et Ph.D. projekt affødte «Alle tiders
skarv« om skarvbestanden i Danmark gennem ti-
derne, og den utilsigtede fangst af syv grindehva-
ler ud for Skagen gav anledning til «Grindehvalen
– en nordatlantisk gæst i danske farvande«. Begge
disse udstillinger vistes efterfølgende på en række
provinsmuseer. Endelig reklameredes for museets
populære tidsskrift «Dyr i Natur og Museum« med
udstillingen «Dyrene i Dyr«.

Andre publikumsaktiviteter. I samarbejde med
Københavns Kommunes Parkafdeling afholdt an-
satte på museet den årlige Mosedag I Utterslev
Mose, hvor emnet er dyrelivet i mosen og museets
arbejde med bl.a. fiskebestanden og populationen
af grågæs. På plancher og gennem demonstratio-
ner får det meget store antal besøgende en første-
håndsoplysning om dette enestående naturområ-
de inde i byen. I lighed med sidste år deltog muse-
et også i 1996 i Wonderful Copenhagens kultur-
natsarrangement d. 11. Oktober, hvor vort emne
var fabeldyr.

Skriftlig formidling. Museet udgiver hvert år to
numre på hver 32 sider af det populærvidenskabe-
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lige tidsskrift «Dyr i Natur og Museum«, vor muse-
ets forskere og teknikere fortæller aktuelt nyt fra
deres arbejde med dyrelivet rundt om i verden på
ekspeditioner og med udnyttelsen af de rige vi-
denskabelige samlinger. Også i andre publikatio-
ner har museets stab i årets løb bidraget med ar-
tikler, fx i «Naturens Verden«, «Samvirke«, «Ud at
Se«, «Mellembys« mm.

Henvendelser fra offentligheden. Museet får
årligt et meget stort antal personlige, skriftlige og
telefoniske henvendelser. En stor del vedrører
fund af ringmærkede fugle, hvor finderen får til-
sendt alle de oplysninger man har om den pågæl-
dende fugl. Andre henvendelser er almene
spørgsmål om dyr. Mange af disse kan besvares af
personalet I udstillingernes information, resten
kanaliseres til specialister på museets afdelinger. 

Andre formidlingsaktiviteter 

Universitetsradioen 
Universitetsradioen har siden 1987 sendt i hele
det storkøbenhavnske område med brugere af Kø-
benhavns Universitet som primær målgruppe, det
vil sige, både studerende, lærere og teknisk admi-
nistrativt personale. Universitetsradioen drives på
frivillig basis af studerende fra alle fakulteter på
Københavns Universitet. Universitetsradioen sig-
ter mod dagsaktuel formidling af nyheder med til-
knytning til både Københavns Universitet, andre
højere læreanstalter samt uddannelsesverdenen
generelt. Universitetsradioens mål er især at være
tværfaglig, ligesom radioen er upolitisk og non-
kommerciel. 

Universitetsradioen støttes ikke driftsmæssigt af
Københavns Universitet, men tilknytningen til
universitetet er med tiden blevet styrket kraftigt,
hvilket skyldes en stor opbakning fra hele universi-
tetet. 

Universitetsradioens udsendelser strækker sig
emnemæssigt fra dag-til-dag service for brugerne
af universitetet til mere dybdeborende debat-,
tema- og reportageprogrammer, bl.a. med vægten
lagt på emner inden for uddannelse og forskning.
Universitetsradioen ønsker med sit virke også at
give interesserede universitetsbrugere mulighed
for at prøve at formidle viden tværfagligt til gavn
for alle på universitetet. 

Siden foråret 1992 har Universitetsradioen delt
sendefrekvens med lokalradioer fra DTU, og har
derved skabt grundlag for en decideret uddannel-
sesfrekvens, hvor alle grene af uddannelsesverde-
nen kan blive dækket. 

Universitetsradioen sender på 95,5 MHz/95,2
på hybrid: Mandag til fredag fra kl. 8.30 til 11.30
og 18.30 til 1930. 

Redaktionen træffes på adressen:
Universitetsradioen 
Krystalgade 14-16 
1172 København K 

Videnskabsbutikkerne på Københavns
Universitet 

Der er p.t. etableret to Videnskabsbutikker på Kø-
benhavns Universitet, én ved Det naturvidenska-
belige Fakultet og én ved Det samfundsvidenska-
belige og Det juridiske Fakultet. 

Videnskabsbutikkernes opgave er at åbne uni-
versitetets døre for folk med behov for viden og
samtidig tilbyde de studerende mulighed for at
beskæftige sig med samfundsrelevante problem-
stillinger. Dette gøres ved at formidle projektkon-
takter mellem universitetets studerende og fore-
ninger, organisationer, institutioner m.m. Samti-
dig er det Videnskabsbutikkernes mål at projekt-
stillerens forslag til emneområde kan indgå i den
almindelige forskning og undervisning på univer-
sitetet. Det er et krav at projekterne skal være af al-
men interesse, at projektet er ikke-kommercielt
samt at projektets resultater stilles til offentlighe-
dens rådighed. 

Ved hver semesterstart udsender hver Viden-
skabsbutik et »Projektkatalog«, hvori alle de ind-
komne projekter samles. Der informeres om nye
projekter gennem opslag, artikler i universitets- og
institutblade og gennem informationsmøder.
Endvidere er udarbejdet en folder på engelsk om
Videnskabsbutikkerne på Københavns Universi-
tet. Folderen uddeles gennem Det internationale
Kontor til alle udenlandske gæstestuderende. 

Adresser:
Videnskabsbutikken, 
Det naturvidenskabelige Fakultet 
Københavns Universitet 
Jagtvej 155D. 1. sal. 
2200 København N. 
Tlf.:35320090 ( Fax.: 35320093) 
E-post vb-ku@inet.uni-c.dk 

Videnskabsbutikken 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet og Det juri-
diske Fakultet. 
St. Kannikestræde 13, st. th. 
1169 København K. 
Tlf.: 35323099 Fax.: 35323532 
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Deltagelse i Kulturby 96 

Evaluering af Københavns Universitets kultur-
byarrangementer

Forberedelserne:
I anledningen af, at København skulle være Euro-
pas Kulturhovedstad i 1996, valgte Københavns
Universitet at deltage aktivt i året med arrange-
menter – såvel egne som samarbejdsprojekter.
Derfor indgik Københavns Universitet ved Rektor
Ove Nathan og dekan Henrik Jeppesen en aftale
med Kulturbysekretariatet.

Københavns Universitets kulturbyarrangemen-
ter har således været under forberedelse siden be-
gyndelsen af 1993, hvor en kulturbygruppe med 1-
3 repræsentanter fra hvert fakultet blev nedsat
med Prorektor John Strange som formand. Dekan
Henrik Jeppesen overtog denne post 1. januar
1994. Gruppen vedtog i september 1993 en mål-
sætning for Københavns Universitets deltagelse i
Kulturbyåret (se bilag).

Et sekretariat bestående af Edwin Starup-Jensen
som studentermedhjælp blev oprettet i efteråret
1993 og er i 2 perioder i 1996 blevet udvidet med
yderligere 3-4 studentermedhjælpere.

I 1993 blev en kontaktgruppe med 1 repræsen-
tant fra hver af de 11 højere læreanstalter i hoved-
stadsområdet nedsat til at forberede Kulturuniver-
sitet 96. Et sekretariat bestående af fuldmægtig
Niels Jespersen blev oprettet 1. september 1993 og
blev siden udvidet med 3 studentermedhjælpere,
1 praktikant, 1 korrespondent og 1 frivillig, og er
nu afviklet.

Et informationsmøde for institutterne blev af-
holdt i efteråret 1993, og siden har institutterne
været bistået af sekretariatet.

Forberedelserne er således begyndt i god tid,
hvilket har bevirket, at der har været god tid til at
udvikle nye ideer og forsøge at få dem ført ud i li-
vet.

Københavns Universitet valgte fra starten at sat-
se bredt og få så mange institutter med som mu-
ligt samt at arrangere dele af programmet i samar-
bejde med andre uddannelses- og kulturinstitutio-
ner i hovedstaden.

Kulturbyåret var en kærkommen lejlighed til at
markere Københavns Universitet indadtil såvel
som udadtil. Således kunne Universitetet sætte va-
rige spor i hovedstaden i 1996 og samtidig benytte
året som en god anledning til at styrke kontakten
og samarbejdet internt på Københavns Universi-
tet.

Arrangementerne skulle vise Københavns Uni-
versitets undervisnings- og forskningsaktivitet på
en ny og spændende måde, som kunne få en posi-

tiv åbning af universitetet over for den køben-
havnske befolkning i selve Kulturbyåret og for-
håbentlig i mange år derefter.

Samarbejdet med Kulturby 96:
København var den sidste by i den foreløbige ræk-
ke af 12 europæiske kulturbyer men den første,
hvor højere læreanstalter deltog aktivt. Kulturby-
en havde således en programlinje kaldet »den
tænkende by«.

Samtlige arrangementer, som opnåede optagel-
se i kulturbyens program (mange blev afvist – og
ikke kun af økonomiske grunde) har været udsat
for forkert, sparsom og/eller slet ingen omtale i
kulturbyens mange informationskanaler (sæson-
programmer, månedsprogrammer, database, In-
ternet, maylandkalender, statusprogrammer, pres-
semeddelelser, etc.).

Dette til trods for en vedvarende orientering fra
Københavns Universitets side, herunder overhol-
delse af Kulturby 96’s deadlines og rettelser i de af
Kulturby 96 tilsendte udskrifter (indeholdende ar-
rangementbeskrivelser) samt en meget tidlig kon-
takt (efteråret 1993) til kontorchef Steen Cold.

Samarbejdet må siges at have været yderst ringe
på trods af Københavns Universitets gentagne for-
søg på at rette op på forholdet.

PR: 
Universitetet trykte og distribuerede sit eget kata-
log (i en dansk og en engelsk version) med beskri-
velse af arrangementerne i Kulturbyåret samt et
mindre katalog med arrangementerne i ÅBEN
UGE. Begge kataloger er blevet vel modtaget de
mange steder, hvortil de er sendt. Det er ca. 5000
forskellige foreninger, organisationer, fagfor-
bund, græsrodsorganisationer, offentlige institu-
tioner/kontorer, turistkontorer, videregående ud-
dannelsesinstitutioner, gymnasier og folkebiblio-
teker i hovedstadsområdet, enkeltpersoner, med-
borgerhuse og kultursteder i København, posthu-
se i København og på Frederiksberg, Kulturby 96’s
informationscenter på Københavns Rådhusplads,
m.v.

Desuden var beskrivelserne fra katalogerne lagt
ud på Københavns Universitets homepage på In-
ternettet.

For særligt at markere ÅBEN UGE blev der end-
videre produceret GO-CARD’s (som både blev ud-
delt på caféer m.v. og på Københavns Universitets
egne kantiner og museer), plakater samt særlige
brevkort vedrørende festforelæsningerne.

Universitetet har afholdt 2 pressemøder og haft
kontakt med adskillige journalister, hvilket har re-
sulteret i en række artikler om arrangementerne –
såvel før, under som efter.

Arrangementerne har således været omtalt i
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bl.a. Universitetsavisen, KU’reren, Københavns
Universitets Årbog, Hovedområdet, Humanist,
Jura, Naturligvis, Universitetsradioen, Folkeuni-
versitetets katalog, Studenterbladet, Kulturbyens
Venners medlemsblad, TV2 Lorry, DR P1, Station
København, en række dagblade (bl.a. Politiken,
Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad, Jyl-
landsposten og Information) og diverse fagblade.
Endelig blev der indrykket en annonce for ÅBEN
UGE i fire store dagblade.

En vigtig informationskanal var også Køben-
havns Universitets telefonomstillinger, som fik til-
sendt ugentlige oversigter med tid & sted for samt-
lige arrangementer. Disse oversigter var primært
rettet mod dagbladenes fredagstillæg (»I byen«
m.fl.), som dog ikke gjorde brug af dem i nævne-
værdig grad.

Samarbejdet med andre i forbindelse med PR-
arbejdet har generelt været godt. Således kan næv-
nes:
* Layouter: Godt og særdeles tolerant.
* Trykkeri: Godt, men de lovede leveringsdatoer

blev overskredet med op til 1 uge.
* Oversættelsescenter: Godt, men de har til tider

en anden holdning til, hvad der er »korrekt en-
gelsk«, end de institutter, som selv har formule-
ret teksten.

* HCØ: Godt og særdeles tolerante – især betjent-
stuen og inspektørkontoret, som hjalp med at
skaffe plads til de mange kataloger under pak-
ningen og med mange praktiske ting i den peri-
ode.

* Kantinerne: Godt.
* GO-CARD aps: Godt men lidt træge; de skal

rykkes for at levere som aftalt.
* Folkeuniversitetet: Godt.
* Pressen: Enkelte godt, men de fleste læser ikke

pressemeddelelser, hvorfor opringninger til
journalister var nødvendigt for, at der skete no-
get.

* Institutterne/arrangørerne: Fint. De fleste var
glade for sekretariatets hjælp, selvom de sagtens
kunne klare det hele selv. Til gengæld var det
svært for alle at overholde de korte frister for
godkendelse af korrekturtekst til katalogerne.

Det er endvidere uklart, hvor meget pressen har
fået oplyst om arrangementerne via Kulturby 96.
Det kan i hvert fald konstateres, at den presse-
meddelelse fra Kulturby 96, som bl.a. indeholdt
en kort generel beskrivelse af ÅBEN UGE, hen-
viste til et forkert telefonnummer (tilhørende en
privatperson uden tilknytning til Universitetet)
for yderligere oplysninger.

Det kan derfor konkluderes, at hvis der skal
gøres opmærksom på arrangementer af denne
type, må man gøre det selv.

Arrangementerne:
Københavns Universitet deltog i året med over
200 særlige arrangementer, som var rettet til et
bredt publikum. På en del institutter havde man
gode erfaringer med for første gang at anvende
denne form for formidling.

»ÅBEN UGE på Københavns Universitet« var et
af de største arrangementer og var også en af pub-
likumssuccesserne. ÅBEN UGE bestod af over 100
delarrangementer på en lang række af Universite-
tets institutter, samtlige 6 fakulteter og de 4 muse-
er og 1 have, som hører til Københavns Universi-
tet. Arrangementerne spændte vidt: Fra foredrag
og udstillinger til teater og gadeshow. Beskrivelse
fremgår af det lille katalog.

Det kan konstateres, at det var en god idé at
koncentrere en del arrangementer i én uge, idet
det fik bl.a. flere institutter til at deltage.

»Kulturuniversitet 96« var det andet store ar-
rangement, der med deltagelse af 11 læreanstal-
ter, 19 nøglelærere, 491 studerende fra hele ver-
den samt en hær af frivillige har været en stor suc-
ces for alle deltagende. Sekretariatet bestod ud-
over Niels Jespersen af studentermedhjælperne
Anne Roepstorff, Anders Holbech Jespersen og
Camilla Munch, korrespondent Benedicte Bro-
holm, praktikant Mariene Ferguson og frivillig
Jean Tissot. Se endvidere særlig evalueringsrap-
port og Papers herfra (kan rekvireres på tlf. 35 32
28 85). Det overvejes for øjeblikket, hvordan Kul-
turuniversitetet kan fortsætte i årene fremover i
en eller anden form. Et forslag, som overvejes, er
evt. at lave et lignende arrangement i år 2000.

»UNIVERSITAS« var det 3. arrangement, som
Københavns Universitet samlet har arrangeret.
Denne kunstudstilling viste en lille del af den
kunst, Københavns Universitet er i besiddelse af.
Udstillingen blev meget vel besøgt – ca. 12.000 så
udstillingen.

»University of Copenhagen: Centre of Excellen-
ce« var årets 4. store arrangement: En internatio-
nal konference, der skulle vise eliteforskningen på
Københavns Universitet samt samspillet med er-
hvervslivet.

Konferencen blev arrangeret af Lisbeth Færch
som studentermedhjælp på fuld tid. Yderligere 2
studentermedhjælpere (Lena Karoliussen og Hel-
le Jacobsen) stod for forberedelserne, og yderlige-
re 2 studentermedhjælpere (Jørn Bech og Marie-
ne Ferguson) hjalp med det praktiske under selve
konferencen.

Erfaringerne fra denne konference kan sam-
menfattes til følgende:
1) En sådan konference bør forberedes bedre

end tilfældet var (såvel indholdsmæssigt som
organisatorisk), idet 3 måneder i sommerferi-
en reelt er for kort tid.
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2) En så stor konference skal ikke lægges i sep-
tember, idet der er meget travlt i alle lokaler
på grund af semesterstart, og samtidig kom-
mer alt forarbejdet til at ligge i folks sommer-
ferie (hvilket gør det meget vanskeligt at få fat
i dem).

3) Der bør sikres klare kompetenceforhold fra
starten: Hvem er ansvarlig for hvilke dele af
konferencen, og hvem er ikke (sidstnævnte
bør ikke have indflydelse/indsigelsesret/
m.v.).

4) Reprocentret er yderst fleksible og effektive.
5) Festsalen i Hovedbygningen egner sig IKKE til

foredrag af længere varighed. Den kan kun
anbefales til middage/frokoster eller kortere
foredrag (max. 11/2-2 timer), idet:
– Adgangsforholdene er dårlige især p.g.a. al-

mindelig undervisning i bygning, hvorfor
der ingen ro er ved udgangsdøren,

– akustikken er meget dårlig, lysforholdene er
dårlig regulerbare og der er ingen mørke-
lægning,

– de eksisterende mikrofoner er dårlige og
meget upålidelige,

– der findes kun et 3 x 3m lærred og white-
board (og vistnok en overheadprojektor) –
det betyder, at diasapparat, projektor, PC,
pult, pegepind, storskærm, borde/stole/po-
die, skriveredskaber, transparenter m.m.
skal lejes/købes (og det som regel dyrt, hvis
lysstyrken skal være høj),

– ventilationen er dårlig (ikke eksisterende).
6) Firmaet »Casper Thorsøe Video Production«

er meget tunge at danse med bl.a. på grund af
uklar opfattelse af, hvem aftalen var indgået
med, samt at de stiller urimelige krav i sidste
øjeblik, bl.a.:
– Forudbetaling af hele regningen,
– krav til tekniske faciliteter på trods af, at de

(på forlangende) eksplicit har udtrykt ikke
at have brug for det så tidligt som 14 dage
før,

– den endelige regning bliver en del højere
end aftalt, idet adskillige ting bliver skrevet
på.

7) Med hensyn til AV-udstyr skal man være op-
mærksom på følgende:
– Alt udstyr bør tjekkes 2 dage før (især data-

link giver problemer),
– på forhånd skal følgende cleares med såvel

ordstyrere, oplægsholdere, betjentene samt
AV-firmaet/firmaerne: Hvor udstyret skal stå
i salen, og hvor mange mikrofoner der skal
bruges og hvor de skal bruges – er der f.eks.
brug for talerstolen? (de trådløse mikrofo-
ner i salen er elendige!).

8) Deltagerantallet lå på mellem 45 og 105 (gen-
nemsnitlig 65) på de enkelte sessioner. I pa-
neldiskussionen deltog dog kun ca. 10, hvilket
muligvis skyldes, at den lå sent fredag efter-
middag. Det samlede deltagerantal skønnes at
ligge på ca. 250-300 personer. Det er muligt, at
konferencen ville have haft et højere deltager-
tal, hvis den havde været koncentreret på
f.eks. 1 dag.

9) Proceedings produceres mest hensigtsmæs-
sigt, hvis oplægsholderne bliver orienteret
herom samtidig med, at de spørges om de vil
deltage, og bliver bedt om at aflevere manus i
så god tid inden konferencen, at det evt. kan
uddeles på selve konferencen.

10) Der bør være 5-6 studentermedhjælpere tilste-
de under konferencen til brug for følgende
opgaver: Overblik, indskrivningsbord, betje-
ning af AV-udstyr (mindst 2, idet den ene skal
kunne gå rundt med en trådløs mikrofon
iblandt tilhørerne), løbende oprydning, hent-
ning af kaffe, kontakt til betjente m.fl. samt
servicering af deltagere, ordstyrere og oplægs-
holdere (med hensyn til AV-udstyr og evt. ind-
kvartering, transport, refusion, m.v.).

Herudover stod institutterne for en lang række
forskellige arrangementer, som fremgår af det sto-
re katalog. Flertallet af Københavns Universitets
ca. 70 institutter deltog med et eller flere arrange-
menter.

Besøgstal m.m.:
Af 119 udsendte tilbagemeldingsskemaer til insti-
tutterne er 79 skemaer udfyldt og modtaget retur.
I sagens natur var der forskellige forventninger til
besøgstallet ved de enkelte arrangementer, herun-
der var der forskelligt maksimum-deltagerantal alt
efter det pågældende lokales størrelse. Besøgstal-
let ved de enkelte arrangementer har været meget
spredt. De største publikumssuccesser har været:
Vin og Geologi-udstilling på Geologisk Museum
(ca. 55.000 besøgende), Fabeldyr-udstilling på
Zoologisk Museum (54.000 besøgende), Kierke-
gaard-udstilling i Rundetårn (33.000 besøgende),
Kunstudstilling i Festsalen (over 12.000 besøgen-
de), Vilde planter-udstilling på Botanisk Museum
(5.650 besøgende), Syg og Rask-udstilling på Me-
dicinsk-Historisk Museum (5.400 besøgende),
Carsten Niebuhr Instituttets arkæologiudstilling i
Museumshuset (1.200 besøgende) og Kierke-
gaard-forestilling i KafCaféen (1.200 besøgende).
De øvrige arrangementer lå på mellem 8 og 400
besøgende – med et gennemsnit på ca. 63. Det to-
tale registrerede besøgstal er således 175.264.

Til især rundvisninger måtte mange på grund af
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begrænset deltagerantal gå forgæves, hvorfor flere
har spurgt efter en gentagelse af arrangementer-
ne.

I følge institutternes/arrangørernes egne tilba-
gemeldinger levede næsten alle besøgstal op til
forventningerne eller oversteg dem. Under alle
omstændigheder mener næsten alle arrangører,
at arrangementerne var ulejligheden værd.

For kun 4 ud af 72 arrangører levede arrange-
mentet samlet set ikke op til forventningerne,
mens 52 havde det indtryk, at arrangementet/ar-
rangementerne var vellykket.

En del melder om positive indtryk fra deltager-
ne og glæde over at se mange fremmede ansigter
(som viser, at vores PR-arbejde har båret frugt),
som visse steder deltog aktivt i debatten, hvilket
dokumenterer, at der er interesse og behov for
denne formidling. Også efter arrangementerne
modtog flere arrangører positive tilbagemeldin-
ger fra deltagere.

Følgende kritiske kommentarer er modtaget fra
institutterne:
* Det var svært at trække folk til, hvis arrange-

mentet er placeret decentralt (KUA) fremfor
centralt (Frue Plads).

* Det er svært for Københavns Universitet at stille
ordentlige lokaler til rådighed.

* Det centrale PR-arbejde var for dårligt, og der
var ikke annonceret i dagspressen forud for alle
arrangementer.
Der er dog uenighed om de to sidste udsagn.

* Endelig kunne det have været mere klart, at det
centrale pressearbejde ikke var en garanti for, at
pressen omtalte de enkelte arrangementer –
hvorfor institutterne nok burde have været
mere direkte opfordret til også selv at kontakte
pressen.

Der er blandt andet forslag om, at ÅBEN UGE-fo-
redragene kan bruges som en meget mere infor-
mativ og spændende skabelon til ÅBENT HUS-
dag for gymnasieelever (som normalt afholdes i
november).

På baggrund af ÅBEN UGE deltog Københavns
Universitet også i Kulturnatten den 11. oktober
1996 med arrangementer på 4 institutter/museer.
Festsalen og Alexandersalen er flotte, velegnede
steder til afholdelse af fremtidige kulturnætter.

I denne forbindelse kunne det overvejes, om
man bør have en kulturbygruppe, som kunne
konsulteres, når der er brug for det.

Endvidere er der konkrete planer om at »gen-
opføre« 14 af forelæsningerne til 14 udsendelser
på DR-TV.

Økonomi:
Årets aktiviteter har kun været mulige på grund af

økonomisk støtte fra Rektors ledelsespulje (2 mio.
kr.), Sonningfonden (700.000 kr.), Kulturby 96-
fonden (67.500 kr.) og Københavns Universitets
Almene Fond (40.000 kr.). En stor tak herfor skal
lyde til dem alle.

Hertil kommer en række fonde (som institut-
terne selv har søgt), samarbejdsparter, fakulteter-
nes og institutternes egne midler, samt den gra-
tis/frivillige arbejdskraft, der ude på de enkelte in-
stitutter var afgørende for, at der overhovedet var
arrangementer.

Således har en del institutter selv finansieret en
stor del af arrangementerne – udover den tid og
de kræfter, det også kostede – hvorfor det samlede
beløb, Københavns Universitet har brugt på Kul-
turbyåret, er langt større.

Samlet vurdering: 
Samlet set har der været stor tilfredshed med ar-
rangementerne fra såvel arrangørside som delta-
gerside. Københavns Universitet har derfor nået
sit mål med at komme ud til en bred offentlighed
og har samtidig vakt interessen hos såvel borgere
som Universitetets egne ansatte for nogle af de ak-
tiviteter, som Københavns Universitet til hverdag
står for.

Årets aktiviteter har sammen med de udgivne
kataloger synliggjort Københavns Universitet og
har bl.a. affødt henvendelser fra grafik-, informati-
ons- og andre studerende.

En vurdering af, hvorvidt målsætningen fra
1993 er opfyldt (større synlighed m.v.), må derfor
være, at det er tilfældet.

Såfremt Universitetet vil gentage et arrange-
ment som dette, kan det ikke anbefales, at det sker
i samarbejde med en så passiv samarbejdspart,
som Kulturby 96 har været i dette tilfælde.

Under alle omstændigheder har det kunnet
konstateres, at behovet for Københavns Universi-
tets arrangementer er tilstede.

Fremtiden:
ÅBEN UGE kan måske godt bruges som model for
en evt. tilbagevendende begivenhed (f.eks. hvert
andet år). I givet fald er april nok det bedste tids-
punkt, idet:
* Udendørs aktiviteter er mulige,
* det er kort tid inden gymnasie-/HF-eleverne

skal vælge uddannelse, og
* der er ikke travlhed med eksamen/sommerfe-

rie/semesterstart.
Et bud på en realistisk gennemførelse af en

ÅBEN UGE i årene fremover vil være at arrangere
en ÅBEN UGE hvert andet år begyndende med en
»mini-uge« i 1998 (forberedelserne sættes i gang
omkring september 1997) og en stor uge i år
2000. Mange byer vil nok markere år 2000 som
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kulturbyer, så universitetspolitisk kan vi være 3 år
før tid ved at markere os med arrangementer i år
2000.

I givet fald vil fakulteterne blive bedt om at ud-
pege repræsentanter til en ny »kulturby«-gruppe.

Desuden kunne sekretariatet konstatere en me-
get stor efterspørgsel på en eller anden form for
samlet publikation over samtlige Københavns Uni-
versitets arrangementer (også ikke-kulturby-arran-
gementer). En sådan kunne – uden de helt store
udgifter – laves ved:

* Samme model som Kulturbykataloget,
* annoncering i Universitetsavisen,
* Internet-web.
* En kombination heraf:

Et katalog og/eller Internet-web vil dog kræve en
eller anden form for koordinering/indskriv-
ning/videredistribution.

Henrik Jeppesen, Dekan, 
hovedkoordinator Edwin Starup-Jensen, fuldmægtig
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Hovedadresser:

Københavns Universitet
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 2628

Københavns Universitet
Det teologiske Fakultet
Købmagergade 44-46, st.
1150 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 3600

Københavns Universitet
Det juridiske Fakultet
St. Kannikestræde 11
Postboks 2177
1017 København K
Telefon: 3532 2222
Telefax: 3532 3586

Københavns Universitet
Det samfundsvidenskabelige Fakultet
St. Kannikestræde 13
Postboks 2177
1017 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 3532

Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Telefon: 3532 7970
Telefax: 3532 7070

Københavns Universitet
Det humanistiske Fakultet
KUA – Københavns Universitet Amager
Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8811
Telefax: 3532 8052

Københavns Universitet
Det naturvidenskabelige Fakultet
Øster Voldgade 3
1350 København K
Telefon: 3532 4200
Telefax: 3532 4240

Københavns Universitet
Åbent Universitet
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8811

Universitetets ledelse og fælles administra-
tion

Københavns Universitet
Rektor
Frue Plads
Postboks 2177
1017 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 2628

Københavns Universitet
Prorektor
Frue Plads
Postboks 2177
1017 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 2628

Københavns Universitet
Universitetsdirektøren
Frue Plads
Postboks 2177
1017 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 2628

Københavns Universitet
Ledelsessekretariatet
Frue Plads
Postboks 2177
1017 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 2628

Københavns Universitet
Det internationale Kontor
Fiolstræde 24.1
Postboks 1143
1010 København K
Telefon: 3532 2929 eller 3532 2626
Telefax: 3532 3900

Københavns Universitet
ADB-Kontoret (Kontoret for Administrativ 
Databehandling)
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 2707
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Københavns Universitet
Studieadministrationen
Fiolstræde 22
1171 København K
Telefon: 3314 1536
Telefax: 3532 2892

Københavns Universitet
Teknisk Administration
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K
Telefon: 3532 2781
Telefax: 3532 2777

Københavns Universitet
Økonomisk Administration – Budget
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K
Telefon: 3532 2771
Telefax: 3532 2780

Københavns Universitet
Økonomisk Administration – Personale
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 2660

Københavns Universitet
Økonomisk Administration – Regnskab
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K
Telefon: 3532 2771
Telefax: 3532 2780

Københavns Universitet
Universitetsavisen
Krystalgade 16
1172 København K
Telefon: 3532 2898
Telefax: 3532 2920

Institutter, centre, afdelinger, museer m.v.

Afrikastudier, Center for
Købmagergade 46.4
1150 København K
Telefon: 3532 2585
Telefax: 3532 2590

Almen Medicin, se Folkesundhed

Almen og Anvendt Sprogvidenskab, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8641
Telefax: 3532 8635

Almen Praksis, se Central Forskningsenhed for ..

Anatomi, se Medicinsk-Anatomisk Institut

Antropologi, Institut for
Frederiksholms Kanal 4
1220 København K
Telefon: 3532 3466
Telefax: 3532 3465

Anvendt Datalogi, Center for
Studiestræde 6
1455 København K
Telefon: 3532 3232
Telefax: 3532 3225

Arbejderkulturstudier, Center for
Institut for Nordisk Filologi
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8811
Telefax: 3532 8377

Arktisk Station, Disko
Botanisk Institut
Gothersgade 140
1123 København S
Telefon: 3532 2150
Telefax: 3313 9104

Arkæologi og Etnologi, Institut for
Vandkunsten 5.2
1467 København K
Telefon: 3532 4100
Telefax: 3532 4105

arnamagnæanske Institut, Det
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8467
Telefax: 3532 8468

Asien-Instituttet
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8811
Telefax: 3532 8835

Astronomisk Observatorium
Juliane Maries Vej 30
2100 København Ø
Telefon: 3532 5999
Telefax: 3532 5989
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August Krogh Instituttet
Universitetsparken 13
2100 København Ø
Telefon: 3532 1550
Telefax: 3532 1567

Bibelsk Eksegese, Institut for
Købmagergade 44-46
1150 København K
Telefon: 3532 3645
Telefax: 3532 3652

Biokemi, se
Medicinsk Biokemi og Genetik

Biostatistik, se Folkesundhed

Botanisk Centralbibliotek,
se Botanisk Museum og Centralbibliotek

Botanisk Have
Øster Farimagsgade 2 B
1353 København K
Telefon: 3532 2222
Telefax: 3532 2221

Botanisk Institut
Gothersgade 140
1123 København K
Telefon: 3532 2150
Telefax: 3313 9104

Botanisk Museum og Centralbibliotek
Gothersgade 130
1123 København K
Telefon: 3532 2200
Telefax: 3532 2202

Carsten Niebuhr Instituttet for 
Nærorientalske Studier
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8900
Telefax: 3532 8926

Central Forskningsenhed for Almen Praksis
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Telefon: 3532 7172
Telefax: 3537 1282

Dansk Dialektforskning, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8500
Telefax: 3532 8512

Datalogi, Center for Anvendt
Studiestræde 6
1455 København K
Telefon: 3532 3232
Telefax: 3532 3225

Datalogisk Institut
Universitetsparken 1
2100 København Ø
Telefon: 3532 1818
Telefax: 3532 1401

Eksperimentel Kirurgisk Forskning
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Telefon: 3532 7353
Telefax: 3532 7386

Engelsk Institut
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8600
Telefax: 3532 8615

Enzymforskning, Center for
Molekylærbiologisk Institut
Sølvgade 83 H
1307 København K
Telefon: 3532 2020
Telefax: 3532 2040

Eskimologi, Institut for
Strandgade 100 H, 3. sal
1401 København K
Telefon: 3288 0100
Telefax: 3288 0161

Etnologi, se
Arkæologi og Etnologi

Euromath Center
Matematisk Institut
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Telefon: 3532 0712
Telefax: 3532 0704

Europæiske Middelalderstudier, Center for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8140

Farmakologisk Institut
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Telefon: 3532 7600
Telefax: 3532 7610

Institutter, centre, museer m.v. 881



Ferskvandsbiologisk Laboratorium
Helsingørsgade 49-51
3400 Hillerød
Telefon: 4226 7600
Telefax: 4824 1476

Film- og Medievidenskab, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8100
Telefax: 3532 8110

Filosofi, Pædagogik og Retorik, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8869
Telefax: 3532 8850

Folkesundhed, Institut for
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Telefon: 3532 7900
Telefax: 3135 1181

Folkloristik, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8400
Telefax: 3532 8399

Forsikringsmatematisk Institut
H.C. Ørsted Instituttet
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Telefon: 3532 0790
Telefax: 3532 0772

Fysik, se Ørsted Laboratoriet

Fysiologi, se
Medicinsk Fysiologi

Genetik, se
Medicinsk Biokemi og Genetik

Geofysisk Afdeling
Juliane Maries Vej 30
2100 København Ø
Telefon: 3532 0602
Telefax: 3536 5357

Geografisk Institut
Øster Voldgade 10
1350 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 2501

Geologisk Institut
Øster Voldgade 10
1350 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 2499

Geologisk Museum
Øster Voldgade 5-7
1350 København K
Telefon: 3532 2345
Telefax: 3532 2325

Germansk Filologi, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8156
Telefax: 3532 8171

Græsk og Latin, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8140
Telefax: 3532 8141
Telefax: 3532 0460

Historie, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8242
Telefax: 3532 8241

Humanistisk Informatik, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8811
Telefax: 3532 8927

Idræt, Institut for
Nørre Allé 51
2200 København N
Telefon: 3532 1743
Telefax: 3532 1747

Idrætsforskning, Center for
Jagtvej 155 B
2200 København N
Telefon: 3532 1743
Telefax: 3532 1747

Immunologi, se
Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi
Isefjord Laboratoriet
Vellerup Vig
4200 Skibby
Telefon: 4232 9205
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Kemisk Institut
H.C. Ørsted Instituttet
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Telefon: 3532 1818
Telefax: 3532 0214

Kirkehistorie, Institut for
Købmagergade 44-46
1150 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 3639

Kirurgisk Forskning, se
Eksperimentel Kirurgisk Forskning

Klinisk Psykologi, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8684
Telefax: 3532 8682

Kriminalistisk Institut, se
retsvidenskabelige Institut D, Det

Krystallografiske Undersøgelser, Center for
Kemisk Institut
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Telefon: 3532 0282
Telefax: 3532 0299

Kunsthistorie og Teatervidenskab, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8217
Telefax: 3532 8222

Kvinde- og Kønsforskning, Center for
Institut for Nordisk Filologi
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8342
Telefax: 3532 8377

Latin, se Græsk og Latin

Leksikografi, se
Oversættelsesvidenskab og Leksikografi

Lithosfærecenter, Dansk
Geologisk Institut
Øster Voldgade 10
1350 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 2499

Litteraturvidenskab, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8198
Telefax: 3532 3092

Lokalhistorisk Afdeling
Florsgade 4
2200 København N
Telefon: 3537 7640

Marinbiologisk Laboratorium
Strandpromenaden 5
3000 Helsingør
Telefon: 4921 3344
Telefax: 4926 1165

Matematiske Fag, Institut for
H.C. Ørsted Instituttet
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Telefon: 3532 1818

Matematisk Statistik, Institut for, se 
Matematiske Fag, Institut for

Medicinsk-Anatomisk Institut
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Telefon: 3532 7900
Telefax: 3532 7217

Medicinsk Biokemi og Genetik, Institut for
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3de 80
2200 København N
Telefon: 3532 7816
Telefax: 3532 6042

Medicinsk Bioteknologi, Forskningscenter for
Kemisk Laboratorium II
H.C. Ørsted Instituttet
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Telefon: 3532 1818
Telefax: 3532 0212

Medicinsk-Fysiologisk Institut
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Telefon: 3532 7900

Medicinsk-Historisk Museum
Bredgade 62
1260 København K
Telefon: 3532 3800
Telefax: 3532 3816
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Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi,
Institut for
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Telefon: 3532 7900
Telefax (Bygn. 24.1): 3532 7896
Telefax (Bygn. 22.5): 3532 7874

Medicinsk Videnskabsteori, se Folkesundhed

Medievidenskab, se
Film- og Medievidenskab

Middelalderstudier, se
Europæiske Middelalderstudier

Mikrobiel Økologi, Center for
Molekylærbiologisk Institut
Sølvgade 83 H
1307 København K
Telefon: 3532 2000
Telefax: 3532 2040

Minoritetsstudier, Afdeling for
Institut for Nordisk Filologi
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8332
Telefax: 3532 8377

Molekylærbiologisk Institut
Øster Farimagsgade 2 A
1353 København K
Telefon: 3532 2000
Telefax: 3532 2128

Molekylær Patologi, Institut for
Teilum Bygningen
Frederik V’ s Vej 11
2100 København Ø
Telefon: 3532 6045

Musikvidenskabeligt Institut
Klerkegade 2
1308 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 3738

Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Center for
Niels Bohr Institutet
Blegdamsvej 17
2100 København Ø
Telefon: 3532 5200
Telefax: 3532 1087

Navneforskning, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8811
Telefax: 3532 8568

Neuropatologisk Institut
Frederik V’s Vej 11
2100 København Ø
Telefon: 3532 6020
Telefax (1. sal): 3545 5410
Telefax (6. sal) 3532 6002

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik
og Geofysik
Blegdamsvej 17
2100 København Ø
Telefon: 3532 1818
Telefax: 3432 1087

Niels Bohr Institutet
Blegdamsvej 17
2100 København Ø
Telefon: 3532 5209
Telefax: 3142 1016

Institut for Nordisk Filologi
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8811
Telefax: 3532 8377

Odontologisk Institut
Panum Instituttet
Nørre Allé 20
2200 København N
Telefon: 3532 6700
Telefax: 3532 6505

Oversættelsesvidenskab og Leksikografi,
Center for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8811

Patologisk-Anatomisk Institut
Frederik V’s Vej 11
2100 København Ø
Telefon: 3532 7900
Telefax: 3532 6081
Polis Centeret på KUA
KUA – Njalsgade 80
2307 København S
Telefon: 3532 8811
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Proteinlaboratoriet
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
2200 København N
Telefon: 3532 7300
Telefax: 3536 0116

Psykologisk Laboratorium
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8811
Telefax: 3532 8745

Pædagogik, se
Filosofi, Pædagogik og Retorik

Religionshistorie, Institut for
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8957
Telefax: 3532 8956

Retorik, se
Filosofi, Pædagogik og Retorik

Retsmedicinsk Institut
Frederik V’s Vej 11
2100 København N
Telefon: 3532 7900
Telefax: 3532 6150

Retsvidenskabelige Institut A, Det
Studiestræde 6
1455 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 3203

Retsvidenskabelige Institut B, Det
Studiestræde 6
1455 København K
Telefon: 3532 3222
Telefax: 3532 3201

Retsvidenskabelige Institut C, Det
Studiestræde 6
1455 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 3203

Retsvidenskabelige Institut D, Det
Skt. Pedersstræde 53
1453 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 3334

Romansk Institut
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8811
Telefax: 3532 8408

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
Panum Instituttet
Nørre Alle 20
2200 København N
Telefon: 3532 6852
Telefax: 3532 6879

Social Medicin, se Folkesundhed

Sociologisk Institut
Linnésgade 22
1361 København K
Telefon: 3532 3280
Telefax: 3532 3940

Sprogvidenskab, se
Almen og Anvendt Sprogvidenskab

Statistisk Institut
Studiestræde 6.1
1455 København K
Telefon: 3532 3250
Telefax: 3532 3259

Statskundskab, Institut for
Rosenborggade 15
1130 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 3399

Systematisk Teologi, Institut for
Købmagergade 44-46
1150 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 3684

Søren Kierkegaard Forskningscenteret
Institut for Systematisk Teologi
Købmagergade 44-46
1150 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 3684

Tandem Accelerator Laboratoriet
Forskningscenter Risø
4000 Roskilde
Telefon: 4677 5600
Telefax: 4237 3516

Institutter, centre, museer m.v. 885



Teologisk Fællesafdeling
Købmagergade 44-46
1150 København K
Telefon: 3532 3700
Telefax: 3532 3704

Teatervidenskab, se
Kunsthistorie og Teatervidenskab

Videnskabsbutikken ved Det juridiske og Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet
Studiestræde 6
1455 København K
Telefon: 3532 3099
Telefax: 3532 3632

Videnskabsbutikken ved Det naturvidenskabelige
Fakultet
Jagtvej 155 D
2200 København N
Telefon: 3532 0090
Telefax: 3532 0093

Videnskabsstudier, se
Naturfilosofi og Videnskabsstudier

Zoologisk Institut
Tagensvej 16
2200 København Ø
Telefon: 3532 1302
Telefax: 3532 1299

Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Telefon: 3532 1000
Telefax: 3532 1010

Øjenpatologisk Institut
Frederik V’s Vej 11
2100 København Ø
Telefon: 3532 6070
Telefax: 3532 6080

Økonomisk Institut
Studiestræde 6
1455 København K
Telefon: 3532 2626
Telefax: 3532 3000

Øresundsakvariet
Strandpromenaden 5
3000 Helsingør
Telefon: 4921 2772

Ørsted Laboratoriet
H.C. Ørsted Institutet
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Telefon: 3532 1818
Telefax: 3532 0460

Østeuropainstitut, Københavns Universitets
KUA – Njalsgade 80
2300 København S
Telefon: 3532 8540
Telefax: 3532 8532
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